‘Eigen HR-afdeling
heeft meerwaarde’
Bedrijven in de bollensector
zijn de laatste jaren steeds
groter geworden. Vaak groeit
het personeelsbestand mee.
Om alle personele zaken
in goede banen te leiden,
hebben steeds meer bedrijven
een HR-afdeling. ‘Dan zijn
de lijntjes kort en kun je
snel schakelen.’ En dat is
belangrijk, niet in de laatste
plaats omdat het takenpakket
van HR bijzonder breed is.
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J

ody Kapiteijn is bij kwekerij en exportbedrijf Kapiteyn Group in Breezand verantwoordelijk voor Human
Resources (HR), wat vroeger
‘personeelszaken’ heette. Ze stond
voor de klas op de basisschool toen ze
besloot de HR-kant op te gaan. “Ik wilde
meer, hou ervan om met mensen te
werken en vind cijfers leuk. Dus heb ik
een HR-studie gedaan en zodra er een plek
vrijkwam bij Kapiteyn Group ben ik hierin
gerold.”
Marieke van den Berg voltooide een
sportopleiding, maar vond niet direct een
baan. Ze ging aan de slag bij het bedrijf
van haar man en zijn ouders, bloembollenkwekerij Boltha in Breezand. “Ik heb
van alles gedaan op de kwekerij, totdat
mijn schoonmoeder voorstelde om HR op
te pakken. Dat leek me leuk, vooral omdat
je dan mensen kunt helpen zich verder te
ontwikkelen en motiveren om het beste
uit zichzelf te halen. Ik heb de opleiding
personeelsmanagement en coaching gedaan en ben aan de slag gegaan.”
Het takenpakket van de HR-manager op
een bollenbedrijf is breed. Kapiteijn: “Het
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ene moment ben je contracten aan het
maken, voer je functioneringsgesprekken en ben je bezig met de huisvesting
van tijdelijke medewerkers, het andere
moment komt er een vraag over opleidingen of salaris, of ben je kerstpakketten
aan het uitzoeken. Verder ben je een soort
wandelend CAO-handboek.” Dat is ook
de ervaring van Van den Berg. “Je doet
onder andere de werving en selectie van
nieuwe medewerkers, salarisadministratie
en zorgverzekeringen. Vanmorgen heb
ik voor een collega ouderschapsverlof
geregeld, voor een andere collega heb ik
de seniorenregeling aangevraagd. Verder
werken we met tijdsregistratie en als het
pasje niet werkt, komen ze ook bij mij.
Daarnaast runnen wij een uitzendbureau,
dat losstaat van Boltha. Daarvoor werven
wij tijdelijk personeel.”

HR STEEDS BELANGRIJKER
HR is steeds belangrijker geworden in
de bollensector, want: “Bedrijven worden steeds groter en er is een groeiende
behoefte aan goed personeel.” Werken
als HR-manager voor een bollenbedrijf is

ook nog eens heel specifiek. Kapiteijn: “Je
hebt te maken met seizoenen waardoor je
twee groepen medewerkers hebt: de vaste
medewerkers en het tijdelijke personeel.
Daardoor heb je met verschillende contracten en regelingen te maken. Bovendien komt bij het tijdelijke personeel ook
vaak huisvesting kijken.” Naarmate het
lastiger wordt om medewerkers te vinden
in de regio, wordt het aandeel arbeidsmigranten steeds groter. “Mensen komen
voornamelijk uit Polen en Roemenië, dat
aandeel blijft groeien.” Zij hebben veelal
geen kennis van het bollenvak als ze zich
voor het eerst bij de bollenbedrijven melden. “Veel buitenlandse krachten komen
hier echter naartoe omdat ze een toekomst voor zichzelf zien weggelegd in ons
land. Zij kunnen zich binnen ons bedrijf
ontwikkelen, daar begeleiden wij ze bij”,
vertelt Van den Berg. “Soms blijkt iemand
kennis in huis te hebben die wij goed
kunnen gebruiken, omdat hij bijvoorbeeld
is opgeleid als elektricien. Dan zetten we
hem daarop in. Belangrijk is dat mensen
zich optimaal kunnen ontwikkelen, daar
profiteren we allemaal van.”
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Mensen helpen is het leukste van een HR-functie,
vinden Jody Kapiteijn (l) en Marieke van den Berg.

