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Voorwoord 

Sociale partners hebben opdracht gegeven een integrale analyse uit te voeren van de 

arbeidsmarktproblematiek in de sector bos en natuur, ter onderbouwing van de 

invulling van het arbeidsmarktbeleid. Het onderzoek is uitgevoerd door Panteia, in 

samenwerking met De Beleidsonderzoekers. Enerzijds gaat het om een onderzoek 

naar de arbeidsmarktproblematiek. Anderzijds gaat het ook om een beoordeling van 

het huidige arbeidsmarktbeleid in de sector. De vraagstelling van het onderzoek valt 

uiteen in drie hoofdvragen: 

 

1. Wat is de specifieke arbeidsmarktproblematiek in de sector bos en natuur en welke 

trends zijn te verwachten? Welke kansen en uitdagingen zijn er te formuleren? 

(probleemanalyse, hoofdstuk 1). 

2. In hoeverre sluiten de doelen, programma’s en activiteiten van de Meerjarenvisie 

aan op de gesignaleerde kansen en uitdagingen? Wat is het effect van bestaande 

activiteiten van betrokken organisaties? (evaluatie, hoofdstuk 2). 

3. Welke aanbevelingen kunnen worden gedaan voor aanpassingen van de 

programmalijnen en activiteiten? (advisering, hoofdstuk 3). 

 

Het onderzoek is kwalitatief van aard, wat inhoudt dat er geen nieuwe kwantitatieve 

gegevens zijn verzameld. Gebruik is gemaakt van bestaand onderzoek en bestaande 

statistieken. Het kwalitatieve karakter van het onderzoek komt ook naar voren in de 

vorm van negen interviews met betrokken partijen. 

 

Het onderzoek is in mei 2016 van start gegaan en is in september 2016 afgerond.  

 

De onderzoekers spreken hun dank uit aan alle geïnterviewde personen voor hun 

medewerking en aan Annika van Dijk van VBNE voor de prettige begeleiding van het 

onderzoek. 

 

 

 

 

Peter Donker van Heel 

Projectleider  
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1 Arbeidsmarktproblematiek 

 

1.1 Inleiding1 

 
De onderzoeksvraag luidt: Wat is de specifieke arbeidsmarktproblematiek in de sector 

bos en natuur en welke trends zijn te verwachten? Welke kansen en uitdagingen zijn 

te formuleren? 

 

Een analyse wordt gegeven van de werking van de arbeidsmarkt en de kwaliteit van 

de arbeid in de sector bos en natuur. Met kwaliteit van de arbeid wordt bedoeld de 

arbeidsvoorwaarden, de arbeidsomstandigheden (veiligheid, gezondheid, welzijn), de 

arbeidsinhoud en de arbeidsverhoudingen (de zogenaamde vier A’s). De analyse is 

gebaseerd op bestaand onderzoek2 en interviews met vertegenwoordigers van 

bedrijven.3 Een belangrijke bron is het Arbeidsmarktonderzoek 2016 van Colland, 

waarin de sector bos en natuur is betrokken. 

 

Elke paragraaf begint met een korte samenvatting en wordt gevolgd door uitkomsten 

van de verschillende bronnen. 

 

1.2 Context 

 
Om de belangrijkste contextuele factoren te inventariseren is een eenvoudige PESTLE-

analyse uitgevoerd. De interviews vormen hiervoor een belangrijke basis. Gekeken is 

naar politieke (P), economische (E), sociale (S), technologische (T), juridische (L) en 

milieufactoren (E), die van invloed zijn op de arbeidsmarkt in de sector bos en natuur. 

Uit de analyse volgt het niet zozeer technologische of milieufactoren zijn die van 

invloed zullen zijn op de toekomstige arbeidsmarkt in de sector, maar vooral politieke, 

economische, sociale en juridische (wet en regelgeving): 

 

 Politiek (P): bezuinigingen op subsidies voor bos- en natuurbehoud. De werkgelegenheid 

staat hierdoor onder druk bij de gesubsidieerde organisaties en hun afnemers4. Het stelt 

ook nieuwe eisen aan de inhoud van het werk: het belang van acquisitie van fondsen, 

opdrachten, leden en donateurs is hierdoor belangrijker geworden. 

 Economisch (E): met name de bosbouw is afhankelijk van de conjunctuur. Door het 

inzakken van de bouw als geheel is er minder vraag naar hout. Ook is sprake van 

substitutie van hout door kunststof, bijvoorbeeld bij kozijnen. Hierdoor staat de 

werkgelegenheid in de bosbouw onder druk. 

                                                 
1 In elke paragraaf wordt eerst een korte samenvatting gegeven van de onderzoeksresultaten, gevolgd door 

feitelijke waarnemingen met bronvermelding (ander onderzoek of interviews). 
2 Zie bijlage 3. 
3 Zie bijlage 2. 
4 Zie ook VBNE/Aequor, 2015. 
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 Sociaal (S): burgerparticipatie neemt toe. Dit stelt nieuwe eisen aan het werk. 

 Technologisch (T): de zich verder ontwikkelende informatietechnologie zet druk op de 

werkgelegenheid van secretaresses. In beperkte mate is sprake van mechanisering 

(Harvesters). Robotisering is niet te verwachten in de sector, maar mogelijk wel de 

inzet van drones.5 De aard van het werk zal hierdoor voor bepaalde functies (o.m. 

boswachters) kunnen veranderen. 

 Wet- en regelgeving (L):de arbeidsrechtelijke risico’s zijn voor kleine ondernemers 

veelal te groot geworden, wat ten koste gaat van nieuwe werkgelegenheid bij de eigen 

bedrijven. Dit leidt tot een toename van uitbesteding en de inzet van flexibele arbeid. 

 Omgeving/milieu (E): het weer en het broedseizoen zijn twee belangrijke factoren. Bij 

zeer regenachtig weer en in het broedseizoen is er minder werk te doen. Dit zijn echter 

structurele factoren die niet sterk zullen wijzigen in de toekomst. 

Voor de langere termijn worden nieuwe kansen gezien voor de sector6. Indien deze 

strategische opties daadwerkelijk tot nieuwe economische activiteiten leiden dan heeft 

dat zeker invloed op de aard en omvang van de arbeidsmarkt in de sector. Echter, 

vanuit de sector zelf worden voor de komende jaren op dit punt geen schokkende 

veranderingen verwacht, mede vanwege een nog geringe cultuur van innovatie in de 

sector. De volgende kansen zijn geformuleerd: 

 
 Nieuwe dwarsverbanden tussen natuur-water-landbouw-wonen-zorg en tussen natuur-

bouw-wonen-werken zullen leiden tot nieuwe werkgelegenheid (HCA, 2016; 

VBNE/Aequor, 2015). 

 Nieuwe methoden voor waterbeheer waarbij de natuur bijdraagt aan veiligheid en een 

goede waterkwaliteit leiden tot nieuwe werkgelegenheid (HCA, 2016). 

 Het Natuurpact zoals nu gesloten door het ministerie van Economische Zaken en de 

provincies biedt nieuwe ruimte voor ondernemers om te kunnen ondernemen, wat goed 

is voor de werkgelegenheid in ons land. Het gaat jaarlijks om 1.000 tot 1.500 extra 

banen in de marktsector. Dit zijn banen direct gerelateerd aan de ontwikkeling van de 

extra natuur zoals vastgelegd in het pact (HCA, 2016). 

 Het Actieplan Hout is gericht op het stimuleren van het gebruik van hout, wat goed is 

voor de werkgelegenheid in de sector. 

 
  

                                                 
5 http://www.innovatieagroennatuur.nl/nl/bibliotheek/nieuws/1191/052016Dronesvoordenatuur.html#  en 

http://www.innovatieagroennatuur.nl/nl/bibliotheek/rapporten/647/Dronesverkenningvoordenatuur. 
6 Human Capital Agenda Natuur en Leefomgeving (HCA), Groningen, 2014. VBNE/Aequor, 
Arbeidsmarktrapportage bos- en natuurbeheer 2014, 2015. 

http://www.innovatieagroennatuur.nl/nl/bibliotheek/nieuws/1191/052016Dronesvoordenatuur.html
http://www.innovatieagroennatuur.nl/nl/bibliotheek/rapporten/647/Dronesverkenningvoordenatuur
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1.3 Arbeidsmarkt 

 
De sector is niet homogeen 

De bedrijfsactiviteiten van bosbedrijven (aannemerij) zijn wezenlijk anders dan van 

natuurbeheerbedrijven, hoewel er natuurlijk een zekere overlapping en samenhang 

bestaat. Ook is sprake van enige branchevervaging. Met name loonwerkbedrijven en 

hoveniers betreden steeds meer het werk in de bos en natuur. 

 

 De bedrijfsactiviteiten zijn bosbouw (41% van de bedrijven), natuurbehoud 77%), 

adviesbureau (13%) of andere activiteiten (15%) (Colland Arbeidsmarktonderzoek, 

2016).7 8 

 Het aantal vestigingen van bedrijven met personeel is sinds 2006 redelijk stabiel en 

zelfs iets toegenomen (4%) (Colland, 2016a). Dit betreft alleen de bedrijven die zijn 

aangesloten bij Colland. Voor de gehele sector bos en natuur is deze tijdreeks niet 

beschikbaar. 

 Naar grootteklasse is de verdeling van de bedrijven als volgt: 1-5 werknemers 60 

procent, 6-10 werknemers 23 procent, 11-25 werknemers acht procent, 26-50 

werknemers zeven procent, 51-100 werknemers twee procent en 100 en meer 

werknemers één procent (Colland, 2016b). 

 Naar UWV-district afgebakend is 17 procent van de bedrijven in Noord gevestigd, 10 

procent in Noord-West, 15 procent in Midden-West, 40 procent in Oost, negen procent 

in Zuid-West en 10 procent in Zuid-Oost. Dit zijn cijfers op basis van een 

steekproefonderzoek (Colland, 2016b).9 

 In totaal 88 procent van de bedrijven volgt een cao, 12 procent niet en één procent 

weet het niet (Colland, 2016). 

 

  

                                                 
7 Bij de arbeidsmartkanalyse is aansluiting is gezocht bij het onderzoek Arbeidsmarkt agrarische en groene 

sectoten, dat Colland in  2016 heeft laten uitvoeren (Colland, 2016b). Dit onderzoek geeft een representatief 

beeld van alle bedrijven in de de bos- en natuursector in het bestand van Colland en LISA (sbi agrarische 

sector). Er hebben 134 bedrijven aan dit onderzoek meegewerkt, inclusief Staatsbosbeheer. 

 
8 Een bedrijf kan meerdere activiteiten ondernemen, daardoor is de som van deze percentages groter dan 100. 

 
9 District Noord: Friesland, Groningen, Drenthe. District Noord-West: Groot Amsterdam, Noord-Holland 

Noord, Zaanstreek/Waterland, Zuid-Kennemerland. District Midden-West: Flevoland, Gooi- en 

Vechtstreek, Haaglanden, Holland Rijnland, Midden-Holland, Midden-Utrecht, Oost-Utrecht, Zuid-

Holland Centraal. District Oost: Achterhoek, Food Valley, IJsselvechtstreek, Midden-Gelderland, 

Rivierenland, Stedendriehoek, Twente, Zuid-Gelderland. District Zuid-West: Drechtsteden, Gorinchem, 

Rijnmond, West-Brabant, Zeeland. District Zuid-Oost: Helmond-De Peel, Midden-Brabant, Midden-

Limburg, Noord-Limburg, Noordoost-Brabant, Zuid-Limburg, Zuid-Oost-Brabant. 
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Werkgelegenheid lijkt stabiel, maar staat wel onder druk 

De werkgelegenheid lijkt stabiel, maar er staat wel druk op de banen van het eigen 

personeel. Dat heeft vooral te maken met bezuinigingen (natuurbeheer) en 

conjunctuur (bosbouw). Mechanisatie, robotisering en informatisering heeft wel enige 

invloed op de werkgelegenheid, maar niet substantieel. De verwachting is wel dat het 

secretaressewerk langzaam minder wordt. De inzet van meer harvesters en drones zal 

tot meer efficiency leiden, maar niet tot sterk negatieve werkgelegenheidseffecten. De 

werkgelegenheid in de bosbouw is voor een deel afhankelijk van de ontwikkelingen bij 

de grotere natuurorganisaties. Deze organisaties zijn meer genoodzaakt om zelf 

middelen te genereren, wat een grote verandering is ten opzichte van het verleden. 

Daarnaast is sprake van substitutie van vaste banen door uitbesteding en onder-

aanneming, zowel in de bosbouw als in het natuurbeheer. Bij ongewijzigd beleid zal de 

werkgelegenheid in de verdere toekomst mogelijk afnemen, al is het dan in een 

relatief langzaam tempo. 

