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Ledenraadpleging zonnepanelen op 
bedrijfsgebouwen in West-Nederland
LTO Noord regio West onderzoekt de mogelijkheden 
voor zonnepanelen op agrarische bedrijfsgebouwen. 
Een belangrijk onderdeel is het via een ledenraadple-
ging in kaart brengen hoeveel zonne-energie er nog 
kan worden geproduceerd op agrarische bedrijfsge-
bouwen. Door uw mening te geven, weet LTO Noord 
regio West wat er speelt onder leden en hoe de organi-
satie in een later stadium kan faciliteren bij het volledig 
benutten van agrarische bedrijfsgebouwen voor duur-
zame energie. De vragenlijst is per mail verstuurd naar 
agrariërs in Zuid-Holland, Noord-Holland, Utrecht en 
Flevoland. Invullen van de ledenraadpleging kost hoog-
uit tien minuten en kan tot 6 december.

WOB-verzoek in pluimveehouderij: 
zienswijze voor leden beschikbaar
De vakgroep Pluimveehouderij LTO/NOP heeft een 
zienswijze klaarliggen voor leden die te maken 
hebben met een WOB-verzoek (Wet openbaarheid 
van bestuur), gedaan bij de Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit (NVWA) door Animal Rights. Dit verzoek 
heeft betrekking op inspectie- en boeterapporten bij 
pluimveeslachterijen en vleeskuikenhouders. Mogelijk 
hebt u daarover een brief van de NVWA gehad. Als dat 
het geval is en u niet wilt dat uw gegevens openbaar 
worden, dan kunt u bij uw reactie gebruikmaken van de 
zienswijze die door BarentsKrans namens LTO/NOP is 
ingediend. Deze is te vinden op www.ltonoord.nl.

Bestuurders goed voorbereid 
met training ‘crisis in de sector’
‘De training ‘crisis in de sector’ is superbelangrijk, echt 
een eyeopener. Ik heb onlangs weer een grote brand 
meegemaakt bij een kippenschuur in Barneveld. Dat 
komt keihard binnen. Het is fijn dat we nu als bestuur 
goed voorbereid zijn. In ieder bestuur zouden bestuur-
ders moeten zitten die deze training hebben gedaan’, 
zegt voorzitter Fije Visscher van LTO Noord-afdeling 
Gelderse Vallei over de training ‘crisis in de sector’ die 
hij bij de LTO Academie heeft gevolgd. In deze training 
is er een acute (gesimuleerde) crisis uitgebroken. De 
nieuwszenders en alle media draaien al volop. Hoe 
staat u als bestuurder de media en dierenactivisten te 
woord en wat doet u voor de leden? Geef u op voor 
deze training, die donderdag 6 december voor LTO 
Noord regio Oost in Klarenbeek wordt gehouden, van 
9.30 tot 13 uur. Dezelfde training wordt op donderdag 
24 januari voor regio West – locatie volgt nog – en op 
dinsdag 29 januari voor regio Noord in Bakkeveen 
gehouden. Opgeven kan via www.ltoacademie.nl.
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Op www.ltonoord.nl is informatie te vinden over 
de onderwerpen waar LTO Noord zich voor inzet, 
de contactgegevens van bestuursleden van afdelingen 
en de mogelijkheid om contact op te nemen met 
regiobesturen, vakgroepen, commissies en de 
aan LTO Noord gerelateerde bedrijven.

 

 

SANDRA HOEKSTRA

Door de krapper wordende arbeidsmarkt is 
het voor werkgevers steeds lastiger om goed 
personeel te vinden. Dat blijkt ook uit de sig-
nalen die Werkgeverslijn Land- en Tuinbouw 
ontvangt. Daarom gaven zij een webinar in 
het kader van het thema van de maand ‘Per-
soneel vinden’.

‘Met de webinar, een online presentatie, 
willen we werkgevers handvatten geven in 
de werving van nieuw personeel. We krijgen 
met regelmaat vragen van werkgevers over dit 
onderwerp’, merkt Maartje Jager op. Als advi-
seur cao en arbeidsrecht bij Werkgeverslijn 
Land- en Tuinbouw heeft zij dagelijks contact 
met werkgevers.