Marieke om te sparren: hoe doe jij dat
nou?” Van den Berg: “Een organisatie als
Omnyac zit er goed bovenop, die sturen
alles wat je moet weten direct door. Zo
verandert er nu het nodige in de contracten van uitzendkrachten, zij worden meer
gelijkgetrokken met vast personeel. Dat is
belangrijke informatie.” Regelmatig hebben ze overleg met het management. “Dan
bespreken we wat er speelt, hoe het staat
met vakantie-uren, overuren die moeten
worden uitbetaald, jaaroverzichten, en
dergelijke.”

‘Medewerkers lopen in de pauze even binnen,
je hebt snel in kaart wat er speelt,
en zo hou je verbinding’

Het loont zeker de moeite om als bollenbedrijf een eigen HR-afdeling te hebben,
vinden Kapiteijn en Van den Berg. “Mensen komen naar je toe omdat je er bent.
Ze lopen in de pauze even binnen, je hebt
snel in kaart wat er speelt, en zo hou je
verbinding. Je hebt soms geen idee van
de vragen die er leven, het is fijn als er in
het bedrijf iemand is waarbij je daarmee
terecht kunt. Bovendien ken je de mensen
goed, waardoor je ze ook optimaal kunt
ondersteunen en begeleiden. Met een
extern bureau bouw je dat niet op. Bovendien: doordat je zo dicht bij elkaar zit, zijn
de lijnen kort en kun je snel schakelen.”

LEKKER DIRECT
Huisvesting is een belangrijk aspect van
het HR-vak geworden. Kapiteijn vertelt:
“Wij gaan binnenkort wat huisvesting bijbouwen. Goede huisvesting is belangrijk,
het moet een fijne plek zijn dicht bij het
werk. Dan komen tijdelijke medewerkers
graag bij je terug, zo hopen we mensen
vast te houden. Vanaf het begin heb ik
meegedacht over het ontwerp en geholpen
bij de vergunningaanvraag. Binnenkort
hopen we te gaan bouwen.” Boltha heeft
al een accommodatie voor tijdelijke medewerkers. “Achter ons huis hebben wij
een voorziening laten bouwen voor veertig
mensen. Ik ga daar iedere dag even heen
om te kijken hoe het gaat en de kamers te
checken. We hanteren strikte leefregels
om ervoor te zorgen dat het allemaal netjes gaat. Daarnaast huren we kamers bij
Hotel Bloemenlust in Breezand.”
Voor de mensen die tijdelijk in Nederland
wonen en/of zich hier willen vestigen, is

de HR-manager een belangrijke vraagbaak.
“Mensen hebben bijvoorbeeld hulp nodig
bij het aanvragen van een bankpas, een
afspraak bij de huisarts of in het ziekenhuis. Je gaat niet altijd zelf mee, maar
regelt het wel.” Ze zijn ook gewend om
buiten kantoortijden bereikbaar te zijn.
Van den Berg: “Als nieuwe medewerkers
’s nachts aankomen, vang ik ze op en begeleid ze naar hun kamer.” Kapiteijn: “Ik
ben wel eens om 6 uur ’s ochtends gebeld
omdat medewerkers waren betrokken bij
een ongeluk en ik hun gegevens moest
aanleveren.”

ONTWIKKELINGEN
In het HR-vak moet je goed op de hoogte
blijven van de HR-wet- en -regelgeving.
Kapiteijn: “Ik lees veel nieuwsbrieven, bijvoorbeeld van Stigas en Omnyac, waarin
je informatie vindt over nieuwe ontwikkelingen. Soms bel ik met collega’s zoals

Dat het bollenvak overwegend een
mannenwereld is, ervaren ze niet als een
probleem. “Je moet stevig in je schoenen staan”, erkennen ze. “Toch word je
snel geaccepteerd. De laatste jaren zijn
er steeds meer vrouwen in het bedrijf
gekomen.” Dat mannen ‘lekker direct’
en ‘nuchter’ zijn, vinden ze alleen maar
prettig. Kapiteijn: “Ik ben met dit bedrijf
opgegroeid, liep als kind al in de schuur.
Met sommige mensen die er toen al werkten, voer ik nu functioneringsgesprekken.
Dat is wel grappig.” Gevraagd naar wat
ze het leukste vinden van hun werk,
antwoord Kapiteijn: “Mensen helpen.”
Van den Berg vult aan: “Dat je ziet hoe
mensen zich ontwikkelen en dat je daarbij
kunt helpen. Samen oplossingen zoeken.
Dat mensen ook met hun persoonlijke
problemen bij ons komen, vind ik fijn. Als
het thuis goed gaat, loopt het op het werk
ook lekker. Het is mooi als je daarin een
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rol kunt spelen.”
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