T E E LT V E R B E T E R I N G

Vrijwel iedereen heeft
zorgen om de invulling
van de arbeid voor het
komende winterseizoen.
Als het al lukt om
mensen te krijgen, lijkt
het nog veel moeilijker
om mensen te houden.
Doordat er alternatieven
zijn wordt het werk in de
vaste planten al snel als
vuil en zwaar gezien.
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Door de schaarste aan arbeidskrachten wordt het steeds belangrijker dat
de mensen het naar hun zin hebben.
Dit laatste is lastig en vraagt soms
om veel gevoel en geduld. Toch is het
creëren van aangename arbeidsomstandigheden de enige manier om de
mensen op het bedrijf te houden.
De werkruimte is het eerste om aan
te denken. Zorg dat deze redelijk
verwarmd en droog is. Eventueel kan
een plaatselijke vloerverwarming
ervoor zorgen dat het bij koude omstandigheden aangenamer is en de
mensen geen koude voeten krijgen.
Zorg voor goed gereedschap en goede
handschoenen. Goede handschoenen
zijn er niet alleen voor om schone
handen te houden, ze voorkomen
ook dat mensen blaren krijgen van
het snijden. Mensen met blaren zijn
een stuk ongelukkiger en snijden
veel minder planten. Zorg voor een
waterdicht schort als er met natte
planten gewerkt moet worden. Leg
rubber matten op de vloer als er niet
op een verhoging gewerkt wordt. Dit
zorgt voor een lichte vering en voorkomt zere voeten en knieproblemen.

Zorg dat het werk duidelijk is. Eentonig werk wordt minder onaangenaam gevonden dan onduidelijk
werk. Zorg altijd dat er iemand in de
buurt is die weet wat er gedaan moet
worden en ook het overwicht heeft
om dit over te brengen. Als iedereen
door elkaar gaat lopen, ontstaat er
onrust. Waar een onrustige slechte
sfeer gaat hangen, gaat de prestatie
omlaag.
Zorg er natuurlijk wel voor dat de
planten zelf geen minuut te veel in
deze aangename ruimte verblijven.
Een mooie werkomgeving voor
mensen is vaak een slechte omstandigheid voor de planten. Zorg dus
dat tijdens grote pauzes de machines
worden leeg gedraaid en zeker de
planten die zijn klaargemaakt direct

de verwerkingsruimte verlaten.
Maak de verwerkingsruimte daarom
niet groter dan noodzakelijk. De
noodzaak van direct opruimen wordt
dan beter begrepen.

SCHONE RUIMTEN
Belangrijk voor een goede sfeer zijn
een goede en schone kantine en een
schone en frisse toiletgroep. Extra
aandacht voor deze rustpunten
voor het personeel komt de sfeer
ten goede en vergroot de kans dat
mensen blijven. Besteed gerust wat
extra arbeid om deze gelegenheden
schoon te houden. De tijd die dit
kost, wordt ruimschoots goedgemaakt door de verbeterde arbeidsprestatie. Niemand werkt graag in
een omgeving waar alles vuil is.
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