 

 In de periode 2006 tot en met 2015 is het aantal werknemers in de sector toegenomen 

met elf procent (Colland, 2016a). Dit betreft alleen werknemers van bedrijven die zijn 

aangesloten bij Colland. Deze tijdreeks is niet bekend voor alle werknemers in de 

sector.  

 De verdeling van de werkgelegenheid naar grootteklasse is als volgt: 1-5 werknemers 

14 procent, 6-10 werknemers 20 procent, 11-25 werknemers 12 procent, 26-50 

werknemers 29 procent, 51-100 werknemers 12 procent en meer dan 100 werknemers 

14 procent (Colland, 2016b). 

 Ultimo 2015 is ruim de helft van de werkgelegenheid (55%) te vinden bij 10 procent 

van de bedrijven, dat wil zeggen bedrijven met meer dan 25 werknemers (Colland, 

2016b). 

 Naar UWV-district afgebakend is zeven procent van de werknemers in Noord werkzaam, 

negen procent in Noord-West, 33 procent in Midden-West, 22 procent in Oost, vijf 

procent in Zuid-West en 24 procent in Zuid-Oost (Colland, 2016b). 

 

Relatief veel vaste contracten, weinig vrouwen en weinig hoger opgeleiden 

Vergeleken met de beroepsbevolking als geheel wijkt het personeelsbestand van de 

sector bos en natuurbeheer op een aantal punten af: de werknemers in de sector 

hebben vaker een vast contract. Van de werknemers met een vast contract zijn er 

relatief weinig vrouwen en relatief weinig hoger opgeleiden (hbo-plus). Het aandeel 

ouderen is iets lager dan in de gehele beroepsbevolking. 

 

 Ten opzichte van heel Nederland is het aandeel vaste contracten relatief hoog in de 

sector. Per ultimo 2015 is het aandeel vaste contracten 87 procent (Colland, 2016b). 

Voor heel Nederland samen gaat het op dezelfde moment om 62 procent (CBS, 2016). 

 Ten opzichte van heel Nederland werken er relatief weinig vrouwen in de sector. In 

2015 is 27 procent van het aantal werknemers met een vast dienstverband vrouw 
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(Colland, 2016b). In heel Nederland is het aandeel vrouwen met een vast dienstverband 

47 procent (CBS, 2016).  

 Per ultimo 2015 is het aandeel jongeren (15-24 jaar) met vaste contracten met acht 

procent vrijwel hetzelfde als in heel Nederland (7%). Het aandeel ouderen (55 jaar en 

ouder) is met 17 procent lager dan het percentage in heel Nederland) (Colland, 2016b; 

CBS, 2016). 

 Het aandeel werknemers met een vaste baan en een opleiding op het niveau hbo-plus is 

in de sector met 26 procent wat lager dan 38 procent gemiddeld in heel Nederland 

(CBS, 2016). De verdeling naar opleidingsniveau van werknemers met vaste contracten 

is ultimo 2015 als volgt: twee procent alleen lagere of middelbare school, 16 procent 

lbo, 56 procent mbo en 26 procent hbo-plus (Colland, 2016b). 

 Van de werknemers met een vast dienstverband op mbo-niveau heeft vier procent 

niveau 1, zeven procent niveau 2, 47 procent niveau 3 en 42 procent niveau 4 (Colland, 

2016b). 

 Naar functie is de werkgelegenheid als volgt verdeeld (ultimo 2015): directie en 

management, waarbij onder management wordt verstaan directeur, hoofden van 

afdelingen, managementteam, rayonhoofden en hoofd bezoekerscentrum (11%), 

beleidsmedewerkers/adviseurs (3%), educatie, recreatie, communicatie en voorlichting 

(8%), uitvoerende werkzaamheden kantoor betreffen secretariaat, administratie, 

financiën, GIS-medewerker en lager managementniveau kantoor (26%), uitvoerende 

werkzaamheden terreinen gaan ook over een veldmedewerker, voorman, opzichter en 

boswachter (47%) en overige functies (4%) (Colland, 2016b). 

 In de sector bos en natuurbeheer had 26 procent van de bedrijven BBL-ers in dienst in 

2015. Dit komt overeen met vier procent van het werknemersbestand (Colland, 2016b). 

 Ultimo 2015 had 13 procent van de bedrijven in de sector bos en natuurbeheer een 

hbo-er als stagiair in dienst, drie procent ten opzichte van alle werknemers in de sector 

(Colland, 2016b). 

 Ultimo 2015 had zeven procent van de bedrijven een (gedeeltelijk) arbeidsongeschikte 

in dienst, dan wel iemand met een uitkering in het kader van de Wajong of de WIA 

(Colland,2016b). 
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Figuur 1. Kenmerken werknemers bos en natuurbeheer vergeleken met de beroepsbevolking in 

heel Nederland (ultimo 2015) 

 

 

Bron: Colland (2016b) en CBS (2016). 

 

 

Flexibele schil constant van omvang 

Er is een zogenaamde flexibele schil. Het aantal externe (flexibele) medewerkers is 28 

procent ten opzichte van het eigen personeelsbestand. 

 

 Ultimo 2015 is het aandeel extern personeel ten opzichte van het eigen personeel op de 

loonlijst 28 procent. We kunnen dit de flexibele schil noemen. Naar type arbeidsvorm 

zijn de aandelen als volgt: uitzendwerk (3%), freelancers of zzp’ers (1%), collegiale 

inleen (0%), payrollmedewerker (10%) en andere – niet nader onderzochte - 

arbeidsvormen (14%) (Colland, 2016b).  

 Ongeveer twee derde van de bedrijven kent piekperioden (65%). Echter, de schattingen 

duiden erop dat het aandeel externe medewerkers in de sector niet sterk fluctueert 

gedurende het jaar (Colland, 2016b). 

 Onbekend is in welke mate wordt gewerkt met buitenlands extern personeel. Uit de 

interviews is naar voren gekomen dat dit wel voorkomt, in elk geval in de bosbouw. 

 Het aandeel van uitzendwerk in de totale personeelskosten is 24 procent (Colland, 

2016b). 
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Kansen en uitdagingen: het vasthouden en uitbouwen van de werkgelegenheid door 

het vergroten van het commercieel vermogen, het verbreden van het maatschappelijk 

draagvlak (donateurs, leden) en door innovatie, specifiek in het natuurbeheer, met 

indirect positieve gevolgen voor de werkgelegenheid in de bosbouw. 

 

 

 

Van de gehele instroom van nieuwe werknemers in 2015 heeft 78% een 

opleiding op minimaal mbo 4-niveau 

Vergeleken met andere bedrijven in Nederland is het aandeel van de nieuwe instroom 

in de werkgelegenheid (instroompercentage) relatief laag. Vergeleken met Nederland 

als geheel bestaat de nieuwe instroom in de sector meer uit werkenden en minder uit 

schoolverlaters en minder uit werklozen. De trend is dat er steeds hoger opgeleid 

personeel wordt gezocht, beginnend bij mbo-niveau 4. 

 

Figuur 2. Herkomst van de instroom van nieuwe werknemers in bos en natuurbeheer in 2015 

 

 

 

Bron: Colland (2016b) en CBS (2016). 
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Relatief veel nieuwe medewerkers met een hogere opleiding 

Waar de het opleidingsniveau van de zittende werknemers minder hoog is dan in de 

beroepsbevolking is te zien dat het opleidingsniveau aan het toenemen is, afgaande 

op de nieuwe instroom. De instroom bestaat hoofdzakelijk uit nieuwe medewerkers 

met een opleiding op het niveau van mbo 4 en hoger. 
 

 Ongeveer een kwart van alle bedrijven in de sector heeft in 2015 nieuwe werknemers 

aangenomen (28%) (Colland, 2016b). 

 De instroom van nieuw personeel op de eigen loonlijst (instroompercentage) is relatief 

laag ten opzichte van heel Nederland. In 2015 ging het om zes procent (Colland, 

2016b). In 2015 is het instroompercentage voor alle sectoren samen in heel Nederland 

17 procent van de totale werkzame beroepsbevolking met vaste banen (CBS, 2016). Dit 

kan deels worden verklaard doordat er in heel Nederland meer met tijdelijke contracten 

wordt gewerkt. 

 De nieuwe instroom is afkomstig van de opleidingen (14%), een ander bedrijf in de bos- 

en natuursector (23%), een bedrijf in een andere agrarische of groene sector (10%), 

een bedrijf buiten de agrarische of groene sector (37%), herintreders (2%) en 

werkloosheid (14%) (Colland, 2016b). In totaal 70 procent van de nieuwe instroom was 

al werkend, wat hoger is dan in heel Nederland (48%). In Nederland is het aandeel 

instroom uit opleidingen hoger (18%), met dien verstande dat een deel schoolverlater is 

(7%) en een deel student (11%). Dit onderscheid is voor bos- en natuur niet te maken. 

De instroom vanuit werkloosheid is in heel Nederland hoger (48%) (UWV, 2016). 

 Naar opleidingsniveau bestaat de instroom in 2015 voor vier procent uit mensen met 

alleen lagere of middelbare school, twee procent lbo, 70 procent mbo en 25 procent 

hbo-plus (Colland, 2016b). 

 Van de mbo-ers in de instroom in 2015 (70%) heeft nul procent niveau 1, acht procent 

niveau 2, 18 procent niveau 3 en 75 procent niveau 4 (Colland, 2016b).  

 Van de gehele instroom heeft 78 procent van de nieuwe werknemers een opleiding op 

minimaal mbo 4-niveau (Colland, 2016b). 

 Er zijn in 2015 vooral mensen aangenomen met een groene opleidingsrichting (42%). 

Daarnaast is er instroom in technische/ICT-richting (9%), economisch/administratief 

(33%), handel en logistiek (1%) en andere – niet nader onderzochte - richtingen (15%) 

(Colland, 2016b). 

 

 

Kansen en uitdagingen: (1) behoud en ontwikkeling van competenties (kennis, 

vaardigheden, houding) van het zittende personeel en (2) aantrekken van specifiek 

personeel op mbo 4 niveau en hbo-plus (commercieel, management). 
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De uitstroom naar werkloosheid is 20 procent 

De instroom is met zes procent hoger dan de uitstroom met vijf procent, wat betekent 

dat de werkgelegenheid in 2015 is toegenomen (1,2%). Eén van elke vijf werknemers 

die het bedrijf in 2015 hebben verlaten is werkloos geworden. 

 

 In totaal 15 procent de bedrijven heeft in 2015 te maken gehad met uitstroom (Colland, 

2016b). 

 Het uitstroompercentage in de sector bos- en natuur bedroeg in 2015 vijf procent. Dit is 

het aantal vertrekkende werknemers ten opzichte van het aantal werknemers op de 

eigen loonlijst (Colland, 2016b). Cijfers van heel Nederland zijn niet bekend. 

 Van de uitstroom in 2015 is 18 procent een opleiding gaan volgen, heeft 29 procent een 

betrekking gevonden elders in de sector, 13 procent in een andere agrarische of groene 

sector, 10 procent in een andere sector, drie procent is voor zichzelf begonnen, 20 

procent is werkloos geworden, nul procent arbeidsongeschikt en zes procent met 

pensioen (Colland, 2016b). Vergelijkbare cijfers voor Nederland als geheel zijn niet 

bekend. 

 

 

Kansen en uitdagingen: voorkómen van uitstroom naar werkloosheid. 

 

 

Vraag en aanbod lijken redelijk aan te sluiten: knelpunten hbo-plus 

Vacatures zijn over het algemeen niet moeilijk vervulbaar, afgezien van bepaalde 

vacatures voor hoger (hbo-plus) en gespecialiseerd personeel. 

 

 De sector natuur en leefomgeving heeft in de komende jaren en daarna behoefte aan 

instroom van mensen die breed georiënteerd zijn en ondernemend (HCA). 

 De vraag naar arbeid lijkt de komende jaren niet toe te nemen, wel op langere termijn, 

maar dan door vervanging van vertrek door pensionering (HCA). 

 Behoefte bestaat aan commercieel personeel ten behoeve van aanbestedingen, 

genereren nieuwe inkomstenbronnen (HCA). 

 Uit de interviews komt naar voren dat vervanging van ouder ervaren personeel in de 

toekomst niet als een probleem wordt gezien. 

 In totaal acht procent van de bedrijven heeft op het meetmoment (mei-juni 2016) 

openstaande vacatures (Colland, 2016b). 

 Het aandeel openstaande vacatures op het moment van meten (mei-juni 2016) ten 

opzichte van alle werknemers is 1,2 procent (Colland, 2016b). 

