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COLLAND:

Collectief geld
voor kennis en kunde
Een cursus volgen als werknemer of eigenaar van een bloembollenbedrijf? Recent
studiemateriaal aanschaffen over de teelt en broei van hyacinten? Inzicht in de
ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in de bollensector? In al die zaken speelt
de Sectorcommissie Open Teelten van Colland Arbeidsmarkt een essentiële
rol. Goed dat deze collectiviteit er voor werknemer en werkgever is, stellen
sectorcommissieleden Henry Stroek en Sjaak Langeslag vast.
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pgevallen is het waarschijnlijk
niet, maar de Werkgeverslijn van
LTO Nederland hield vanaf het
eerste begin van de coronapandemie werkgevers in de land- en tuinbouw
op de hoogte van alle relevante regelingen. Adviezen werden gegeven om als
bedrijf praktisch met de maatregelen van
de overheid om te gaan. Waar nuttig en
nodig leverde de Werkgeverslijn documenten af in het Pools, Roemeens en Engels.
En binnen drie weken was de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RIE) voor bedrijven
aangepast aan de nieuwe situatie.
De financiering van de Werkgeverslijn,
waarin alle land- en tuinbouworganisaties
samenwerken, komt voor een deel van het
fonds Colland Arbeidsmarkt. Een investering die zeker de afgelopen anderhalf
jaar zijn vruchten heeft afgeworpen,
benadrukt Henry Stroek, die namens CNV
Vakmensen in de Sectorcommissie Open
Teelten zit van Colland Arbeidsmarkt (zie
kader). “Je moet er toch niet aan denken
dat je als individuele ondernemer zelf
alles moest gaan uitzoeken en teksten
gaan vertalen voor je buitenlandse medewerkers?” Stroek merkt op dat heel veel
andere niet-agrarische sectoren in Nederland zo’n instantie als de Werkgeverslijn
helemaal niet kennen.
Het is maar een voorbeeld van de activiteiten waaraan de Sectorcommissie Open
Teelten jaarlijks geld bijdraagt. Geld dat
afkomstig is uit een premie die werkgevers betalen over het loon dat zij aan
hun werknemers betalen. Jaarlijks heeft
deze commissie 308.000 euro te besteden.
Werknemers en werkgevers zijn in deze
commissie vertegenwoordigd. Twee van

Het project Studiebol zorgde ervoor dat alle kennis
over ziekten en plagen bijeen werd gebracht en in
een nieuw boek over ziek en zeer.

hen zijn Sjaak Langeslag vanuit de KAVB
en Henry Stroek vanuit vakbond CNV.

BEIDE PARTIJEN
In de Sectorcommissie Open Teelten komen voorstellen op tafel die bestemd kunnen zijn voor werkgevers en werknemers.
Voor werknemers is er geld beschikbaar
om cursussen te volgen. “Als de cursus
aan de eisen van Colland voldoet, kan de
werknemer of werkgever 85% procent van
de kosten vergoed krijgen. Op jaarbasis is
per werknemer 1.800 euro beschikbaar.
Daarnaast betalen we mee aan de seniorenregeling, waarbij werknemers vanaf
hun 60e vijf jaar lang een dag minder
kunnen gaan werken, terwijl ze 90% van
het salaris krijgen”, legt Henry Stroek uit.
“Maar ook ondernemers met én zonder

Handel: KennisKracht
Vanuit de bloembollenexport is Anthos vertegenwoordigd in de Sectorcommissie Bloembollengroothandel, die jaarlijks 212.000 euro te besteden heeft. Net als voor de bloembollenteelt neemt
deze sectorcommissie besluiten over de financiering van projecten op het terrein van arbeid en
kennis voor de bloembollengroothandel. Dit levert bijvoorbeeld elke twee jaar een Arbeidsmonitor op, waarin alle gegevens staan over het aantal werknemers, bedrijven, scholing en ziekteverzuim. Daarnaast kent de groothandel net als de teelt een seniorenregeling voor werknemers van
60 jaar en ouder en is er een subsidieregeling voor cursussen. Twee jaar geleden nam de sectorcommissie het initiatief voor het project #KennisKracht!. Dat is gericht op de inzetbaarheid van
vaste en flexibele krachten te verhogen, oudere werknemers te ontlasten en de instroom van jonge werknemers te vergroten. “Uit dit project is inmiddels de seniorenregeling voortgekomen. Ook
hebben we een kaartspel ontwikkelt dat werknemers op een leuke manier aanzet tot nadenken
over hun loopbaan en informatie bevat over hoe je vitaal en gemotiveerd de pensioenleeftijd kan
bereiken. Daarmee zijn we begin 2020 gestart, met het idee dat op bedrijven dit spel gespeeld zou
gaan worden in de kantine en eind van het jaar de Bollenboos 2020 bekend kon worden gemaakt.
Helaas gooide corona roet in het eten.”

personeel kunnen meedoen aan activiteiten waaraan wij geld betalen, zoals KAVB
Jong! en KAVB Academy.”
Sjaak Langeslag vult aan: “Met dit geld
helpen we de totale sector vooruit. Als ondernemers vragen hebben, dan weten ze
mij vaak te vinden. Ik adviseer ze dan om
via de KAVB of de Werkgeverscommissie
Bloembollen een voorstel in te dienen.”
Beiden zien wel dat de belangstelling voor
scholing relatief laag is. “In 2020 maakte
1,4% van alle medewerkers gebruik van
een individuele scholingsaanvraag. Dat
kan echt beter. Daar mogen werkgevers
en werknemers nog wel eens goed naar
kijken, want de regeling is er”, aldus
Langeslag.

