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In de Gewestelijke Raad van het IaMbouwsf‘hap voor Gelderland
werken samen:
de Geldersche Maatschappij van Landbouw, de Aartsdiocesane
Boeren-en kindershow Gelderland, de Gelderse Christelijke
Boeren- en Tuindersbond, Noordbrabantse Christelijke Boerenbond
Kring Maas en Waal, de Voedingsbond FNV en de Industrie- en
Voedingebond CNV.
De arbeidsvoorzlenlngsorganlsatiee in Gelderland zijn:
RBA Nijmegen/Rivierenland, nan Veluwe en RBA Arnhem/003tGelderland.

Beleidsaanbevelingax Arbeidmarktanderzoek Gelderland

Inleiding
In opdracht van de Gewestelijke Raad van het Landbouwschap
en in samenwerking met drie Regionale Besturen Arbeidsvoorziening in Gelderland heeft het LEI een onderzoek
uitgevoerd naar de huidige en toekomstige arbeidsbehoefte
van onderneners in de agrarische sector.
Op basis van de conclusies uit dit onderzoek hebben
sociale partners uit de Gewestelijke Raad en de drie
RBA’s een aantal beleidsaanbevelingen geformuleerd.
Deze aanbevelingen geven richting aan de ontwikkeling en
verdere vormgeving van een arbeidsvoorzieningsbeleid
voor de agrarische sector. Bovendien structureren deze
aanbevelingen een verdergaande samenwerking tussen land—
bouwbedrijfsleven en arbeidsvoorzieningeorganisaties in

de provincie Gelderland.
Gedurende het onderzoek heeft de volgende begeleidingscom—

missie gefunctioneerd:

Leden
Ing. B. Hiddink

GMvL

Ir. G.R.N.M. Selman

ABTB Gelderland

Ir. L.J. van Keulen
Drs. R. Schutten
Drs. R. van Zandvoord
Ir. J.S. Jonker
G.H. Hendriks

Gelderse CBTB
NCB Kring Maas en Waal
Voedingsbond FNV (mede namens
Industrie- en Voedingsbond QW)
RBA Nijmegen/Rivierenland
RBA Veluwe

Drs. R.G.G. Keiren

RBA Arnhen/Oost-Gelderland
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Adviseurs
Drs. A.G. Joosten

CLO-bureau Arbeidsvoorziening

D.J. Cazemier BA

Projectmedewerkster arbeids-

voorziening Landbouwschap
Drs. J.B. Jansen (voorzitter)
Gewestelijke Raad Landbouwschap

voor Gelderland

Achtergruxd

Achtergrond van het uitgevoerde onderzoek is dat de
arbeidsbehoefte geen jaarlijks constant gegeven is, maar
beïnvloed wordt door allerlei factoren, zoals veranderingen in de landbouwproduktie, produktiviteitsontwikkelin—
gen, beperkingen in de afzetmogelijkheden, verscherping
van het milieubeleid, weersomstandigheden en/of anderszins.
Al deze factoren kunnen leiden tot een heroriëntatie van
de produktie.
De effecten daarvan kunnen tweeërlei zijn: enerzijds
valt te verwachten dat schaalvergroting en intensivering
er toe zullen leiden dat de vraag naar vreemde arbeids—
krachten toeneemt, terwijl anderzijds op een_aantal andere
bedrijven van een afnemende arbeidsbehoefte sprake zal
zijn. Dit laatste zal gepaard gaan met een groeiende
behoefte aan werk buiten het eigen agrarisch bedrijf en
de te verwachten uitstoot van werknemers.
De doelstellingen van het arbeidsmarktonderzoek zijn:
—
het inventariseren van de huidige personeelsvoorzie—
ning op land- en tuinbouwbedrijven;

-

—

het_verkrijgen van informatie over de stand van zaken
ten aanzien van de huidige arbeidsbehoefte en de te
verwachten arbeidsbehoefte voor de komende twee jaar
op agrarische bedrijven;
het analyseren van mogelijke knelpunten op deze
terreinen.

mltaten

De volledige resultaten zijn uitputtend weergegeven in het
onderzoeksverslag. Puntsgewijs geeft het onderzoek het
volgende beeld te zien van de bestaande en te verwachten
arbeidsbehoefte van ondernemers in de agrarische sector;
-

In Gelderland is op 40 % van de bedrijven personeel
(dit betreft zowel vaste als losse dienstverbanden
als gelegenheidsarbeid) werkzaam. Op zes van de tien
bedrijven wordt uitsluitend met gezinsarbeid geuerkt.