 Het aandeel bedrijven in de sector bos- en natuur met moeilijk vervulbare vacatures is 

zeven procent in 2015 (Colland, 2016b)10  

                                                 
10 Dit is berekend door het aandeel bedrijven met vacatures te vermenigvuldigen met het aandeel dat daarvan 
moeilijk vervulbare vacatures heeft. 
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 Het aandeel moeilijk vervulbare vacatures is 67 procent (Colland, 2016b). Dit laatste 

cijfer is beduidend hoger dan in heel Nederland met 23 procent in 2015, waarbij het 

gaat over het aandeel ten opzichte van alle vervulde vacatures (UWV, 2016). Het 

aandeel moeilijk vervulbare vacatures bij openstaande vacatures is in theorie hoger dan 

het aandeel in de stroomcijfers. 

 Per medio 2016 hebben moeilijk vervulbare vacatures betrekking op allround 

medewerkers, bosbouwers, directie en leidinggevenden, kraanmachinisten en trekker 

chauffeurs (Colland, 2016b). 

 Vanuit het perspectief van werkgevers is de arbeidsmarkt voor de beroepsgroep land- 

en bosbouwers gemiddeld tot zeer ruim. Met andere woorden er is naar verhouding veel 

vraag naar deze beroepsgroep. Boomverzorgers zijn wat moeilijker te vinden en 

medewerkers bos- en natuurbeheer zijn relatief makkelijk te vinden (Tabel B2, bijlagen; 

UWV). 

 Vanuit het perspectief van de opleidingen is de toekomstige arbeidsmarktpositie goed 

voor zowel gediplomeerden hbo- en wo-bacheloropleidingen bos en natuur als die voor 

de wo-masteropleiding forest en nature conservation. Conjunctuurgevoeligheid en 

uitwijkmogelijkheden zijn gemiddeld (Tabel B4, bijlagen; Studiekeuze123.nl, op basis 

van ROA). Dit betekent niet dat deze schoolverlaters een baan vinden in de bos en 

natuursector. De instroom van deze groep hoger opgeleiden in de sector is zeer 

waarschijnlijk beperkt. 

 Ongeveer zes procent van de instroom in 2015 bestaat uit hoger opgeleide 

schoolverlaters (schatting op basis van Colland 2016b). 

 Voor zover vacatures moeilijk zijn te vervullen betreft dit vooral medewerkers met een 

hbo- of wo-opleidingsniveau. Niet uitgesloten is dat dit te maken heeft met de 

arbeidsvoorwaarden (HCA; interviews). 

 Uit de interviews blijkt dat werving grotendeels op informele wijze gebeurt, dat wil 

zeggen via het eigen personeel en de eigen kennissenkring. Dit geldt vooral de kleinere 

organisaties. De grotere organisaties zetten meerdere wervingskanalen in, zoals ook 

social media en soms een headhunter. 

 Een op de zeven bedrijven (14%) verwacht in 2016 nieuwe instroom. Verwacht wordt 

dat de instroom in 2016 zes procent zal zijn van alle werknemers. In vergelijking met 

de daadwerkelijke instroom van zes procent in 2015 is de verwachting voor 2016 gelijk, 

wat zou betekenen dat er voor 2016 geen werkgelegenheidsgroei wordt verwacht 

(Colland, 2016b). 

 

 

Kansen en uitdagingen: (1) aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden voor commercieel 

personeel en (2) bekendheid bij de leerlingen in het middelbaar (niveau 4) en hoger 

beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs. 
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Er is aanbod van mensen met een uitkering 

Bij UWV zijn niet werkende werkzoekenden met een agrarisch beroep geregistreerd 

(WW). Cijfers van WWB, Wajong en WIA zijn niet gespecificeerd naar sector. 

 

 Per januari 2014 zijn bij het UWV ongeveer 200 niet werkende werkzoekenden 

ingeschreven met algemene lagere agrarische beroepen (zoals arbeider bosbouw en 

jachtopzichter) en ongeveer 200 met middelbaar technische/agrarische beroepen (bos-

baas, boswachter, boomchirurg, beheerder bos- en natuur) (VBNE/Aequor, 2015). 

 Van de totale instroom in 2015 was 23 procent daarvoor werkloos (Colland, 2016). 

 

Kansen en uitdagingen: inzetten van mensen met een uitkering (WWB, Wajong, WIA). 

 

 

 

Voldoende aanbod vanuit het onderwijs, maar weinig baanvinders in de sector 

Er zijn voldoende leerlingen, maar slechts een klein aantal stroomt direct door naar de 

sector bos en natuur. Er worden vanuit de sector in een aantal gevallen kritische 

opmerkingen gemaakt over de kennis van de schoolverlaters op het gebied van flora 

en fauna. De leerlingen lijken steeds meer algemeen te worden opgeleid en te weinig 

gespecialiseerd. 

 

Tabel 1 Deelnemers en gediplomeerde uitstroom groene opleidingen (2011-2015) 

 

Kwalificatie 

mbo 

 

In-

schrijvi

ngen 

2011-

2012 

Gediplo

meerde

n 

2010-

2011 

In-

schrij-

vingen 

2012-

2013 

Gediplo

meerde

n 

2011-

2012 

Inschri

jvinge

n 

2013-

2014 

Gediplo

meerde

n 

2012-

2013 

Inschri

jvinge

n 

2014-

2015 

Gediplo

meerde

n 

2013-

2014 

Inschri

jvinge

n 

2015-

2016 

Gediplo

meerde

n 

2014-

2015 

Dossier-

inschrijving 

Groene ruimte 

11 - <10 - - - - - - - 

Medewerker 

groen en 

cultuur-
techniek 

1.799 733 1.830 720 1.634 678 1.364 718 1.313 604 

Medewerker 

hovenier 
- - - - - - - - 28 - 

Medewerker 

natuur, water 

en recreatie 

162 54 115 47 117 61 86 51 59 25 

Opzichter, 

uitvoerder 

groene ruimte 

2.484 507 2.532 536 2.579 577 2.577 556 2.503 616 

Vakbekwaam 

hovenier 
1.390 352 1.305 358 1.272 415 1.266 356 1.165 386 

Vakbekwaam 

medewerker 

groen en 

cultuur-

techniek 

521 206 509 197 471 197 414 175 424 158 

Vakbekwaam 

medewerker 

natuur, water 
en recreatie 

269 117 326 78 303 114 335 88 302 105 

Totaal mbo 6.636 1.969 6.617 1.936 6.376 2.042 6.042 1.944 5.794 1.894 

Bron: DUO 
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Tabel 2 Inschrijvingen en gediplomeerde hbo groene opleidingen (2008-2015) 

 

hbo (Van Hall Larenstein) Inschrijvings-jaar 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

tuin- en landschapsinrichting (associate 

degree) 

inschrijvingen nb nb nb 60 69 83 76 64 

gediplomeerden nb nb 4 15 29 26 28 nb 

bos- en natuurbeheer (bachelor) 
inschrijvingen 518 511 549 531 508 522 495 487 

gediplomeerden 92 102 79 77 80 86 71 nb 

Bron: Vereniging Hogescholen 

 

 In 2015 zijn in globaal geschat 30 schoolverlaters aangenomen van alle 

onderwijsniveaus en -richtingen (Colland, 2016). 

 In totaal zijn er in dat jaar ruim 2.500 schoolverlaters met een mbo, hbo of wo-diploma 

in een relevante opleiding voor bos en natuur (DUO, Vereniging Hogescholen). 

 In 2015 zijn er 1.894 nieuwe schoolverlaters met een diploma in een relevante mbo-

opleiding. Het jaar daarvoor waren het er 1.944 (tabel 1). 

 In 2014 zijn er 523 afgestudeerden met een hbo-opleiding, waarvan 64 associate 

degree en 487 bachelor, bij de Hogeschool Van Hall Larenstein. Dit is de grootste hbo-

instelling voor de opleidingen in bos en natuur (tabel 2). 

 In 2015 zijn er in Wageningen 115 afgestudeerden, waarvan 50 bos en natuurbeheer 

(bachelor) en 65 Forest en nature conservation (master). Het aantal inschrijvingen in 

dat jaar is 451 (DUO).  

 Cijfers over de doorstroom van mbo naar hbo zijn niet bekend. Van mbo-ers met 

diploma is alleen bekend in hoeverre zij het jaar daarna weer bekostigd onderwijs 

volgen (DUO). 

 Diverse bedrijven zijn leerbedrijf, maar hebben geen stagiairs (interviews). 

 

 

Kansen en uitdagingen: aanbieden van stageplaatsen aan leerlingen in mbo (bol, bbl), 

hbo en wo. Ook de kleine bosbedrijven kunnen functioneren als een goede plaats voor 

het opdoen van werkervaring voor studenten van alle niveaus. 

 

 

 

Voldoende aanbod vrijwilligers, maar inzet heeft beperkingen 

Er wordt steeds meer geïnvesteerd in het aantrekken van vrijwilligers, hoewel er door 

de organisaties ook steeds kritischer wordt gekeken naar de mensen die zich 

aanbieden. Het werk als vrijwilliger is zwaar en is niet bedoeld als een vakantie. Tot 

nu toe is het aanbod van vrijwilligers voldoende groot. 

 

 In 2015 heeft 26 procent van de bedrijven gebruik gemaakt van vrijwilligers (Colland, 

2016). 

 Per begin 2016 zijn er minimaal 114 duizend vrijwilligers. Dit is bijna 50 maal zo veel 

als het aantal werknemers in de sector. Het aantal vrijwilligers is in werkelijkheid veel 

hoger, omdat van een aantal (grote) organisaties cijfers ontbreken (bijlage 1, tabel B1). 
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 Het aantal vrijwilligers tussen 2014 en 2016 is met vier procent toegenomen (bijlage 1, 

tabel B1) De algemene trend in Nederland is juist dat het aantal vrijwilligers daalt 

(Geven in Nederland 2015, VU). 

 De inzet van vluchtelingen als vrijwilliger lijkt vruchten af te werpen.11 

 

 

 

Kansen en uitdagingen: (1) goed begeleiden van vrijwilligers en vooral als het gaat 

om specifieke groepen (bijvoorbeeld met geestelijke of lichamelijke beperkingen en 

leerlingen van het basisonderwijs); (2) de inzet van vluchtelingen bij vrijwilligerswerk 

(het mes snijdt aan twee kanten); (3) het regelen van de aansprakelijkheid en 

verantwoordelijkheid vormt een punt van aandacht en (4) veiligheid en gezondheid 

van vrijwilligers (o.a. tekenbeten). 

 

 

 

1.4 Kwaliteit van de arbeid 

 

Arbeidsvoorwaarden: ruimte voor vernieuwing cao 

Ten aanzien van de arbeidsvoorwaarden zijn tijdens de interviews geen specifieke 

punten naar voren gekomen. In bepaalde gevallen wordt het maximum van de schaal 

wel als een belemmering gezien, wanneer promotie niet aan de orde is maar extra 

beloning wel. 

 

 

 

Kansen en uitdagingen: vernieuwing van de cao. Vanuit de sector komt de wens naar 

voren om na te denken over het beter betrekken van de werkgevers en werknemers 

tijdens de voorbereidingen van de onderhandelingen. Een tweede punt is het 

nadenken over de mogelijkheden voor werknemers om tijd en geld uit te wisselen, 

waardoor meer maatwerk voor werknemers kan worden bereikt, maar ook voor 

werkgevers. Dit zou nader onderzocht kunnen worden. 

 

 

 

  

                                                 
11 http://nos.nl/artikel/2063611-asielzoeker-leeft-op-van-vrijwilligerswerk-in-de-natuur.html. 

http://nos.nl/artikel/2063611-asielzoeker-leeft-op-van-vrijwilligerswerk-in-de-natuur.html
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Arbeidsinhoud (competenties) is aan verandering onderhevig 

De inhoud van het werk is op onderdelen aan verandering onderhevig. Over het 

algemeen is sprake van verdienstelijking van het werk. De boswachter doet het werk 

steeds meer binnen en steeds minder buiten. In het natuurbeheer wordt het werk 

steeds projectmatiger en worden er steeds hogere eisen gesteld aan 

projectmanagement en commerciële vaardigheden. Voorts is er in het natuurbeheer 

een toenemende eis aan communicatievaardigheden, wat te maken heeft met 

toenemende burgerparticipatie in bos en natuur. Het werk wordt steeds meer 

publieksgericht. Ook de aansturing van groepen vrijwilligers wordt steeds belangrijker. 

In de bosbouw zijn deze veranderingen minder sterk aanwezig, hoewel ook hier steeds 

meer publieksgericht moet worden gewerkt. De inhoud van het uitvoerende werk in 

het bos zal in de komende jaren niet sterk veranderen. Mechanisatie is beperkt tot de 

inzet van Harvesters, maar niet op grote schaal en met beperkte invloed op de inhoud 

van het werk. De inzet van drones zal niet tot een groot werkgelegenheidsverlies 

leiden, maar wel tot ander type werk. Het werk van secretaresses zal langzamerhand 

wel verdwijnen. De veranderingen brengen met zich mee dat het benodigde 

opleidingsniveau steeds meer toeneemt. 