De webinar gaf Jager samen met Marjolein 
van Dam, adviseur arbeidsmarkt bij Kasgroeit. 
Ook zij ontvangt met regelmaat deze signalen. 
Volgens Van Dam zijn een aantal onderdelen 
in de werving van personeel belangrijk en 
zouden werkgevers juist op die vlakken extra 
energie kunnen inzetten. 

‘Het begint bij employer branding, ofte-
wel werkgeversimago’, licht Van Dam tijdens 

de webinar toe. ‘Het werkgeversimago is een 
belangrijk onderdeel in de eerste stap van per-
soneelswerving. Heb je als bedrijf een goed 
imago en straal je dat uit naar de buitenwe-
reld, dan is het voor potentiële werknemers 
aantrekkelijker om te solliciteren bij jouw 
bedrijf’, zegt ze.

‘Een goed imago begint bij de basis. Zijn je 
eigen werknemers tevreden met het bedrijf en 
de werkzaamheden? Zij bepalen wat er gezegd 
wordt in de markt. Wees transparant naar de 

buitenwereld. Maak bijvoorbeeld filmpjes of 
een vlog over je bedrijf en deel die via sociale 
media. Creativiteit helpt bij het werven van 
nieuwe medewerkers’, gaat Van Dam verder. 
‘Door transparant te zijn en de vacature via 
sociale media te delen, is je bereik veel groter.’ 

In het wervingsproces hebben sollici-

tanten meerdere contactmomenten met het 
bedrijf, waarin zij ervaring met het bedrijf 
opdoen. ‘Wees ook hier toegankelijk. Maak 
het potentiële werknemers makkelijk om te 
solliciteren. Wees dus goed bereikbaar. In 
de vacaturetekst is het belangrijk om kort en 
bondig te zijn, maar wees wel duidelijk over 
de functie en de verwachtingen daarin.’ 

Tijdens de webinar vraagt een deelnemer 
aan Van Dam of het salaris ook in de vacatu-
retekst moet staan. ‘Een leuke vraag’, reageert 
ze. ‘Dat is een lastige discussie. Uit onderzoek 
blijkt dat dit kan helpen in het wervingspro-
ces, maar aan de andere kant kan het mensen 
afschrikken om te solliciteren.’

Het uitdragen van positiviteit en je bewust 
zijn van je sterke kanten is belangrijk bij het 
werven van nieuw personeel. ‘Wat onder-
scheid jou van een andere werkgever? Waarin 
blink jij uit? Is dat bijvoorbeeld een sociale 
werksfeer? En kan je je werknemers doorgroei-
mogelijkheden bieden?’ 

Doorlopende communicatie is belangrijk, 
ook als een sollicitant niet in het profiel past. 
‘Behandel mensen goed. Zij bepalen wat er 
over je bedrijf gezegd wordt’, stelt Van Dam.

‘Creativiteit helpt bij werving’

De webinar over het vinden van personeel werd gegeven door Marjolein van Dam (links) en Maartje Jager.  Foto: Ruud Ploeg

‘Het werkgeversimago is 
een belangrijk onderdeel in 
de werving van personeel’

GENDAA
DRENTHE
DINSDAG 27 NOVEMBER
• Afdeling Schoonebeek. Café Bargerveen, Nieuw-

Schoonebeek, 20 uur. Ledenavond ‘Actualiteiten 
Bargerveen’.

DONDERDAG 29 NOVEMBER
• LTO-vakgroep Akkerbouw. Zalencentrum Meursinge, 

Westerbork, 20 uur. Pootgoedavond.

FLEVOLAND
VRIJDAG 30 NOVEMBER
• Afdeling Noordoostpolder, onderafdeling Espel. Maas 

Landbouw, Westermeerweg 49, Espel, 18 uur. 
Bedrijfsbezoek.

FRIESLAND
DINSDAG 27 NOVEMBER
• Afdeling Opsterland. Maatschap de Vos-Veenstra, 

De Dûker 2, Terwispel, 19 uur. Informatieavond 
‘Brandveilige stallen Fryslân’.