—

Het personeel met een vast of los dienstverband is
over het algemeen vrij jong; driekwart van hen is
jonger dan 30 jaar.

-

Uit het onderzoek kant naar voren dat boeren en
tuinders over het algemeen geen al te grote knelpunten
ervaren of verwachten ten aanzien van het zoeken en
vinden van personeel.
Daar waar zich knelpunten hebben voorgedaan betreft
dit voornamelijk problemen bij de personeelsvoorzie—
ning van tijdelijke arbeidskrachten. De problenen
bestonden uit het niet kxmnen vinden van (geschikt)

personeel. Dit is vooral het geval in de RBA—gebieden
Arnhem en Nijnegen.

—

In het RBA-gebied Nijmegen/Rivierenland verwacht de
fruitteelt in de toekanst grote problenen in de
personeelsvoorziening wanneer fruittelers alleen
aangewezen zouden zijn op de voorgestelde studentenen scholierenregeling en geen gebruik neer zouden
kunnen maken van de bestaande regeling voor gelegen—
heidsarbeid (hiemee wordt de regeling bedoeld zoals
deze door het Geneenschappelijk Uitvoeringsorgaan
(GUO) wordt aangehouden).

Opvallend is dat bijde werving van vast en los
personeel weinig gebruik wordt genaakt van de moge-

lijkheden van arbeidsbureau's. Het merendeel van de
werkgevers werft via informele kanalen of via scholen.

De behoefte aan nieuw of extra personeel is in Gelder—
land de komende twee jaar voor alle categorieën en
in alle RBA's groter dan de afname. Alleen voor vast
personeel op de Veluwe geldt het ongekeerde. Dit
wordt vooral veroorzaakt door vervanging van vaste
krachten door gezinsarbeid.
In totaal zullen zo'n 1800 nieuwe personeelsleden
nodig zijn om in de arbeidsbehoefte van werkgevers
te voorzien. Dit betreft zowel vaste (350 personen)
en losse dienstverbanden (530 personen) als gelegenheidsarbeid (955 personen) .
Daar tegenover staat dat 945 werkzame personen (vast,
los en gelegenheidsarbeid) de komende twee jaar uit
de sector zullen verdwijnen.
Met name in de RBA-gebieden Veluwe en Arnhem/Oost—
Gelderland hebben 385 bedrijfshoofden aangegeven
werk buiten het eigen bedrijf te willen zoeken of
dit te overwegen (respectievelijk 235 en 150 personen).

Aanbevelingen

Op basis van de resultaten uit het onderzoek zijn de
Gewestelijke Sociale Oamissie en RBA's een groot aantal
beleidsaanbevelingen voor de komende periode overeengekonen.
De aanzet tot uitvoering van deze beleidsaanbevelingen zal
gegeven worden vanuit de Sociale missie van de Gewestelijke Raad van het Landbouwschap. Vanuit datzelfde college
zal in overleg met de afzonderlijke RBA's worden bepaald
welke acties ondernomen zullen worden om in te spelen op
specifiek regionale omstandigheden.
Ook het Geneenschappelijk Uitvoeringsorgaan (GUO), uitvoe—
rende organisatie van (onder andere) de agrarische bedrijfsvereniging BV TAB, wil participeren in de uitvoering
van een aantal aanbevelingen.
De aanbevelingen zijn ondergebracht in vijf categorieën.
De eerste groep aanbevelingen is er op gericht om werken—
den voor de agrarische sector te behouden (z.g. preventief
beleid) .
De tweede groep aanbevelingen richt zich op het werven van
nieuw personeel voor de agrarische sector.
De derde categorie aanbevelingen heeft betrekking op
werkenden die door afname van werkgelegenheid uit de

sector (dreigen te) vloeien.
De vierde groep aanbevelingen heeft tot doel de samenwer—
king tussen landbouwbedrijfsleven en arbeidsvoorzienings—
organisaties verder te structureren, zowel inhoudelijk
als procedureel.

Tenslotte worden enkele aanvullende aanbevelingen gedaan.

1.

Belnnd van verlengden voor de sector (prevaxtief

beleid)

Inleiding

Uit het onderzoek blijkt dat agrarische werknemers
over het algemeen vrij jong zijn (driekwart jonger
dan 30 jaar) . Daarnaast valt te constateren dat de
uitstroan uit het agrarisch onderwijs de afgelopen
jaren is teruggelopen. In deze krapper wordende

arbeidsmarkt met de land— en tuinbouw in Gelderland
concurreren met een zeer groot aantal andere vragers
op de arbeidsmarkt. Industrie, handel, (zakelijke)
dienstverlening, transport en gezondheidszorg werven
op een arbeidsmarkt die, trede als gevolg van demgrafische factoren, steeds krapper geworden is.
Van belang is dan ook expliciet aandacht te schenken
aan het behoud werkenden in en voor de sector.