 

Nieuwe dwarsverbanden tussen natuur-water-landbouw-wonen-zorg en tussen natuur-

bouw-wonen-werken hebben gevolgen voor de inhoud van de nieuwe opleidingen 

(HCA). Niet precies duidelijk is welke, behalve dat er meer integraal, innovatief, 

ondernemend en deels technisch moet worden gewerkt. 

 

Het borgen van (terrein)kennis wordt door niet alle betrokken als een probleem 

gezien, ook niet in het licht van de toenemende vervangingsvraag. Door traning on 

the job – het werk met meerdere personen laten uitvoeren - wordt deze kennis 

redelijk geborgd. 

 

 Nodig is ontwikkelen van kennis over maatschappelijk natuurbeheer bij collectieve en 

particuliere eigenaren: basiskennis over ecologie, bodem, water voor alle 

grondgebruikers die natuur beheren (HCA). 

 Nodig is ontwikkelen van het integrale denken: de natuur zal steeds meer een integraal 

onderdeel worden van andere ontwikkelingen in de maatschappij, zoals waterberging, 

stedenbouw, zorg, groen en gezondheid (HCA). 

 Ontwikkelen van ondernemerschap: het zien van kansen voor ontwikkeling, behoud van 

biodiversiteit, natuur en landschap in maatschappelijke en economische ontwikkelingen 

is een competentie die moet worden versterkt in het onderwijs. Een scala aan 

competenties kan verbeterd worden door onder andere curriculumvernieuwing en 

cursussen. Door toegepast onderzoek van scholen en werkveld zal casuïstiek ontwikkeld 

kunnen worden die voorbeelden leveren voor het curriculum en cursussen (HCA). 

 Zoeken naar verbindingen van de sector met het onderwijs. Het gaat om hoogwaardige 

kennis op het gebied van ondernemerschap, duurzaamheid en innovatie (bron: 

VBNE/Aequor, 2015). 
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 Het bevorderen van de doorstroom van mbo naar hbo verdient aandacht (VBNE/Aequor, 

2015). 

 

 

Kansen en uitdagingen: het borgen van kennis wordt door een deel van de bedrijven 

gezien als één van de belangrijkste uitdagingen voor de sector. Dit speelt vooral in het 

natuurbeheer. Het vertrek van een kwart van het personeel binnen tien jaar kan een 

verlies van kennis betekenen. Het betreft vooral kennis van de flora en fauna in 

specifieke terreinen, kennis waarvoor soms meerdere jaren nodig zijn om het eigen te 

maken. Daarnaast is algemene kennis nodig van flora en fauna, die voor een deel in 

de praktijk moet worden opgedaan. 

 

 

 

Arbeidsomstandigheden verdienen permanente aandacht 

De arbeidsomstandigheden en specifiek veiligheid en gezondheid hebben topprioriteit 

binnen de sector en met name in de uitvoering. Het kap- en zaagwerk is niet zonder 

risico’s en specifiek het werken met kettingzagen. De werkdruk is bij een aantal 

bedrijven hoog en specifiek in het natuurbeheer bij commerciële functies en 

managementfuncties. Daarnaast wordt veel aandacht besteed aan het voorkomen van 

de ziekte van Lyme (als gevolg van tekenbeten). Ook bij de inzet van vrijwilligers is 

dit onderwerp van groot belang. Het ziekteverzuim is volgens de geïnterviewden laag. 

In 2014 is het eerstejaars ziekteverzuim vier procent en het tweedejaars 

ziekteverzuim één procent (Sazaz). In 2015 is er geen uitstroom naar 

arbeidsongeschiktheid (Colland, 2016). 

 

 Aandacht is nodig voor de inzetbaarheid van oudere werknemers met fysiek zwaar 

werk, met name bij kleinere bedrijven; er zijn geen uitwijkmogelijkheden naar ander 

werk (HCA). Uit de interviews komt naar voren dat ouderen in bepaalde gevallen 

worden ontzien wat betreft het belastende werk, zowel in de bosbouw als in het 

natuurbeheer. In welke mate dit voorkomt is niet bekend. 

 Ongeveer een van elke zeven werknemers heeft een verhoogd risico op uitval. Een 

beperkt deel (1,5 procent) heeft 80 procent kans om de komende twee jaar uit te 

vallen. Leeftijd in combinatie met fysiek zware arbeid is een oorzaak, in elk geval in de 

bosaannemerij. Burn-out risico’s zijn er meer in de kantoorfuncties in de oudere 

leeftijdsgroep (Stigas, 2013). 

 Gezondheid is een onderwerp dat aandacht behoeft: overgewicht komt voor bij de helft 

van de werknemers (51 procent), obesitas (6 procent), alcoholgebruik (25 procent 

werknemers), roken (18 procent) en te weinig bewegen (40 procent) (Stigas, 2013). 

 Blootstelling aan agressie en geweld komt in bos en natuur relatief vaak voor en heeft 

een negatieve invloed op de inzetbaarheid van medewerkers (Stigas, 2013). 

 De landbouw, bosbouw en visserij samen kennen niet meer arbeidsongevallen dan 

andere sectoren samen gemiddeld, iets meer lichamelijk letsel, maar vrijwel geen 

geestelijk letsel (NEA). In hoeverre de bosbouw hierbinnen afwijkt is niet bekend. 
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 Duurzame inzetbaarheid: het beeld voor de actuele inzetbaarheid is wisselend. Enerzijds 

voldoen de werknemers in landbouw, bosbouw en visserij minder vaak aan de fysieke 

eisen die het werk stelt en schatten zij het vinden van een nieuwe functie bij de eigen 

werkgever minder vaak als makkelijk in. Anderzijds scoren zij bovengemiddeld op de 

aspecten ‘voldoen aan psychische eisen werk’ en met name ‘makkelijk baan nieuwe 

werkgever’ (NEA). 

 Fysieke arbeidsbelasting: met uitzondering van ‘gevaarlijk werk’ en ‘uren per dag aan 

beeldscherm voor werk’ worden alle aspecten van fysieke arbeidsbelasting door 

werknemers in landbouw, bosbouw en visserij als minder gunstig ervaren. Dat geldt in 

versterkte mate voor tijdens het werk repeterende bewegingen maken, regelmatig veel 

kracht zetten, regelmatig te maken met trillingen en werken met waterige stoffen 

(NEA). 

 Psychosociale arbeidsbelasting: werknemers in landbouw, bosbouw en visserij ervaren 

vrijwel alle aspecten van de psychosociale belasting van het werk als minder zwaar dan 

werknemers in Nederland gemiddeld. Uitzondering vormt alleen zelfstandigheid in het 

werk (behalve dan weer het zelf bepalen van het werktempo en verlof nemen) (NEA). 

 Met de arbeidsomstandigheden zijn werknemers in de sector iets vaker tevreden dan in 

alle sectoren samen, met het werk juist minder vaak (NEA). 

 

 

 

Kansen en uitdagingen: blijvend aandacht besteden aan veiligheid en gezondheid, 

voor werknemers en vrijwilligers, in elk geval instructie, begeleiding en het gebruiken 

van beschermingsmiddelen. 

 

 

 

Arbeidsverhoudingen 

Volgens de geïnterviewden werken er over het algemeen zeer gemotiveerde en bijna 

gepassioneerde mensen in de sector, zowel in de bosbouw als in het natuurbeheer. Dit 

geldt voor zowel de grote als de kleine organisaties. Het grootste deel van de 

werknemers blijft bij dezelfde werkgever werken. De verhoudingen tussen werkgever 

en werknemers bij de kleine bedrijven zijn informeel en direct. Dit vormt een goede 

basis voor het oplossen van problemen. Er is echter geen onderzoek naar de 

werkbeleving van de werknemers in de sector, waardoor er geen goed beeld kan 

worden gegeven van de kwaliteit van de arbeid vanuit het perspectief van de 

werknemers. Hierover zijn overigens geen kritische signalen naar voren gekomen.  

 

1.5 Conclusie 

Over het algemeen komt een positief beeld van de sector naar voren. De 

arbeidsverhoudingen op sector- en op bedrijfsniveau zijn goed. Vergeleken met 

Nederland als geheel is de bos- en natuursector een voorbeeld op het gebied van de 

kwaliteit van de arbeid, wat door werknemersorganisaties wordt beaamd. Dat neemt 
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niet weg dat er kansen en uitdagingen zijn. Op basis van het gehele onderzoek is 

getracht een prioriteitsvolgorde aan te geven, waarbij de input uit de interviews een 

rol spelen. Daarbij zijn de arbeidsomstandigheden op de eerste plaats terecht 

gekomen, omdat gezond en veilig werken niet ter discussie staat. Dit wordt overigens 

beaamd door de respondenten. Daarbij is een aantal aanknopingspunten gegeven voor 

beleid, zoals die tijdens het onderzoek naar voren zijn gekomen. 

 

Op basis van de interviews aangevuld met de analyse van bestaande gegevens is een 

prioriteitsvolgorde van bepaald. Hierbij is sprake van enige subjectiviteit, ook omdat 

de verschillende onderwerpen niet even goed met elkaar zijn te vergelijken. De 

kansen en uitdagingen op het gebied van de arbeidsmarkt zijn in volgorde van 

urgentie de volgende: 

 

1. Arbeidsomstandigheden: blijvend aandacht besteden aan veiligheid en gezondheid, voor 

werknemers en vrijwilligers, in elk geval instructie, begeleiding en het gebruiken van 

beschermingsmiddelen. 

 

2. Behoud van werkgelegenheid: het vasthouden en uitbouwen van de werkgelegenheid 

door het vergroten van het commercieel vermogen, het verbreden van het 

maatschappelijk draagvlak (donateurs, leden) en door innovatie, specifiek in het 

natuurbeheer, met indirect positieve gevolgen voor de werkgelegenheid in de bosbouw. 

 

3. Borging van kennis: (1) het borgen van kennis wordt door een deel van de bedrijven 

gezien als één van de belangrijkste uitdagingen voor de sector. Dit speelt vooral in het 

natuurbeheer. Het vertrek van een kwart van het personeel binnen tien jaar kan een 

verlies van kennis betekenen. Het betreft vooral kennis van de flora en fauna in 

specifieke terreinen, kennis waarvoor soms meerdere jaren nodig zijn om het eigen te 

maken. Daarnaast is algemene kennis nodig van flora en fauna, die voor een deel in de 

praktijk moet worden opgedaan; (2) behoud en ontwikkeling van competenties (kennis, 

vaardigheden, houding) van het zittende personeel. 

 

4. Managen van vrijwilligers: (1) goed begeleiden van vrijwilligers en vooral als het gaat 

om specifieke groepen (bijvoorbeeld met geestelijke of lichamelijke beperkingen en 

leerlingen van het basisonderwijs); (2) de inzet van vluchtelingen bij vrijwilligerswerk; 

(3) het regelen van de aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid vormt een punt van 

aandacht en (4) veiligheid en gezondheid van vrijwilligers (o.a. tekenbeten). 

 

5. Voorkomen van uitstroom naar werkloosheid (onderzoek oorzaken, mobiliteit). 

 

6. Arbeidsvoorwaardenvorming: (1) vernieuwing van de cao. Vanuit de sector komt de 

wens naar voren om na te denken over het beter betrekken van de werkgevers en 

werknemers tijdens de voorbereidingen van de onderhandelingen; (2) nadenken over 

de mogelijkheden voor werknemers om tijd en geld uit te wisselen, waardoor meer 
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maatwerk voor werknemers kan worden bereikt, maar ook voor werkgevers. Dit zou 

nader onderzocht kunnen worden. 

 

7. Werving: (1) aantrekken van specifiek personeel op hbo-plus-niveau (commercieel, 

management); (2) aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden voor commercieel personeel; (3) 

vergroten bekendheid sector bij de leerlingen in het hoger beroepsonderwijs en 

wetenschappelijk onderwijs; (4) aanbieden van stageplaatsen aan leerlingen in mbo 

(bol, bbl), hbo en wo. Ook de kleine bosbedrijven kunnen functioneren als een goede 

plaats voor het opdoen van werkervaring voor studenten van alle niveaus; (4) inzetten 

van mensen met een uitkering (WWB, Wajong, WIA); 

 
In hoofdstuk 2 is ingegaan op het arbeidsmarktbeleid, waarbij tevens is beoordeeld in 

hoeverre het beleid aansluit bij de hierboven genoemde kansen en uitdagingen. 
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2 Evaluatie arbeidsmarktbeleid 

2.1 Inleiding 

 

De onderzoeksvraag luidt: In hoeverre sluiten de doelen, programma’s en activiteiten 

van de Meerjarenvisie aan op de gesignaleerde kansen en uitdagingen? Wat is het 

effect van bestaande activiteiten van betrokken organisaties? 

