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ONTWIKKELING

Investeren in
ontwikkeling
bedrijf en
werknemers
loont
Hoe tevreden zijn werkgevers en werknemers
over de gang van zaken op het bedrijf en
op welke punten willen werknemers en
werkgevers hun kennis en kunde verder
ontwikkelen? Dat zijn de centrale vragen in de
bedrijfsinterviews die scholingsconsulent Hans
Schilders stelt. Doel is het stimuleren van de
ontwikkeling van bedrijven en werknemers in
de akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt.
Werknemer voelt zich gewaardeerd
Investeren in de ontwikkeling van bedrijven en werknemers is van
cruciaal belang. Op deze manier behoud je als bedrijf je concurrentiepositie en zorg je dat je werknemers de juiste kennis en vaardigheden hebben en houden. Hierdoor kunnen mensen efficiënter
worden ingezet, wat de bedrijfsvoering ten goede komt. En door
werknemers de kans te bieden om zichzelf te ontwikkelen, voelen
ze zich meer gewaardeerd en kun je hen ook binden aan je bedrijf.
Met de krapte op de arbeidsmarkt is dit van groot belang is.

Aandacht voor ontwikkeling werknemer
Scholingsconsulent Hans Schilders zet zich vanuit Colland Arbeidsmarkt in om de kennisontwikkeling in de akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt te stimuleren. Dat doet hij onder meer door
het houden van interviews met werkgevers en werknemers. Hij benadert bedrijven zelf voor de bedrijfs- interviews, soms komen bedrijven zelf met de vraag. Bijvoorbeeld omdat ze merken dat door
verandering en groei van het bedrijf, zaken niet meer lekker lopen
en werkgevers het belangrijk vinden om persoonlijke aandacht te
hebben voor de wensen en behoeften van hun personeel.
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Scholingsconsulent
De scholingsconsulent akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt helpt werknemers en werkgevers in
de akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt met de
ontwikkeling van hun vakmanschap en ondernemerschap.

Ontwikkeladvies: nieuwe inzichten
In de bedrijfsinterviews vraagt de scholingsconsulent wat iemand vindt van de gang van zaken op het
bedrijf en hoe het volgens hem of haar loopt. Hoe is
de sfeer en de onderlinge communicatie, op welke
manier wordt er leidinggegeven, wat kan er beter?
Dit leidt tot nieuwe inzichten voor de werkgever.
Daarnaast vraagt de scholingsconsulent werknemers
en ook de ondernemer op welke punten ze zichzelf zouden willen ontwikkelen, hun eigen kennis
en kunde willen bijspijkeren. De consulent kent
het aanbod hiervoor en adviseert bedrijven. Om
een idee te krijgen van de mogelijkheden kunnen
werkgevers en werknemers zich voor het gesprek
oriënteren via de website www.talentoogst.nl. Hier
vinden ze ook informatie over het Trainingsprogramma Talentoogst dat elk jaar met zeer aantrekkelijke condities in de winter wordt aangeboden op
drie locaties in Nederland. De uitkomsten van het
gesprek worden door de consulent verzameld in een
scholings- en ontwikkeladvies voor het bedrijf dat
wordt besproken met de ondernemer en met alle
werknemers.

Contact
Wil jij je als werknemer of werkgever verder ontwikkelen? Maak dan een vrijblijvende en kosteloze
afspraak met Hans Schilders, scholingsconsulent
Akkerbouw en Vollegrondsgroenteteelt. Hij is
bereikbaar via hans@talentoogst.nl en 06-51300027.
Of ontmoet hem op 8 juli tijdens de Pootaardappel
Velddag 2021 in Swifterbant.
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