Aanbevelingen
De Gewestelijke Sociale Oannissie is van

mening dat het behouden van nedewerkers
voor de sector wordt bevorderd door een
goed personeelsbeleid op de bedrijven
Personeelsbeleid is een verzamelbegrip
voor een aantal thena's die er in het
algmeen op gericht zijn de arbeidssituatie voor alle werkenden in de agrari—
sche sector te optimaliseren. In onderling overleg zullen sociale partners
vaststellen welke toekomstige acties
dat zullen zijn.

Aan de volgende acties op dit gebied
zal in ieder geval inhoud mrden gege-

ven:
In de Gewestelijke Sociale Cmmissie
zal uiterlijk begin 1994 besluit-

-—

vorming plaats vinden over de
eventuele, oprichting van een regio—
nale instelling voor personeelsbeleid, zoals voorgesteld in het
rapport "De oogst van een gecoördi—
neerde aanpak" van emmissie De
Boer.

Een dergelijke instelling zal zich
net name moeten richten op het
bevorderen van een gezonde interne

arbeidsmarkt.
Het bestaan van voldoende draagvlak
in de sector is hierbij van wezenlijk belang.
Verder zullen ook aspecten als
haalbaarheid, continuïteit en finan-

ciële dekking (ook na een eventuele
eerste subsidieperiode) aan de
orde gesteld moeten worden.

Met betrekking tot de uitvoering van
één en ander zal ook geïnventari—
seerd dienen te worden in hoeverre

bestaande organisaties op dit
terrein een rol kunnen spelen,
zoals Sociaal-Economische Voorlichtingsdiensten, accountantskanto—
ren en Dienst Landbouwvoerlidtting.

-

Voorafgaand aan de besluitvorming

in de Gewestelijke Sociale Commissie zullen in het najaar 1993

een aantal voorlichtingsavonden
voor werkgevers in de provincie
georganiseerd worden met als thema
"personeelsvoorziening en perso—
neelsbeleid”. Deze avonden worden
georganiseerd door de Gewestelijke
Sociale Commissie in samenwerking
met de Gelderse landbouworgani—
saties.
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2.

iIervemvanniexwpersoneelvoordesector

Inleiding

Uit het onderzoek blijkt dat er per saldo een extra
vraag naar personeel te verwachten is van zo'n 900

personen. Dit betreft zowel vast als los personeel
als gelegenheidsarbeid. Met uitzondering van onderne-

mers in de fruitteeltsector geeft het merendeel van
de onderneners aan geen of nauwelijks problenen te
verwachten bij het vinden en werven van deze nieuwe
personeelsleden.
Sociale partners zijn zich ervan bewust dat deze vrij
rooskleurige toekomstverwachting van individuele
werkgevers geplaatst dient te worden tegen een achtergrond van toenenende wet- en regelgeving in de agrari—
sche sector. De onderzoeker wijst in het hoofdstuk
"slotbeschouwing" op de mogelijke negatieve consequen—
ties hiervan voor de personeelsvoorziening.

De Gewestelijke Sociale Carmissie en de RBA's zijn
dan ook van mening dat inspanningen op het gebied
van het werven van nieuw personeel van belang blij—
ven, gezien de langere termijn-verwachtingen voor de

personeelsvoorziening.

'

Per RBA-gebied zal bekeken meten worden op welke
wijze, in welke vorm, en op welke schaal dit het
best kan gebeuren.
’

Aanbevelingen
De Gewestelijke Sociale Cmmissie zal in samenwerking
met arbeidsvoorziening onderzoeken in hoeverre het
mogelijk/wenselijk is om de volgende acties te onder—
neuen:
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Het afsluiten vaneen samenwerkingsover—
eenkomst tussen RBA's en landbouwbe—
drij fsleven ten behoeve van de personeelsvoorziening in specifieke
(deel)sectoren en/of bepaalde piekpe—
rioden per jaar. In deze overeenkomst
zal aangegeven moeten worden welke

inspanningen beide partijen leveren.
De RBA's zullen bijvoorbeeld aan dienen

te geven welk streefgetal zij denken
te kunnen bemiddelen naar de sector.
De sector zal aan dienen te geven welk
percentage werkzoekenden zij daadwerke—
lijk kunnen plaatsen (op basis van
afgesproken randvoorwaarden, zoals de
periode en de aard van de werkzaamhe—
den).
De Sociale Carmissie en de RBA's willen
tot een experimentele opzet van vacaturenelding konen.
Uit het onderzoek blijkt dat een aanpak
waarin RBA's alleen vacatures beniddelen
die bij hen geteld worden niet voldoen—