 

Per beleidsthema is in dit hoofdstuk allereerst geformuleerd wat de doelstellingen zijn 

van het beleid en wat het instrumentarium is dat wordt ontwikkeld. De bron hiervan is 

de Meerjarenvisie 2016-2020 (MJV). In de MJV is vastgelegd aan welke doelen de 

sociale partners de komende vier jaar met elkaar willen werken, alsmede de 

activiteiten die sociale partners in de komende vier jaar willen uitvoeren. Op het 

moment van deze evaluatie zijn de meeste van deze activiteiten nog niet tot 

uitvoering gekomen. Veel plannen zijn er al wel. De eerste activiteiten zijn er op het 

gebied van arbeidsomstandigheden en e-learning en er is een coachingsregeling. Per 

saldo kunnen de activiteiten nog niet worden beoordeeld en deze evaluatie moet dan 

ook worden gezien als een nulmeting. Wel is er een beeld verkregen van de 

activiteiten van de betrokken organisaties, los van de MJV. 

 

Per beleidsthema is nagegaan in hoeverre de beoogde activiteiten nog aansluiten bij 

de arbeidsmarktproblematiek (zie hoofdstuk 1). Hierbij is zo veel mogelijk rekening 

gehouden met verschillen tussen de deelsectoren en de omvang van de organisaties. 

De evaluatie is gebaseerd op deskresearch, face to face en telefonische interviews met 

betrokkenen en overige telefonische interviews die zijn afgenomen door het Bureau 

Zet. 

 

Tevens is een vergelijking is gemaakt met het instrumentarium dat in andere sectoren 

is aangetroffen. Het is zeker niet de bedoeling dat al de instrumenten worden 

overgenomen. Het doel hiervan is niet meer dan het opwerpen van ideeën, die 

mogelijk bruikbaar kunnen zijn in de toekomst. Voor deze vergelijking is gebruik 

gemaakt van PRIEMA12. 

 

2.2 Personeelsbeleid 

 

De grotere organisaties – hoofdzakelijk in het natuurbeheer – beschikken over 

professionele HRM- of personeelsafdelingen, of – medewerkers. Gedacht moet worden 

aan organisaties van 40 en meer werknemers. In de kleinere organisaties tot 40 

werknemers wordt over het algemeen samengewerkt in een team, waarbij de 

eigenaar/werkgever meewerkt. De directeur verzorgt dan het personeelsbeleid. Er 

                                                 
12 Donker van Heel, P.A., P. de Klaver, e.a., Panteia’s Raamwerk voor Inventarisatie en Evaluatie van 
Maatregelen voor Arbeidsmarktbeleid (PRIEMA), Zoetermeer, 2014. 
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wordt direct gestuurd, de werkgever kent alle mensen persoonlijk goed en weet wat 

zij wel en niet kunnen. Als er iets niet goed gaat, dan weet de werkgever meestal 

precies wat er aan de hand is. Er is minder vaak sprake van systematische 

functionerings- en beoordelingsgesprekken. Wel worden de noodzakelijke cursussen 

verzorgd, inclusief her-certificering (flora en fauna, tractorrijbewijs, en dergelijke). 

Instroom en uitstroom van personeel wordt op persoonlijke en directe wijze 

uitgevoerd, met korte lijnen. Werving gebeurt op informele wijze, via het eigen 

personeel of via de eigen kennissenkring. Het ontbreken van een afdeling 

personeelszaken speelt hierbij mee. Taakomschrijvingen en andere formele 

omschrijvingen zijn er niet13. Uitgaande van de typologie van Manders en Vloeberghs 

(zie tekst box) kan het personeelsbeleid in deze groep organisaties worden ingedeeld 

in fase 1 tot maximaal tussen fase 1 en 2 in (indeling op basis van zelfbeoordeling van 

de respondenten). In de sector bos en natuur bestaat 95 procent van de organisaties 

uit bedrijven tot en met 50 werknemers, met samen de helft van alle werknemers 

(50%) (Colland, 2016). 

 

 

De vier fasen van personeelsbeleid (Manders en Vloeberghs14): 

 

1. Personeelsbeheer, d.w.z. registratie en beheer (uitbetalen salaris). 

2. Sociaal personeelsbeleid, d.w.z. inzetten van enkele personeelsinstrumenten, 

maar zonder samenhang. 

3. Personeelsmanagement, d.w.z. het beleid staat op papier en de inzet van 

personeelsinstrumenten vertoont een logische samenhang. 

4. Strategisch HRM, d.w.z. arbeid wordt niet als een kostenfactor gezien maar als 

een verworvenheid, het is lange termijnbeleid en het is tweezijdig (het 

ondernemingsbeleid en het individuele belang worden op elkaar afgestemd). 

 

 

 

Binnen deze context is het streven van sociale partners te komen tot 

levensfasebewust personeelsbeleid, met aandacht op maat per levensfase15. Het beleid 

is gericht op verbetering van de arbeidsinhoud, de arbeidsvoorwaarden, de 

arbeidsomstandigheden, de werksfeer, duurzame inzetbaarheid en diversiteitsbeleid.  

 

Sociale partners in de sector overwegen de volgende instrumenten in te zetten (MJV):  

 Regionale HR-adviseur. 

 Regionale bijeenkomsten werkgevers. 

 Aansluiten bij HR-telefooninformatielijn LTO voor werkgevers. 

                                                 
13 Zie ook: Knol, H., Effectief personeelsbeleid in het kleine MKB, Saxion, Deventer, 2013. Knol wijst er op dat 

het onjuist is om het personeelsbeleid van dit type bedrijven af te meten aan de inzet van bepaalde 

personeelsinstrumenten, omdat het karakter van het personeelsbeleid van een geheel andere orde is dan bij 

meer geformaliseerde organisaties. Hij laat ook zien dat dit type organisaties wel degelijk goed kan 

functioneren, met goed en tevreden personeel. 
14 Manders, F. en D. Vloeberghs, Strategisch personeelsbeleid, Lemma, Utrecht, 1993. 
15 Zie ook Human Capital Agenda Natuur en Leefomgeving, Groningen, 2014. 
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 Gebruik www.werkgeverslijn.nl. 

 Loopbaanchecks uitvoeren met zittende medewerkers. 

 Vitaliteitscheck organisaties laten invullen. 

 Regionale samenwerking, delen expertise (BOA’s en P&O-ers) en bedrijfsmiddelen. 

 In-company opleidingen van de grotere organisaties openstellen voor medewerkers van 

andere organisaties. 

 Gezamenlijk administratie BBL. 

 Cursusprogramma opzetten voor leden van de sector, met duidelijke informatie, 

eenvoudige inschrijving gratis voor leden, geen declaraties. 

 Levensfasebewust personeelsbeleid: betere opvang van jongere medewerkers en meer 

gebruik maken van expertise ervaren medewerkers. 

 Loopbaanbegeleiding en – coaching. 

 Jongerennetwerk. 

 Initiatieven om vrijwilligers en donateurs aan te trekken.  

 

 

Conclusies personeelsbeleid: 

 Op het punt van personeelsbeleid sluit de MJV goed aan bij de problematiek in de 

sector. Bevorderen van HR-management bij kleinere organisaties vormt een belangrijke 

basis voor andere activiteiten. 

 Het is de vraag in hoeverre de ambities voor de grotere (natuurbeheer) en de kleinere 

organisaties (bosbouw) vergelijkbaar zijn. Dit heeft ook implicaties voor de uitvoering. 

Bepaalde instrumenten zijn ook voor kleine bedrijven zeer behulpzaam, zoals regionale 

HR-adviseur, regionale bijeenkomsten werkgevers en een vitaliteitscheck. Andere 

instrumenten zijn minder geschikt, zoals een loopbaancheck. 

 Vergelijking met andere sectoren laat zien dat bij de sector bos en natuur een breed 

palet aan personeelsinstrumenten in beeld is. De MJV geeft een verzameling van op 

zichzelf goede initiatieven op personeelsgebied. Het stimuleren van professioneel 

personeelsbeleid in het algemeen lijkt onderbelicht. 

 Verschillende personeelsinstrumenten worden door de organisaties daadwerkelijk 

ingezet, maar zo goed als zeker alleen bij de grotere organisaties. Kleinere organisaties 

hebben daaraan minder behoefte. Kleinere organisaties hebben in eerste instantie 

vooral behoefte aan informatievoorziening bij voorkomende problemen. Behoefte 

bestaat aan een helpdesk op sectorniveau (online en/of telefonisch). 

 Vanuit de sector komt de wens naar voren een online HR-platform in te richten specifiek 

voor de sector bos en natuur. Ook bestaat behoefte aan regionale bijeenkomsten op 

HR-gebied. Maar het is te betwijfelen of deze initiatieven zullen aanslaan bij de kleine 

bedrijven. Bij personeelsvragen volstaan kleine bedrijven veelal met het raadplegen van 

bestaande vakbladen of het in noodgevallen inroepen van experts. 

 

 

  

http://www.werkgeverslijn.nl/
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2.3 Arbeidvoorwaardenbeleid 

 

Het doel van het arbeidsvoorwaardenbeleid is het garanderen van aantrekkelijke 

arbeidsvoorwaarden in de cao. Over het arbeidsvoorwaardenbeleid wordt weinig 

gezegd in de MJV, behalve een proef van één jaar om de werkgroep vrijwilligers onder 

de vlag van het sociaal overleg te laten werken aan verbetering van de positie en 

randvoorwaarden voor vrijwillige medewerkers. 

 

Goede arbeidsvoorwaarden vormen een uitstekend middel om ongewenste uitstroom 

te beperken en goed personeel aan te trekken. Andere sectoren hanteren onder meer 

de volgende instrumenten: 

 verloven en vergoedingen 

 oudere werknemers vrijstellen van onregelmatige uren, 

 overwerk, 

 ploegendienst of weekenddiensten (ontziemaatregelen), 

 kortere werkweek of aanpassing werktijden op individuele basis, 

 deeltijdpensioen, 

 extra verlof of vakantie oudere werknemers, 

 de mogelijkheid om een stapje terug te doen in functie, 

 prestatiegerichte beloning, aanpassen van arbeidsduur (korter werken), 

 (aanpassen) werktijden (inclusief zelfroosteren en tijd- en plaats-onafhankelijk werken) 

 kennis- en ervaringsoverdracht van oud naar jong (zie ook arbeidsinhoud). 

 

 

Conclusies arbeidsvoorwaardenbeleid: 

 Over het arbeidsvoorwaardenbeleid wordt weinig gezegd in de MJV. 

 Vanuit werkgevers komt de wens naar voren om meer betrokken te worden in de 

voorbereidingsfase van het afsluiten van een nieuwe cao. Van werknemers is het niet 

bekend, maar op basis van onderzoek in andere sectoren mag worden aangenomen dat 

deze wens ook bij werknemers leeft (Dekker, e.a., 2014). Het proces zou meer bottom 

up moeten zijn, iets wat in verschillende andere sectoren al het geval is. Dit zou niet 

alleen het proces, maar ook het onderhandelingsresultaat ten goede komen. 

 Het is de vraag in hoeverre de vorm van de cao in verschillende delen werkzaam is 

wanneer wordt nagedacht over vernieuwing van de cao. 

 Er wordt door sociale partners nagedacht over het uitwisselen van tijd en geld binnen 

een persoonlijk budget. Dit zou tot meer maatwerk en flexibiliteit kunnen leiden, maar 

ongewenste effecten moeten worden voorkomen (onvoldoende werk voor mensen die 

geen verlof hebben en onvoldoende personeel in tijden dat mensen verlof hebben). Dit 

vereist goede arbeidsverhoudingen en overleg op bedrijfsniveau. 

 Ontziemaatregelen zijn niet genoemd in de MJV. In de praktijk worden ouderen soms 

ontzien bij belastend werk, maar onbekend is in welke mate dit gemeengoed is in de 

sector. 
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2.4 Beleid arbeidsinhoud 

 

De arbeidsinhoud betreft de aard, structuur en kenmerken van het werk. Het 

uitgangspunt is de arbeidsplaats en niet de werknemer. De arbeidsinhoud dient 

zodanig te zijn dat de productie optimaal efficiënt en effectief is, en tegelijkertijd 

voldoende uitdaging en ontwikkeling te bieden voor de werknemers. Hieronder valt 

ook de borging van kennis en vaardigheden. Er bestaat dus een nauwe relatie met 

scholing en ontwikkeling (zie paragraaf 2.5).  