• Afdeling Noardeast Fryslân, Tytsjerksteradiel/Dan-
tumadeel, Ameland, Schiermonnikoog, Opsterland, 
Achtkarspelen, Smallingerland en AJF-afdelingen. 

Theater Sense, Dokkum, 20 uur. Minisymposium 
‘De agrarische sector in transitie’.

• LTO-vakgroep Akkerbouw. Restaurant De Molen, 
Vrouwenparochie, 20 uur. Pootgoedavond.

GELDERLAND
MAANDAG 26 NOVEMBER
• Afdeling Gelderse Vallei. Locatie wordt nader be-

kendgemaakt, 20 uur. Boerencafé.
• POV. Zalencentrum De Bongerd, Heteren, 20 uur. 

Algemene ledenvergadering.
• Boert Bewust en Boerderij Educatie Nederland. Water-

schap Vallei en Veluwe, Steenbokstraat 10, 
Apeldoorn, 19.45 uur. Inspiratiebijeenkomst.

DINSDAG 27 NOVEMBER
• LTO-vakgroep Akkerbouw. Postillion Hotel, Arnhem, 

20 uur. Ledenbijeenkomst.

GRONINGEN
DINSDAG 27 NOVEMBER
• Afdeling Fivelingo. Eetcafé De Boerderij, Oosterwijt-

werd, 20 uur. Ledenavond ‘Risicobeheersing in 
de agrarische sector’.

DONDERDAG 29 NOVEMBER
• Afdeling Zuidelijk Westerkwartier. De Vrijborg, Nuis, 

20 uur. Ledenavond ‘Wat is er aan de hand in 
verzekeringsland?’.

VRIJDAG 30 NOVEMBER
• Afdeling De Marne. Café Restaurant Hoornstertil, 

Wehe den Hoorn, 20 uur. Ledenavond ‘Het leven 
is één leerproces’.

NOORD-HOLLAND
MAANDAG 26 NOVEMBER
• Afdeling Texel/KAVB. Stayokay, Den Burg, 20 uur. 

Ledenvergadering.

DINSDAG 27 NOVEMBER
• Afdeling Hollands Kroon. Locatie wordt nader 

bekendgemaakt, 20 uur. Praatavond.

DONDERDAG 29 NOVEMBER
• LTO-vakgroep Akkerbouw. Van Zantenhal, Nieuw-

Vennep, 20 uur. Ledenbijeenkomst.

OVERIJSSEL
MAANDAG 26 NOVEMBER
• Afdeling Vechtdal. Verschillende locaties, 20 uur. 

Huiskamerbijeenkomsten bij Loonbedrijf Hulter 
in Anerveen en bij Timmerman in De Krim.

DINSDAG 27 NOVEMBER
• Afdeling Noord-Oost Twente en LTO Noord Vrouw & 

Bedrijf Overijssel. Erve Broam, Nijenkampsweg 4, 
Agelo, 20 uur. Ledenavond ‘PR, sociale media en 
communicatie: aan- of afhaken’.

• Afdeling Vechtdal. Verschillende locaties, 20 uur. 
Huiskamerbijeenkomsten bij Varkenshandel Dijk 
in Brucht en bij Trip Bloembollen in Sibculo.

ZUID-HOLLAND
MAANDAG 26 NOVEMBER
• Afdeling Vijfheerenlanden. De Schakel, Raadhuis-

plein 1, Leerbroek, 20 uur. Ledenavond ‘Hoe 
fokken we de koe van de toekomst?’.

DINSDAG 27 NOVEMBER
• Afdeling Voorne-Putten. De Gaffelaar, Christinalaan 

2, Zwartewaal, 20 uur. Ledenavond ‘Water’. Met 
regiobestuurder Arie Verhorst.

DONDERDAG 29 NOVEMBER
• Afdeling Duin- en Bollenstreek. De Engel, Lisse, 

19.30 uur. Ledenavond ‘Het weer is echt anders’.


