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Project: Bekwaam personeel
In de Greenport Duin & Bollenstreek is er een behoefte aan
bekwaam en beschikbaar personeel voor de groene sector.
Het gaat niet alleen om de bloembollenteelt, maar ook om
handel, glastuinbouw en boomkwekerij. De Provincie Zuid
Holland ziet daar in de toekomst een groot knelpunt, zij
financieren dit project. Op deze manier wil men een impuls
geven, zodat de bedrijven in dit gebied in de toekomst
beschikken over goed gekwalificeerd personeel en er goede
opleidingsmogelijkheden zijn.

Middenkader
Als gevolg van schaalvergroting en voor het behouden van de
concurrentiepositie is op steeds meer agrarische bedrijven
behoefte aan een professioneel middenkader. Veel
ondernemers worsten met de vraag hoe hier concreet
invulling aan te geven en zijn daarbij zoekende naar hun eigen
(nieuwe) rol.

Speerpunten
Het project gaat zich richten op de volgende vier speerpunten:

Instroom personeel
De instroom van gekwalificeerd personeel is minimaal, imago
problemen rondom werken in de agrarische sector en het
groene onderwijs spelen hierbij een rol. Dit geldt overigens
voor de hele agrarische sector en niet specifiek alleen voor
dit gebied. Een ander knelpunt in dit gebied is de lage
werkeloosheid en beschikbaarheid van mensen die via reintegratietrajecten mogelijk een werkplek binnen de groene
sector zouden kunnen gaan vervullen.

1. Vergroten van de instroom van vakbekwaam personeel.
2. Versterken van de kennis en vaardigheden van het
zittende personeel.
3. Versterken van de HRM vaardigheden van werkgevers
en waar nodig het te ontzorgen.
4. Versterken samenwerking kennisinstellingen en
bedrijfsleven

Actieplan
Hiervoor is een plan opgesteld met 10 activiteiten om d.mv.
dit project lopende activiteiten te versterken om de
genoemde speerpunten aan te pakken. Heeft u interesse in
het project, neem contact op met de bovenstaande
personen.

Samen de schouders eronder:
De volgende organisaties zijn betrokken bij het project: RPA
Rijn Gouwe, KvK Den Haag, Cinop, Bollenacademie, EL&I,
Hogeschool Leiden, Wellantcollege, Platform Onderwijs,
Holland Rijnland en Praktijkonderzoek Plant en Omgeving
(PPO).

Praktijkonderzoek Plant & Omgeving
Postbus 85, 2160 AB Lisse
Tel: 0252–462198 Fax: 0252-462100
E-mail:infobollen@wur.nl
Internet: www.ppo.wur.nl

