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In het kader van het project “Holland Rijnland werkt lerend” van de Provincie Zuid Holland zullen de drie
scholingsconsulenten die in het gebied Greenport Duin- en Bollenstreek” werkzaam zijn, een dertigtal
agrarische ondernemers in de glastuinbouw, boomkwekerij en bollensector gaan interviewen.

Contact informatie: Barry Looman

Links
Greenport Campus
Groenweb Bloembollen - cursussen

Binnen het project wil men een goed beeld krijgen van de problematiek
die er is op dit soort bedrijven rondom de arbeids- en onderwijsbehoefte.

Groenweb Boomkwekerij - cursussen

Naast de ondernemers, zullen ook werknemers bevraagd worden.

Rob Tuin, Scholingsconsulent
bloembollen

Bijscholing
De verwachting is dat door schaalvergroting en schaarste op de
arbeidsmarkt er vraag is bij ondernemers naar vakbekwaam personeel. Een
grotere instroom vanuit het groene onderwijs is één manier om hieraan te

voldoen, echter dat is niet snel te realiseren. Bijscholing van zittend personeel of van zij-instromers is
een manier om hierop in te spelen.
Personeelsbeleid
Bij schaalvergroting hoort ook meer personeel. Deze mensen moeten gekoesterd worden, want goed
personeel is schaars! Maar hoe doe je dat als ondernemer. Beleid op personeelsgebied kan hier houvast
geven. De scholingsconsulenten zullen ook dit aspect in hun interview meenemen. Het beeld dat hieruit
komt zal gebruikt worden om een beter scholingsaanbod voor personeelsmanagement beschikbaar te
krijgen voor deze regio.
Interesse?
Heeft u een glastuinbouwbedrijf, boomkwekerij of bloembollenbedrijf in de Greenport Duin- en
bollenstreek met meerdere werknemers en u heeft interesse om aan dit onderzoek mee te werken,
neem dan contact op met de projectleider Barry Looman (barry.looman@wur.nl)
Wilt u al eens kijken wat de mogelijkheden zijn voor bijscholing en cursussen dan kunt u op Greenport
Campus en Groenweb informatie over cursussen en diverse cursusaanbieders vinden.
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