 

Het is de vraag in hoeverre de sector erin slaagt de grote strategische uitdagingen om 

te zetten in actie. Dit zou grote invloed hebben op de inhoud van het werk. Gedacht 

kan worden aan het zoeken naar nieuwe dwarsverbanden tussen natuur-water-

landbouw-wonen-zorg, tussen natuur-bouw-wonen-werken, verbindingen met 

economie, gezondheid en recreatie, nieuwe methoden voor waterbeheer, 

ondernemerschap (het Natuurpact) en de toenemende vraag naar duurzame energie16. 

Vanuit de sector zelf worden voor de komende jaren op dit punt geen schokkende 

veranderingen verwacht, mede vanwege een nog geringe cultuur van innovatie in de 

sector. 

 

Sociale partners in de sector overwegen de volgende instrumenten in te zetten (MJV): 

 Opzetten meester-gezel activiteiten, waarbij ervaren medewerkers jonge mensen 

opleiden in de praktijk. 

 Gezamenlijk organiseren/inkopen van opleidingen voor nieuwe medewerkers. 

 Creëren van nieuwe functies/specialisaties, bijvoorbeeld op het gebied van biomassa, 

gastvrijheid en communicatie. 

In andere sectoren wordt gewerkt aan: 

 het in kaart brengen en borgen van de vitale kennis van experts. 

 functieverbreding en optimaliseren van teamprestaties. 

 

 

Conclusies beleid arbeidsinhoud: 

 De gekozen maatregelen sluiten goed aan bij de problematiek van borging van kennis 

en vaardigheden. Het gaat dan met name om de kennis van specifieke terreinen. 

Tegelijkertijd ligt de oplossing voor sommige organisaties voor de hand: klussen worden 

door meerdere mensen uitgevoerd en men leert dan van elkaar ‘on the job’, Een 

formele meester-gezelrelatie is niet altijd nodig (zie paragraaf 2.1). Het ontwikkelen van 

kennis neemt wel enige jaren in beslag. Sommigen kiezen er voor het verlies aan kennis 

voor lief te nemen en te investeren in nieuwe kennis.  

                                                 
16 Human Capital Agenda Natuur en Leefomgeving, Groningen, 2014. 
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 Functieverbreding zou meer ontwikkelingsmogelijkheden kunnen bieden voor 

medewerkers, maar dit is alleen mogelijk bij de grotere organisaties. En ook daar zijn 

de mogelijkheden beperkt. 

 

 

2.5 Beleid scholing en ontwikkeling werknemers 

 

De sector heeft geen sterke traditie van scholing van werknemers. Op sectorniveau 

zijn er wel initiatieven. Er is in de cao een regeling voor scholingsverlof vastgelegd. Er 

is een scholingsfonds van Colland, maar dat wordt onderbenut. De reden hiervan zou 

zijn dat werkgevers de kosten in termen van productieverlies te hoog vinden. Toch 

bestaat de indruk dat ook de kleine bedrijven investeren in (verplichte) scholing, zoals 

certificaten flora en fauna en het besturen van tractoren. Bij kleine organisaties gaat 

de scholingsbehoefte waarschijnlijk niet verder, althans vanuit werkgeversperspectief. 

Er zijn initiatieven van grote organisaties om eigen cursussen te delen met andere 

organisaties in de sector, maar veel is nog in ontwikkeling en het gebeurt nog 

sporadisch. Bepaalde kennis is concurrentiegevoelig en leent zich niet voor 

gezamenlijke scholing (bijvoorbeeld commerciële vaardigheden). De visie van 

individuele werknemers zelf is op dit punt onvoldoende in beeld. 

 

Het doel van het scholingsbeleid is het vergroten van de inzetbaarheid van de 

medewerkers door scholing, training en competentieontwikkeling, samenwerking op 

het gebied van in-company trainingen voor nieuwe medewerkers en het bieden van 

een goed loopbaanperspectief, dat wil zeggen horizontaal en verticaal doorgroeien 

voor nieuwe en zittende medewerkers.  

 

Sociale partners in de sector overwegen de volgende instrumenten in te zetten (MJV):  

 Bekendmaken opleidingen aan zittende medewerkers. 

 Vouchers/budgetten voor opleidingen. 

 Trainingen talentmanagement. 

 Verkenning benutting opleidingen en cursussen. 

 Opleidingen regionaal organiseren. 

 Opleidingen in rustig seizoen en avonduren organiseren. 

 Studiekostenregeling. 

 Aansluiten bij bestaande overlegstructuren, gericht op aanpassen curricula van groene 

opleidingen (bijvoorbeeld via VHG). 

 

Concrete scholingsmaatregelen in andere sectoren zijn onder meer de volgende: 

 een bedrijfsvakschool 

 kennis- en ervaringsoverdracht van oud naar jong (zie ook arbeidsinhoud) 

 praktijkworkshops voor oudere werknemers 
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 scholing van leidinggevenden ter ondersteuning van de loopbaanontwikkeling van hun 

werknemers 

 ontwikkelingsplan of ontwikkelingsafspraken vastgesteld in loopbaangesprek 

 functioneringsgesprek 

 beoordelingsgesprek 

 loopbaanadviseur 

 stages of detacheringen bij andere bedrijven in dezelfde functie of andere functie en 

EVC-trajecten (Erkennen van Verworven Competenties). 

 

 

 

Conclusies beleid scholing en ontwikkeling van werknemers: 

 Het scholen vanuit het perspectief van employability is niet gangbaar in de sector en dit 

blijkt ook niet expliciet uit de MJV. Hierbij speelt wellicht mee dat de meeste 

medewerkers zeer gemotiveerd en bijna gepassioneerd met hun werk bezig zijn en 

veelal zeer lang, of zelfs levenslang, bij dezelfde werkgever werken. Alleen al gezien de 

uitstroom naar werkloosheid ligt hier wel een uitdaging. En de veranderende eisen aan 

het personeel nopen tot investeringen in scholing. Het belang van het bedrijf en de 

werknemers kan hierbij hand in hand gaan.  

 

 

2.6 Opleidingsbeleid nieuwe werknemers 

 

Opleidingsbeleid heeft betrekking op de beroepsopleiding van potentiële werknemers. 

De sector lijkt relatief onafhankelijk van de instroom van schoolverlaters. Daarbij 

komt – volgens de geïnterviewden - dat in het natuurbeheer het niveau van de 

instroom steeds hoger wordt en inmiddels is het minimum al mbo-niveau 4 en 

eigenlijk hbo. Hoe dit is gesteld in de aannemerij is niet bekend, maar op basis van de 

bedrijfsactiviteiten en de verwachte ontwikkelingen wordt aangenomen dat de 

toename van het opleidingsniveau in deze sector minder sterk is dan in het 

natuurbeheer. Uit onderzoek blijkt dat de instroom van mbo-ers hoofdzakelijk bestaat 

uit mbo 3 en hoger (Colland, 2014 en 2016). Door uitbesteding van (uitvoerend) werk 

aan en concurrentie met bedrijven in andere sectoren zoals het loonwerkbedrijf, 

hoveniers en zelfstandigen wordt dit beeld vertekend. Ook die sectoren hebben nieuwe 

kennis nodig om het werk in bos en natuur te kunnen uitvoeren. Dat sluit uiteraard 

niet uit dat er veel mensen met een bosopleiding in de sector werken. Het aanbod van 

de opleidingen in kwantitatieve zin wordt op dit moment als voldoende beoordeeld, 

wat ook strookt met de cijfers, maar er worden wel tekortkomingen gezien in 

kwalitatieve zin. De vakkennis van schoolverlaters zou afnemen (bosbouwkundige 

kennis en kennis van flora en fauna). 
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Het doel van het opleidingsbeleid voor nieuwe werknemers is het bevorderen van een 

optimale aansluiting van curricula van de opleidingen op eisen en wensen van de 

werkpraktijk, voldoende instroom in de relevante opleidingen en voldoende 

gediplomeerden van die opleidingen. 

 

Sociale partners in de sector overwegen de volgende instrumenten in te zetten (MJV):  

 Gastlessen-programma om de praktijk naar de opleidingen toe te brengen. 

 Meewerken aan ontwikkelen nieuw lesmateriaal: mee-ontwerpen, meeschrijven, 

klankbordgroep, e.d.. 

 Organisatie themadagen samen met opleidingen om problemen en oplossingen in kaart 

te brengen. 

 Regionale en landelijke wedstrijden voor (mbo-)leerlingen in praktische vaardigheden, 

bijvoorbeeld kettingzagen. Leren van voorbeelden uit andere sectoren. 

 

 

Conclusies opleidingsbeleid nieuwe werknemers: 

 De voorgestelde maatregelen zijn op zichzelf uiterst zinvol. Het aanbod vanuit de 

opleidingen lijkt de vraag op dit moment in kwantitatieve zin ruimschoots te overtreffen. 

In kwalitatieve in is mogelijk ruimte voor verbetering (bosbouwkundige kennis, kennis 

van flora en fauna). 

 

 

2.7 Arbeidsomstandighedenbeleid 

 

Het doel van het arbeidsomstandighedenbeleid is het bevorderen van een gezondere 

levensstijl, verminderen van de werkdruk en stress en het garanderen van de 

veiligheid op het werk en het werken volgens de Arbowet. 

 

Sociale partners in de sector overwegen de volgende instrumenten in te zetten (MJV): 

 Belangstelling bevorderen voor een gezonde levensstijl 

 Arbo-instructies (voorlichting op evenementen, ludieke acties op de werkvloer). 

 Laten invullen vitaliteitscheck door medewerker. 

 Verkenning benutting opleidingen en cursussen en arbo-producten. 

Bij andere sectoren komen de volgende arbo-instrumenten voor 

 verwijzing naar veiligheidsvoorschriften 

 functies of werkplekken aanpassen (zie ook arbeidsinhoud) 

 vermindering van de psychische of sociale belasting 

 fitnessregeling en cursus stoppen met roken 

 monitoren van inzetbaarheid 

 vermindering uitstroom jonge vaklieden 

 vergroten van de inzetbaarheid van oudere werknemers via workshops 
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 preventieve interventies 

 gezondheidschecks 

 vitaliteitstrajecten 

 vergroten van de veiligheid door middel van een verbetercoach. 

 

 

 

Conclusies arbeidsomstandighedenbeleid: 

 De voorgestelde maatregelen sluiten zeer goed aan bij de problematiek. Werkgevers- en 

werknemersorganisaties zijn het erover eens dat permanente aandacht voor veiligheid 

en gezondheid noodzakelijk is. Desalniettemin zijn de risico’s evident aanwezig 

(ongelukken bij zaagwerk, ziekte van Lyme, werkdruk), is soms sprake van een 

ongezonde levensstijl (overgewicht, obesitas, alcoholgebruik, roken, te weinig bewegen) 

en het werk kan voor ouderen soms te zwaar worden. 

 Preventief beleid is nodig voor het voorkomen en hanteren van agressief gedrag 

(publiek). 

 

 

2.8 Beleid arbeidsverhoudingen 

 

De Participatiewet en de eventuele Quotumwet zijn redelijk bekend in de sector. Dat is 

alleen voor de grotere organisaties van belang. Los daarvan wordt nagedacht over 

sociale projecten, maar dan alleen in de sfeer van vrijwilligerswerk. Het gaat dan om 

de inzet van geestelijk en lichamelijk gehandicapten (soms WSW) en de inzet van 

vluchtelingen. Belemmeringen worden vooral gevormd door het ontbreken van 

specifieke begeleiding die daarvoor nodig is en aansprakelijkheid. Er wordt bij 

dergelijke initiatieven bij voorkeur gewerkt met gespecialiseerde (zorg)instanties, 

liever dan met UWV en gemeenten. Een bijkomend aspect is dat ook het 

vrijwilligerswerk niet altijd geschikt is voor deze doelgroep. “Er rest dan niet veel 

meer dan prunussen trekken of takken op rillen leggen”. 

 

De mate van verdringing is over het algemeen zeer moeilijk vast te stellen. Naar de 

mening van sommige geïnterviewden leidt vrijwilligerswerk in de bos- en natuursector 

niet tot verdringing van regulier betaald werk: alleen werk dat anders blijft liggen 

wordt door vrijwilligers opgepakt (of door onderaannemers wanneer het echt moet 

gebeuren). Anderen zijn hier minder stellig over. 

 

Ten opzichte van heel Nederland werken in de sector bos en natuur relatief weinig 

vrouwen. Op dit punt wordt de noodzaak van actie in de sector niet gevoeld. 

