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Goede medewerkers zijn met een lampje 
te zoeken, er heerst schaarste op de 
arbeidsmarkt. Daar komt bij dat het 
bollenvak niet bij iedereen bekend is 

als een mooie sector om in te werken. 
Hoe vind je in deze markt toch de goede 

mensen? En: hoe hou je ze vast?
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Nieuwe medewerkers werven

‘Als werkgever moet je 
een goede naam hebben’ 

Bedrijven in de agrarische sector zijn de laatste jaren 
steeds groter geworden. De behoefte aan personeel is 
meegegroeid. Wat daarbij opvalt, is dat de zoekvraag 
breder is geworden. “Je hebt niet alleen mensen 

nodig die verstand hebben van het product en groen onder-
legd zijn, maar ook specialisten op het gebied van techniek, 
logistiek, commercie en marketing. Veel mensen buiten de 
sector weten dat niet. Het is goed om daarmee rekening te 
houden als je medewerkers zoekt. Een goede techneut denkt 
niet meteen aan jouw bedrijf als hij gaat solliciteren. Dus 
zet eerst de functie goed neer en neem mensen dan mee 
naar het verhaal van jouw bedrijf en de sector.” Aan het 
woord is Jos Klop, adviseur arbeidsmarkt bij Kasgroeit, een 
organisatie die is ontstaan vanuit het mobiliteitscentrum 
Glastuinbouw, een initiatief van werkgeversorganisaties 
en werknemersvakbonden. “Wij opereren op het snijvlak 
van instroombevordering en opleiding & ontwikkeling. Wij 
houden ons bezig met werving en selectie van kandidaten, 
brengen de talenten van kandidaten in beeld en proberen 
hen te matchen, waarbij we gebruikmaken van ons brede 
netwerk. Daarnaast promoten wij de glastuinbouw als inte-
ressante werkgever.” 

Dat laatste is een uitdaging, want: “De concurrentie is 
groot, iedereen zoekt goede mensen.” Klopt heeft wel een 
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