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Wat is het netwerk?
Een groep van 10 tot 15 telers, die op het eigen
bedrijf te maken heeft met arbeidsknelpunten. De
deelnemers zijn gemotiveerd en niet bang om
buiten de gebaande paden te denken.
In enkele bijeenkomsten formuleren zij
gezamenlijke knelpunten rondom arbeid en gaan
aansluitend op zoek naar oplossingen. Zij krijgen
daarbij ondersteuning van een
arbeidsonderzoeker.

Hoe werkt het?
In 2 à 3 bijeenkomsten
• brengen deelnemers knelpunten naar voren die
te maken hebben met arbeid op het bedrijf
• gaan zij na welk(e) gezamenlijk knelpunt(en) het
netwerk aan gaat pakken
• stellen zij vast hoe het knelpunt aan te pakken
en welke andere partijen daar eventueel bij
nodig zijn
In vervolgbijeenkomsten zoeken deelnemers naar
een mogelijke oplossing van het knelpunt, waarbij
zo nodig derden worden ingeschakeld.

Oogsten trostomaat met buisrailwagen

Voordelen voor deelnemers
• kans om de knelpunten die voor henzelf en hun
bedrijf belangrijk zijn onder de aandacht te
brengen
• gezamenlijk met andere innoverende
ondernemers zoeken naar oplossingen
• ondersteuning van het netwerk door een arbodeskundige
• voor knelpunten omtrent fysieke belasting is
financiering van onderzoek via het
Arboconvenant mogelijk

Resultaat op lange termijn
•
•
•

bijdrage aan de duurzaamheid van de sector
lagere fysieke belasting leidt tot minder uitval
van werknemers
beter image voor de sector maakt het
makkelijker om personeel te krijgen

Onkruid wieden in prei
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Dit onderzoek is uitgevoerd binnen het kader van het Arbo-convenant voor de agrarische sector, en
is mogelijk gemaakt door subsidie van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
(LNV), via de onderzoeksprogramma’s 400 en 433
Meer informatie: www.groenkennisnet.nl/platformarbeid/