Allochtonen zijn niet of nauwelijks vertegenwoordigd in de sector. Dit heeft volgens de 

betrokkenen niets te maken met discriminatie van werkgeverskant, maar veel meer 

met het kennelijk niet aansluiten van het type bij deze doelgroep. Er wordt niet 
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gesolliciteerd door deze groep mensen. Er wordt ook niet gewerkt met goedkope 

arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa. 

 

Het beleid op het gebied van arbeidsverhoudingen heeft de volgende doelen: de 

organisaties in de sector zijn een redelijke afspiegeling van de maatschappij in termen 

van geslacht, leeftijd en culturele achtergrond, en in aansluiting op het 

maatschappelijk profiel van de sector wordt plek geboden aan zwakkere groepen in de 

samenleving. 

 

Sociale partners in de sector overwegen de volgende instrumenten in te zetten (MJV): 

 Gezamenlijke activiteiten in sociale werkgelegenheid en re-integratie. 

 Ruimte bieden aan minder vertegenwoordigde groepen middels stages en 

traineeprojecten. 

 Gebruik maken van UWV om bijvoorbeeld jeugdwerklozen of anderen ‘op afstand van de 

arbeidsmarkt’ in dienst te nemen. 

 Diversiteit verankeren in vrijwilligerswerk. 

 

In cao’s van andere sectoren zijn (niet concreet geformuleerde) maatregelen 

opgenomen om de instroom van allochtonen te bevorderen. 

 

 

Conclusies beleid arbeidsverhoudingen: 

 Het vrijwilligerswerk leent zich uitstekend voor werkervaringsdoeleinden en zou vanuit 

de sociale doelstelling. Vluchtelingen ontbreken nog als doelgroep. De begeleiding en de 

aansprakelijkheid vormt wel een punt van aandacht. 

 

2.9 Mobiliteitsbeleid 

 

De externe mobiliteit is niet laag en niet hoog in de sector vergeleken met heel 

Nederland. De meeste werknemers blijven vrij lang bij dezelfde werkgever werken, 

omdat zij het werk inhoudelijk aantrekkelijk vinden. Het beeld dat uit de interviews 

naar voren komt is niet eenduidig. Enerzijds wordt aangegeven dat een overcompleet 

personeelsbestand, d.w.z. werknemers die met ontslag worden bedreigd, niet of 

nauwelijks voorkomt. Anderzijds is sprake van reorganisaties, waardoor er druk op de 

werkgelegenheid ontstaat. 

Interne mobiliteit is niet altijd mogelijk vanwege schaalgrootte en vaststaande 

formaties. Om de belasting van de werknemers in de uitvoering te spreiden wordt 

steeds meer gebruik gemaakt van tijdelijk personeel, al of niet op de eigen loonlijst en 

al of niet op oproepbasis. Hierdoor ontstaat meer mobiliteit. 
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Het doel van het mobiliteitsbeleid is het bevorderen van de doorstroom binnen of 

buiten de sector en een zichtbare sector met een positief imago. 

 

Sociale partners in de sector overwegen de volgende instrumenten in te zetten (MJV): 

 Mobiliteitspool vormen van medewerkers die binnen de sector van functie willen 

veranderen (eventueel na eerst een proefstage). 

 Transfercentrum: bevorderen van onderlinge detacheringen van specialisten. 

 Stimuleren gebruik sociale media in de sector. 

 

Mobiliteitsbeleid staat sterk in belangstelling, wat bijvoorbeeld blijkt uit de 

financiering van sectorplannen door SZW. In andere sectoren zijn de volgende 

instrumenten aan te treffen: 

 het aanbieden van een andere functie intern 

 taakroulatie 

 interne stages 

 interne poolvorming (intern uitzendbureau, flexpool, invalpool, 0-urenpool et cetera) 

 collegiale uitleen en detachering (van specialisten) 

 externe poolvorming 

 banenbehoud door zzp-status 

 personeelspoule 55-plus 

 mobiliteitsvouchers 

 regionale werknemerspools 

 online platform kennis en ervaring mobiliteit 

 samenwerkingsverband met andere werkgevers op regionaal of sectoraal niveau om van 

werk naar werk te realiseren 

 van werk naar werk ondersteuning vanuit het bedrijf bij dreigend ontslag 

 inschakeling van werk naar werk dienstverlening door publieke uitvoerders (UWV, 

mobiliteitscentra) of private intermediairs bij dreigend ontslag 

 bevorderen bewustwording van belang van mobiliteit, vacaturebanken en meegaan met 

werk dat naar andere sectoren gaat. 

 

 

Conclusies mobiliteitsbeleid: 

 De noodzaak van intrasectorale of intersectorale mobiliteit is in de arbeidsmarktanalyse 

niet duidelijk naar voren gekomen. 

 Mobiliteitsbeleid kan wel een oplossing bieden voor werknemers die met ontslag worden 

bedreigd (in 2015 zijn circa 50 werknemers werkloos geworden). 
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2.10 Werving 

 

Verreweg de meeste organisaties werven op informele wijze (via het eigen personeel, 

via eigen vrienden en bekenden). De grotere organisaties werven ruimer en maken 

soms zelfs gebruik van headhunters. Het aanbod is echter zodanig groot dat werving 

nauwelijks tot problemen leidt. Voor hbo-functies zijn vacatures moeilijk te vervullen 

(HCA). Voor de meer commerciële functies en directiefuncties moet intensiever 

worden gezocht. De imagocampagne Nature Fits All had tot doel het bredere publiek 

bekend te maken met de sector17. De campagne is aanvankelijk enthousiast 

ontvangen, maar steeds meer trokken de organisaties zich eruit terug. 

 

Sociale partners in de sector overwegen de volgende instrumenten in te zetten (MJV): 

 Faciliteren stages voor potentiële nieuwe medewerkers (t.b.v. werving). 

 Instellen trainee-plekken (t.b.v. werving). 

Bij andere sectoren zijn de volgende wervingsinstrumenten aan te treffen: 

 aantrekken migranten 

 aantrekken en binden van buitenlandse studenten in Nederland (in hun zoekjaar) 

 vluchtelingen aannemen 

 her-instroom recent uitgestroomde specialisten 

 bevorderen pendel en/of verhuizen 

 flexibilisering (inzet van uitzendkrachten, zzp'ers) 

 stimuleren gebruik sociale media in de sector 

 faciliteren stages voor potentiële nieuwe medewerkers (t.b.v. werving) en inschakelen 

van werklozen, gedeeltelijk arbeidsgehandicapten en WSW'ers. 

 

 

Conclusies werving: 

 De voorgestelde maatregelen op het gebied van werving sluiten goed aan bij de 

gesignaleerde kansen en uitdagingen, maar de relatie naar doelgroepen wordt niet 

gelegd (specifiek hbo-plus en vrouwen). 

 

  

  

                                                 
17 http://naturefitsall.nl/. 

http://naturefitsall.nl/
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2.11 Conclusies 

 

Uitgaande van de kansen en uitdagingen die zijn geformuleerd en de prioriteiten 

(hoofdstuk 1) is het arbeidsmarktbeleid beoordeeld. In volgorde van urgentie van de 

uitdagingen zijn de conclusies als volgt. 

 

Arbeidsomstandighedenbeleid 

De voorgestelde maatregelen op het gebied van de arbeidsomstandigheden sluiten 

goed aan bij de problematiek. Werkgevers- en werknemersorganisaties zijn het erover 

eens dat permanente aandacht voor veiligheid en gezondheid noodzakelijk is. 

Desalniettemin zijn de risico’s evident aanwezig (ongelukken bij zaagwerk, ziekte van 

Lyme, werkdruk), is soms sprake van een ongezonde levensstijl (overgewicht, 

obesitas, alcoholgebruik, roken, te weinig bewegen) en het werk kan voor ouderen 

soms te zwaar worden. Preventief beleid is nodig voor het voorkomen en hanteren van 

agressief gedrag (publiek). 

 

Behoud van werkgelegenheid 

Behoud van werkgelegenheid is niet als een apart doel benoemd in de MJV. Het lijkt 

misschien eerder een bedrijfseconomisch vraagstuk dan een arbeidsmarktvraagstuk. 

Toch kan er vanuit het arbeidsmarktbeleid en het personeelsbeleid een positieve 

invloed uitgaan op de bedrijven. Investeringen in scholing, onderwijs, werving en 

personeelsbeleid kunnen het commercieel en innovatief vermogen van de bedrijven 

vergroten. Voor een belangrijk deel voorziet de MJV hierin. Minder aanwezig in de MJV 

is de visie om te werken aan innovatie, inclusief sociale innovatie. 

 

Borging van kennis 

Borging van kennis vormt een belangrijke uitdaging. Ook dit onderwerp is niet apart 

benoemd in de MJV. Voor een deel is algemene en specifieke kennis van flora en fauna 

te borgen door systemen en voor een deel door scholing van werknemers. Met 

systemen worden bedoeld kennissystemen en/of kwaliteitssystemen. De in de MJV 

voorgestelde maatregelen op het gebied van de arbeidsinhoud en scholing sluiten 

goed aan bij deze problematiek. Aan de andere kant, scholing vanuit de optiek van 

employability is niet gangbaar in de sector en deze visie komt ook niet sterk terug in 

de MJV. 

 

Managen van vrijwilligers 

Het vrijwilligerswerk leent zich uitstekend voor werkervaringsdoeleinden vanuit de 

sociale doelstelling. Vluchtelingen ontbreken nog als doelgroep. De begeleiding en de 

aansprakelijkheid vormt wel een punt van aandacht. 

 

Voorkomen van werkloosheid 

De vraag is in hoeverre aandacht moet worden besteed aan intra- en intersectoraal 

mobiliteitsbeleid (mobiliteitspool, transfercentrum, e.d.). De mobiliteit van en naar de 
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organisaties lijkt niet echt een probleem te zijn. Het kan wel een functie hebben bij 

werknemers die met ontslag worden bedreigd, bij het voorkomen van werkloosheid. 

 

Arbeidsvoorwaardenvorming 

Op het gebied van de arbeidsvoorwaarden is vrij weinig terug te vinden in de MJV, 

terwijl daar toch duidelijke kansen en uitdagingen liggen. Een specifieke uitdaging is 

het meer laten participeren van individuele werkgevers en werknemers in het proces 

van arbeidsvoorwaardenvorming. 

 

Werving 

De maatregelen op het gebied van werving zijn adequaat en voorzien in een behoefte.  

 

Personeelsbeleid  

Personeelsbeleid is in de arbeidsmarktanalyse niet als een zelfstandige kans of 

uitdaging geformuleerd, maar het vormt uiteraard een belangrijke basis voor alle 

andere activiteiten. Op dit punt sluit de MJV goed aan bij de problematiek in de 

sector. 

 

Aansluiting beroepsonderwijs en arbeidsmarkt 

De voorgestelde maatregelen op het gebied van het beroepsonderwijs zijn op zichzelf 

uiterst zinvol. Aan de andere kant lijkt het eventuele aansluitingsprobleem veel meer 

aan de vraagzijde te liggen (in hoeverre worden schoolverlaters aangenomen, in 

hoeverre worden stageplekken aangeboden), dan een probleem aan de kant van de 

beroepsopleidingen. Bovendien lijkt het aanbod vanuit de opleidingen de vraag 

ruimschoots te overtreffen. 
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3 Aanbevelingen  

3.1 Inleiding 

 

De onderzoeksvraag is als volgt: Welke aanbevelingen kunnen worden gedaan voor 

aanpassingen van de programmalijnen en activiteiten? 

 

De aanbevelingen zijn gebaseerd op het onderzoek. Waar we in hoofdstuk 1 en 2 bij 

de arbeidsmarktthema’s hebben gekozen voor een eigen inhoudelijk invalshoek, gaan 

we in dit hoofdstuk terug naar de programmalijnen van de MJV. De aanbevelingen zijn 

vooral gericht op prioritering en op aanvulling. 

 

3.2 Algemeen 

 
Enige herschikking van de instrumenten per programmalijn zou het geheel nog net 

iets beter laten aansluiten bij de algemene doelen van arbeidsmarktbeleid: het 

beïnvloeden van stromen op de arbeidsmarkt. Niet helemaal duidelijk is bijvoorbeeld 

hoe doorstroming binnen de sector past bij de doelstelling om zittend personeel te 

binden aan het bedrijf (voorkomen van uitstroom). Dit is echter geen halszaak. 

3.3 Duurzame en flexibel inzetbare, vitale medewerkers 

 

Nagaan in hoeverre de aanbevelingen van STIGAS om de arbeidsomstandigheden in 

de sector te verbeteren al of niet zijn opgevolgd, te weten18: 

 Bewustwordings- of communicatieplan. 

 Arbocatalogus actualiseren. 

 Train-de-trainer workshops. 

 Training rondom agressie. 

 Toolkit met tips rondom omgaan met agressie en geweld. 

