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Colland  
Arbeidsmarkt-  
onderzoek
Inzicht in ontwikkelingen van de  
arbeidsmarkt in de agrarische en  
groene sectoren

Tekst: Elte Palm (Colland)

  Jan van Leeuwen (voorzitter Begeleidingscommissie 
Colland Arbeidsmarktonderzoek  namens LTO Bomen, 
Vaste planten en Zomerbloemen)

Iedere twee jaar voert het fonds  Colland 
Arbeidsmarkt onderzoek uit onder 
 werkgevers. Dit doen we om een helder 
beeld te krijgen van de trends en 
 ontwikkelingen in de verschillende agrarische 
en groene sectoren op het gebied van de 
arbeidsmarkt. Afgelopen jaar vond het 
laatste onderzoek plaats. Wij vroegen Jan van 
Leeuwen (voorzitter Begeleidingscommissie 
Colland Arbeidsmarktonderzoek  namens LTO 
Bomen, Vaste planten en Zomerbloemen) 
naar het belang van het onderzoek en 
wat met de resultaten wordt gedaan.

Waarom wordt het arbeidsmarktonderzoek 
 uitgevoerd? 
“Het levert specifieke informatie op over arbeidsmarkt-
vraagstukken binnen de deelnemende sectoren. Denk 
bijvoorbeeld aan instroom en uitstroom van werknemers. 
Maar ook over bedrijfsgrootte en aantal te verwach-
ten vacatures. Die informatie wordt gebruikt door 
Colland Arbeidsmarkt om activiteiten en projecten te 
subsidiëren en om beleidsdoelen te behalen.”

Noem eens een beleidskeuze die uit het onderzoek 
voortkomt?
“Het onderzoek geeft bijvoorbeeld inzicht in de 
instroom van medewerkers. Wie zijn de instromers en 
hoeveel zijn dat er? En in welke sectoren stromen ze 
in? Op basis daarvan kunnen we gericht kijken waar 
en hoe we kunnen verbeteren en welke activiteit daar 
het beste bij past. Een mooi voorbeeld is het project 



VanColland magazine #4  |  december 2022

‘Werken in de Land- en Tuinbouw’ dat moet bijdragen 
aan een beter imago en het bevorderen van de 
instroom van werknemers in de sector. Maar ook 
werkgevers kunnen de resultaten van het onderzoek 
gebruiken voor bijvoorbeeld het werven en het 
behouden van werknemers.”

Wat als het Arbeidsmarktonderzoek dit jaar werd 
uitgevoerd?
“De oorlog in Oekraïne heeft een grote impact op onze 
sectoren. Boeren en tuinders zijn geconfronteerd met 
sterk stijgende prijzen voor voer, energie en kunstmest. 
Met name de glastuinbouw heeft het vanwege de hoge 
gasprijzen zwaar te verduren. Als het onderzoek nu 
wordt uitgevoerd, dan krijg je wel andere uitkomsten.”

Wat viel verder op? 
“Het beeld van de buitenwacht is dat de sector krimpt. 
Echter zien we dat het aantal bedrijven en het aantal 
dienstverbanden in 2021 groter is dan in 2019. Dat komt 
mede door een toename van het aantal zij-instromers. 
Het onderzoek laat ook zien hoe trots we mogen zijn op 
onze sector en wat we allemaal doen. Daarbij is het 

belangrijk dat het fonds Colland Arbeidsmarkt de juiste 
projecten en activiteiten blijft subsidiëren om werkge-
vers en werknemers zo goed mogelijk te ondersteunen 
met scholing, goede werkomstandigheden en instroom 
van werknemers.”  ■

Meer informatie  
Meer informatie over arbeidsmarktonderzoek 
kunt u vinden op de website van Colland 
Arbeidsmarkt. Het arbeidsmarkt onderzoek is 
mede mogelijk gemaakt door  financiering van 
het fonds Colland Arbeidsmarkt. 

Het fonds is een samenwerking tussen cao- 
partijen in agrarische en groene sectoren. 
En draagt bij aan thema’s zoals duurzame 
 inzetbaarheid, personeelsbeleid, imago, 
 scholing, veiligheid en gezondheid.

“ Werkgevers kunnen de resultaten uit het 
 onderzoek  gebruiken voor bijvoorbeeld het 
 werven en het behouden van werknemers.”
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