KENNIS EN INZICHT
Maar de commissie investeert in meer dan
alleen cursussen. Stroek: “Enkele jaren
geleden is een groot project vanuit de Bollenacademie voor drie jaar gefinancierd.
Het project Studiebol was erop gericht om
alle relevante kennis over bijna de hele
bollensector te actualiseren. In drie jaar
tijd leverde dat een flinke stapel boeken
op en online cursussen. Van die kennis
kan iedereen gebruikmaken.”
En hij attendeert op de Arbeidsmarktmonitor, die elke twee jaar verschijnt. Daarmee brengt de land- en tuinbouw alles
rond arbeid in kaart. “Het is uniek dat er
zoveel actuele cijfers beschikbaar zijn over
de agrarische arbeidsmarkt, en dus ook
over de bloembollen. Heel veel andere sectoren hebben die informatie niet. En die
cijfers zijn wel belangrijk, bijvoorbeeld in
gesprekken met politici en overheden over
de werkgelegenheid die de Nederlandse
land- en tuinbouw biedt. Maar ook om
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KAVB Jong! is een van de activiteiten waaraan de Sectorcommissie Open Teelten van Colland Arbeidsmarkt een bijdrage levert.

Colland
Wat is Colland? Colland is het samenwerkingsverband tussen fondsen en regelingen in de agrarische en groene sector en
kent vier onderdelen: Stigas, Sazas, BPL
Pensioen en Colland Arbeidsmarkt. De
laatste heeft als taak om kennis en kunde van ondernemers en werknemers in de
agrarische sector te stimuleren en om een
goed beeld te hebben van de arbeidsmarkt
in de agrarische sector. Werkgevers in de
open teelten en groothandel van bloembollen betalen 0,42% premie over het uitbetaalde loon aan hun werknemers voor
sectorspecifieke activiteiten van dit fonds.
Dat geld is bestemd voor arbeidsmarkt
en opleiding. Voor de besteding van dit
geld kent Colland een aantal sectorcommissies. Een ervan is de Sectorcommissie
Open Teelten. De opbrengst van de premie is voor de bloembollenteelt 308.000
euro. Dit bedrag verdeelt de sectorcommissie over aanvragen die ondernemers en
instellingen kunnen doen. Naast de sectorspecifieke heffing van 0,42% is er nog
een heffing van 0,24%, waaruit overkoepelende projecten, zoals een deel van het
werk van arbo-instantie Stigas, worden
gefinancierd. In de sectorcommissie zijn
werkgevers en werknemers vertegenwoordigd vanuit sectororganisaties en vakbonden. De KAVB zit in de Sectorcommissie
Open Teelten.
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sectoren is. Die gegevens helpen mee aan
een goede beeldvorming. De bloembollensector is een mooie sector met goede
ondernemers en een goed werknemersklimaat met een laag verzuimpercentage.
Dat kan helpen om de opinie dat werken
in de bollen vies en zwaar is, positief bij te
stellen.”

BEHOUD OUDEREN
Een nieuw project waaraan de sectorcommissie geld besteedt, is duurzame
inzetbaarheid. “Naarmate mensen ouder
worden, wordt fysiek zware arbeid minder
gemakkelijk uitvoerbaar. De vraag is hoe
je medewerkers fit de eindstreep kan laten
halen. De seniorenregeling is er al, maar
er kan meer, bijvoorbeeld het aanpassen
van het takenpakket. Hiervoor worden
momenteel een onderzoek en een sectoranalyse uitgevoerd. Oudere medewerkers,
vaak met veel kennis, kunnen heel goed
jongere medewerkers coachen”, aldus
Langeslag. “Misschien kunnen ouderen
doorstromen van teelt- naar handelsbedrijven en van zwaar veldwerk naar lichtere
leidinggevende functies. Overigens blijkt
uit de cijfers van Stigas dat het ziekteverzuim onder ouderen ook echt meevalt”,
vult Stroek aan.

WAARDEVOL
Beide commissieleden zijn het eens over
het belang van het werk van Colland
Arbeidsmarkt. “We zetten ons in voor
die zaken die de mogelijkheden van de
individuele ondernemer en werknemer
overstijgen. Dat kunnen we doen omdat
deze collectieve regeling bestaat. Daarmee
zijn zaken kostenefficiënt te organiseren,

Voor de groothandel in bloembollen werd
een Kennisquiz ontwikkeld die werknemers op een exportbedrijf kunnen spelen.

zoals alle informatie rond corona. Het is
mooi dat we in de sectorcommissie met
elkaar in goede harmonie bepalen waar
we het geld voor inzetten”, aldus Langeslag. Stroek vult aan: “In een tijd waarin
de individualisering alleen maar toeneemt
is deze collectieve financiering echt nodig.
Ook grote bedrijven kunnen dit net alleen.
Ik heb er goede moed op dat dit in de
benen blijft.”
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