de is. Boeren en tuinders maken gebruik
van diverse bemiddelingskanalen. Daarom
denken sociale partners dat een aanpak
waarin de RBA!s in samenwerking met de
sector een netwerk opzetten voor het
melden van vacatures tot betere resultaten zal leiden.
De Gewestelijke Sociale Conmissie zal
onderzoeken in hoeverre het mogelijk
is een arbeidsvoorzieningsproject te
ontwikkelen waarin werkzaamheden in
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verschillende bedrijven en/of teelten
volgtijdelijk aan elkaar gekoppeld
worden (piekarbeid) teneinde te konen
tot banen voor langere tijd of vaste
banen.
Onderzocht zal moeten worden in hoeverre
er in de sector draagvlak voor een
dergelijke opzet bestaat. Ook de financiering, haalbaarheid en continuïteit
van één en ander zal nader bekeken
moeten worden.

In eerste instantie zal in samenwerking
net de RBA's Arnhem en Nijmegen bekeken
worden in hoeverre het bestaande initia—
tief als de "Minipool Over—Betuwe"
hiertoe angelijkheden biedt.
In samenwerking net RBA Nijmegen/Rivie—
renland zal onderzocht worden welke
acties mogelijk en wenselijk zijn voor
de personeelsvoorziening in de
fruitteeltsector .
De Gewestelijke Sociale Conmissie onder-

streept het belang om personeel dat
uitstroomt zoveel mgelijk te behouden
voor die (deel)sectoren in de agrarische sector waar wel vraag naar ar—
beidskrachten bestaat.
De RBA's gaan hiervoor allereerst de
eigen werkzoekendenbestanden analyseren
om het goed bemiddelbare arbeidspoten—
tieel in kaart te brengen. Bij de ar-

beidsbureau's zijn in theorie voldoende
nensen ingeschreven die voldoen aan de
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opleidingswensen voor vast en los perso—
neel van ondernemers.
In hoeverre deze mensen animo hebben
en/of belemeringen ondervinden (bij—
voorbeeld met betrekking tot vervoersmogelijkheden) om in de land— en tuinbouw
te werken, zal tevens onderzocht moeten

worden.
De Gewestelijke Sociale Conmissie zal
nader bepalen welke acties wenselijk
en noodzakelijk zijn op het gebied van
imago—verbetering van de agrarische
sector in Gelderland. Hierbij kan
aangesloten worden bij de activiteiten
van Agraview, Stichting Public Relations
Land- en Tuinbouw Gelderland.
Als voorbeeld van een dergelijke activiteit kan het stimuleren van meningsvor—
ming en bewustwording van werkgevers
ten aanzien van personeelsbeleid en
personeelsvoorziening genoend worden.
De Gewestelijke Sociale Conmissie is van

mening dat bij de uitbreiding van
bestaande en het ontwikkelen van nieuwe
(glas)tuinbouwconcentratiegebieden de
inzet van arbeidspotentieel een belangrijk aandachtspunt is.
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3.

Aandachtvooruitstrmersuitdesector (waaronderbedrijfsbeëindigers)

a.

De Gewestelijke Sociale Cannissie wil
nader ingaan Op het bestaan van "verborgen werkloosheid" op agrarische
bedrijven. De indruk bestaat dat voor
geinterviewde onderneners de drenpel
te hoog is geweest deze problematiek

kenbaar te maken. Toekanstige ontwikkelingen daarentegen wijzen in de rich—
ting van een toenemende intensivering
van deze problenatiek.
De Gelderse landbouworganisaties willen
een bijdrage leveren aan de uitvoering
van het Plan van Aanpak Gelderse Vallei
wanneer het gaat om acties op het gebied
van bewustwording en ondersteuning van
ondernemers bij het maken van keuzes
net betrekking tot hun toekomstperspectief.
Een voorzichtige aanpak is hierbij gehecht

b.

De Gewestelijke Sociale Conmissie wil

in sanenwerking met arbeidsvoorziening
extra inspanningen verrichten ten
behoeve van bedrij fsbe‘e'indigers en hun
eventuele personeelsleden. Te denken
valt aan acties op het gebied van omen/of bijscholing. Voor de financiering
van scholing voor werkneners kan hierbij geput worden uit het eigen scho—
lingsfonds van de agrarische sector,

het Stosas—fonds, alsmede financiering
vanuit RBA—bronnen (vanuit ESF-doelstel-
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ling 4:

"t.b.v. hen die met werkloos-

heid bedreigd worden") .
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…king Gewestelijk Sociale missie en arbeidsvoorzieningsorganisaties

Inleiding

Uit het onderzoek konen een aantal knelpunten in de
personeelsvoorziening naar voren net betrekking tot
het niet kunnen vinden van voldoende (geschikt)
personeel. Ook blijkt dat het arbeidsbureau door
werkgevers nauwelijks wordt ingeschakeld bij de
werving van nieuw personeel.
De Gewestelijke Sociale Commissie is van mening dat
'met het oog op een goede werking van de agrarische
arbeidsmarkt de arbeidsvoorzieningsorganisatie een
belangrijke rol kan spelen. Versteviging c.q. intensi—
vering van de bestaande contacten wordt dan ook
wenselijk gevonden.
RBA's zien het als knelpunt dat het dienstenpakket
van de arbeidsvoorzieningsorganisaties onvoldoende
bekend is bij boeren en tuinders.

Aanbevelingen
a.

De Gewestelijke Sociale Commissie en
RBA's zijn van plan nauwer met elkaar
te gaan samenwerken. Ook het Guo zal
in deze samenwerking betrokken worden.
Deze samenwerking zal zowel inhoudelijk
als procedureel inhoud noeten krijgen.
Aan de volgende acties hieromtrent zal
invulling gegeven worden.
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De Geestelijke Sociale Conmissie
krijgt de functie van sectorad—

viesconmissie voor de drie RBA's.
De Sociale Cmmissie zal de RBA's
adviseren over het werkplan en de
evaluatie van de uitvoering door
de RBA's.

De adviesfunctie van de Gewestelijke
Sociale Oannissie kan zich tevens
uitstrekken tot de advisering aan
arbeidsbureau‘s wanneer het gaat
om de meest geschikte scholing in
geval van cm— of herscholing.
Vanuit het secretariaat van de
Gewestelijke Raad zijn de secre—
taris van de Sociale Cmmissie en
de projectnedewerkster arbeids—
voorziening contactpersonen.
Daarnaast bestaan er directe be—
stuurlijke lijnen vanuit de Sociale Coumissie naar de drie RBA's.
Vanuit de RBA's is het de bedoeling
per RBA een aanspreekpunt voor
agrarische zaken te benoenen.
De Gewestelijke Sociale Conmissie
en de RBA's willen het dienstenpakket van de arbeidsvoorzieningsorga—
nisatie m'eer onder de aandacht
brengen van uerkgevers in de sector.
In gezatxenlijk overleg zullen
afspraken worden genaakt op welke
wijze hier uitvoering aan gegeven

gaat worden.

‘

18

Vanuit het secretariaat van de
Sociale Oonmissie wordt in het
najaar van 1993 een voorlichtingsmiddag georganiseerd voor beleidsmedewerkers en consulenten agrarische
zaken van arbeidsvoorzieningsorga—
nisaties in Gelderland.
Doel hiervan is het vergroten van
de wederzijdse bekendheid.

De Sociale camissie en de RBA's
willen in gezanenlijk overleg zoveel
mogelijk streven naar de uitvoering van een efficiënt doelgroe—
penbeleid. Sociale partners onderkennen dat de arbeidsbureau's
hiervoor de beste mgelijkheden in
huis hebben. Het voeren van een
doelgroepenbeleid zien sociale
partners als een onderdeel van
arbeidsvoorzieningsbeleid.
Sociale partners en RBA's willen in
gezamenlijk overleg plannen ontwikkelen om in de (toenenende) vraag
naar personeel te voldoen. Per
RBA—gebied zal dit ingevuld dienen
te worden al naar gelang het bestaan
van specifiek regionale cmstandigheden.
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5.

Overigen

De Gewestelijke Sociale Conmiesie wil
door middel van een klein kwantitatief
onderzoek een gedifferentieerder zicht

krijgen op de omvang van de uitstroom
van werkneners uit de agrarische sector.

Dit kwantitatieve onderzoek kan gedaan
worden aan de hand van het bestand van
vaste contracten zoals bekend bij het
Geneenschappelijk Uitvoeringsorgaan
(600), over een periode van 5 jaar.
De Gewestelijke Sociale Ccmnissie vindt
toekomstig onderzoek naar de arbeidsbe—
hoefte op agrarische bedrijven gewenst.
Onderzocht zal moeten worden op welke
wijze dit het best kan gebeuren.