 Regie op nazorg agressie en vertrouwenspersoon. 

 

Scholing zou niet alleen vanuit het belang van het bedrijf, maar ook meer vanuit het 

perspectief van employability benaderd kunnen worden. Dit stimuleert de bereidheid 

tot ontwikkeling bij werknemers. Deze benadering is ook van belang met het oog op 

het voorkómen van werkloosheid. 

 

Voor scholing zou het scholingsfonds van Colland (beter) kunnen worden gebruikt. Een 

mogelijkheid is om het te koppelen aan een bepaald thema, zoals agressie en geweld. 

 

Bij beperkte middelen kan eraan worden gedacht om minder prioriteit te geven aan 

het mobiliteitsbeleid (mobiliteitspool, transfercentrum, e.d.), tenzij het is bedoeld voor 

                                                 
18 Kamps, M. en B. Bokdam (2013), Vandaag werken aan morgen voor bos en natuur, STIGAS. 
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werknemers die met ontslag worden bedreigd. De mobiliteit lijkt niet echt een 

probleem te zijn in de sector.  

 

Het stimuleren van professioneel personeelsbeleid in het algemeen lijkt onderbelicht. 

Hierbij dient voor de kleine bedrijven (tot 40 werknemers) een andere invalshoek te 

worden gekozen dan voor de grote bedrijven (40 en meer werknemers). Een 

mogelijkheid is de inzet van een (paritair gefinancierde) personeelsadviseur. Het 

starten van een helpdesk en een HR-platform lijkt aan een behoefte tegemoet te 

komen, ook bij grote bedrijven. Het gebruik van een helpdesk op sectorniveau (online 

en/of telefonisch) zou kunnen worden gestimuleerd. Vanuit de sector komt de wens 

naar voren een online HR-platform in te richten specifiek voor de sector bos en 

natuur. 

 

Kleinere organisaties hebben in eerste instantie vooral behoefte aan 

informatievoorziening bij voorkomende problemen op personeelsgebied. Een online 

platform zou een eerste stap kunnen zijn naar een op maat gesneden aanpak voor 

personeelsbeleid in kleine bedrijven. 

 

Er bestaat behoefte aan bijeenkomsten op HR-gebied. Hierin is voorzien in de MJV. 

Nagedacht kan worden over bijeenkomsten specifiek voor kleine bedrijven. Dit zal dan 

moeten worden georganiseerd op lokaal niveau. Gestart kan worden met enkele pilots 

in bepaalde plaatsen met veel bos- en natuurbedrijven. 

 

Levensfasebewust personeelsbeleid sluit als concept niet aan bij kleine bedrijven. 

Wanneer het meer wordt gekoppeld aan arbeidsomstandigheden (werkdruk, fysieke 

belasting) dan is de kans op participatie door kleine bedrijven groter. 

3.4 Voldoende instroom nieuwe passend opgeleide medewerkers 

 
Het lijkt paradoxaal om veel energie te besteden aan het verbeteren van het 

beroepsonderwijs, wanneer de instroom van schoolverlaters zo beperkt is. Maar voor 

de langere termijn is dit cruciaal. Samenwerking met andere sectoren richting de 

opleidingsinstellingen lijkt voor de hand te liggen, niet alleen omdat een groot deel 

van de gediplomeerden met een opleiding in de richting bos en natuur werk vinden in 

andere sectoren, maar ook om efficiency-redenen. 

  

Vanuit het oogpunt van werving en ook het verbeteren van de aansluiting van het 

onderwijs en de arbeidsmarkt zouden bedrijven meer stageplaatsen kunnen aanbieden 

aan leerlingen in mbo (bol, bbl), hbo en wo. Diverse bedrijven zijn leerbedrijf, maar 

hebben geen stagiairs. Ook (juist) de kleine bosbouwbedrijven kunnen functioneren 

als een goede plaats voor het opdoen van werkervaring voor studenten van alle 

niveaus. 
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3.5 Vergroten wervingskracht  sector 

De sector heeft een goed imago, maar het is niet efficiënt om grote investeringen te doen in 

communicatieactiviteiten om de sector als werkgever bekend te maken. De kosten daarvan 

wegen niet op tegen het extra arbeidsaanbod dat daarmee gecreëerd kan worden. 

Bovendien is er voldoende free publicity via de vele vrijwilligers, donateurs en leden.  

 

Door middel van onderzoek kan meer inzicht worden verkregen in de inzet van 

wervingskanalen voor verschillende groepen personeel – eventueel ook vrijwilligers - en de 

effectiviteit daarvan. Vervolgens kan deze kennis worden verspreid onder de bedrijven, met 

als doel vacatures op een meer effectieve manier te vervullen. 

 

3.6 Vergroten diversiteit organisaties 

 
Het vergroten van de inzet van WWB-ers als werknemers of als vrijwilliger kan de 

relatie met de gemeenten versterken. Gedacht kan worden aan hoveniers- en 

bosbouwwerkzaamheden. Het mes snijdt hierbij aan twee kanten. Gemeenten zijn 

soms ook opdrachtgevers en wellicht kan bij acquisities bij gemeenten gericht een 

vorm van social return worden aangeboden. Werkgevers dienen hierbij te worden 

begeleid, evenals de kandidaten. Ook de verplichtingen in het kader van de 

Participatiewet kunnen hierbij worden meegewogen. 

 

Inventariseer goede voorbeelden bij de inzet van specifieke doelgroepen bij 

vrijwilligerswerk en communiceer deze expertise. Verschillende bedrijven zijn bereid 

om bijvoorbeeld mensen met een handicap aan het werk te zetten, maar weten niet 

bij welke organisaties zij moeten zijn en hoe de begeleiding moet worden geregeld, 

enzovoort. 

 

Hetzelfde geldt voor vluchtelingen. De inzet van vluchtelingen bij vrijwilligerswerk lijkt 

een goede optie, waarbij het mes aan twee kanten snijdt. Het advies is hier gerichte 

actie op te ondernemen, te beginnen met een inventarisatie van bestaande en 

afgeronde initiatieven. 

 

3.7 Ontbrekende thema’s 

 

Er is een protocol werkgelegenheidsbehoud. Maar behoud van werkgelegenheid kan 

ook als een aparte doelstelling in de MJV worden geformuleerd. Dit kan in samenhang 

worden bekeken met de thema’s innovatie en sociale innovatie. Het gaat hierbij om 

productiviteitsverhoging en duurzame participatie, waarbij ondernemerschap en 

werknemerschap hand in handgaan. Het vraagt om nieuwe verdien- en 

organisatiemodellen (SER, 2006).  
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Nagedacht kan worden over het ontwikkelen van kwaliteitssystemen binnen bedrijven 

om kennis te borgen. Hierbij wordt niet in eerste instantie gedacht aan financiële 

systemen (zoals CMSI), maar om systemen voor kennismanagement. Het gaat hierbij 

om het borgen van praktische (wat in de hoofden zit van medewerkers) en 

systematische kennis (Weggeman,1997). 

 

Meer expliciete aandacht kan worden gegeven aan training on the job, dit ook met het 

oog op borging van kennis.  

 

Er kan worden gestart met andere vormen van participatie van individuele werkgevers 

en individuele werknemers in het proces van arbeidsvoorwaardenvorming. Niet alleen 

bestaat daaraan behoefte, het past ook in een werkgelegenheidsstrategie gericht op 

innovatie en efficiency. Het eerdergenoemde HRM-platform en de lokale 

bijeenkomsten kunnen hiervoor een middel vormen, ook voor werknemers. Ook kan 

worden gedacht aan een landelijke dag. Een goed voorbeeld is bijvoorbeeld de sector 

waterschappen, een sector die redelijk dicht tegen bos en natuurbeheer aan ligt.  

 

Nagedacht kan worden over het bieden van meer maatwerk aan werkgevers en 

werknemers bij de arbeidsvoorwaarden. Specifiek wordt gedacht aan 

uitruilmogelijkheden van tijd en geld. 

 

Ook over de vorm van de cao (nu in drie delen) kan worden nagedacht. Meer 

harmonisatie vergemakkelijkt op de langere termijn het proces van 

arbeidsvoorwaardenvorming. 

 

Ontziemaatregelen zouden in de cao geregeld kunnen worden. 
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Bijlage 1 Tabellen 

Tabel B1  Aantal vrijwilligers een aantal organisaties in de sector bos- en natuurbeheer 

 

Organisatie Aantal  

2013-2015 

Aantal  

2016 

Opmerking Bron 

Staatsbosbeheer 10.000 10.000 5.950 structureel 

(was 5.230) 

Vrijwilligerskrant 

voorjaar 2016 

Natuurmomenten 10.899 8.662 4.340 structureel 

(was 4.000) 

Jaarverslag 2015 

Landschapsbehee

r Nederland 

70.000 75.000 Incl. bo-

leerlingen (ca. 

20.000) 

Jaarverslag 2015 

It Fryske Gea 400 400 

 

Jaarverslag 2014 

Het Groninger 

Landschap 

nb 348 

 

Jaarverslag 2014 

Landschap Noord-

Holland 

6.000 7.000 

 

Verslag 'Groen 

2015' 

Het Flevo-

landschap 

nb 150 

 

Site (actualiteit 

onbekend)  

Het Geldersch 

Landschap en 

Kasteelen 

650 700 update Site (actualiteit 

onbekend)  

Het Utrechts 

Landschap  

400 500 update Site (actualiteit 

onbekend)  

Het Drentse 

Landschap 

240 240 

 

Site (actualiteit 

onbekend)  

Het Zuid-Hollands 

Landschap 

nb 300 

 

Site (actualiteit 

onbekend)  

Landschap 

Overijssel 

nb 8.000 

 

Jaarverslag 2014 

Het Brabants 

Landschap 

nb 2.000 

 

Site (actualiteit 

onbekend)  

Het Zeeuwse 

Landschap 

nb 120 

 

Jaarverslag 2014 

Nationale Park de 

Hoge Veluwe 

123 300 Alleen natuur Jaarverslag 2015 

Stichting Twickel 101 101 geen update 

 

Algemene 

Vereniging 

Inlands Hout 

0 0 geen update 

 

Totaal 98.813 113.821   

Totaal beide 

jaren bekend 

98.813 102.903 Toename van 4%  

 

Bronnen: VBNE/Aequor, 2015 en Panteia. 
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Tabel B2 Spanningsindicator Arbeidsmarkt UWV, totaal alle beroepen en beroepsgroepen land- en 

bosbouwers en hoveniers, tuinders en kwekers, 2011-2015 (peildatum einde 4e kwartaal)* 

  

2011 2012 2013 2014 2015 

Totaal alle beroepen ruim ruim ruim ruim ruim 

      

Land- en bosbouwers gemiddeld zeer ruim ruim zeer ruim ruim 

waarvan:      

Medewerker akkerbouw krap zeer ruim zeer ruim ruim ruim 

Medewerker boomkwekerij krap gemiddeld gemiddeld zeer ruim gemiddeld 

Medewerker bos- en natuurbeheer zeer ruim zeer ruim zeer ruim zeer ruim ruim 

Medewerker fruitteelt ruim zeer ruim 

 

ruim ruim 

Medewerker landbouw zeer ruim zeer ruim zeer ruim 

 

zeer ruim 

      

Hoveniers, tuinders en kwekers zeer ruim zeer ruim zeer ruim zeer ruim zeer ruim 

Bestuiver 

   

zeer ruim 

 

Bloemen- en plantenkweker ruim zeer ruim 

 

ruim 

 

Boomverzorger 

   

ruim krap 

Gewasverzorger zeer ruim zeer ruim 

 

zeer ruim zeer ruim 

Greenkeeper gemiddeld  zeer ruim zeer ruim zeer ruim 

Groenvoorziener (plantsoenen en parken) 

    

zeer ruim 

Hoofd groenvoorziening (plantsoenen en parken) 

    

zeer krap 

Hovenier zeer ruim zeer ruim zeer ruim zeer ruim zeer ruim 

Medewerker bloemen- en plantenteelt zeer ruim zeer ruim zeer ruim zeer ruim zeer ruim 

Medewerker groenteteelt zeer ruim ruim ruim zeer ruim zeer ruim 

Medewerker groenvoorziening (plantsoenen en 

parken) 

zeer ruim zeer ruim zeer ruim zeer ruim zeer ruim 

Medewerker hoveniersbedrijf zeer ruim zeer ruim zeer ruim zeer ruim zeer ruim 

Meewerkend voorman bloemen- en plantenteelt krap krap ruim ruim ruim 

Onderhoudsmedewerker recreatievoorzieningen zeer ruim 

   

zeer ruim 

Voorman groenvoorziening (plantsoenen en 

parken) 

ruim ruim zeer ruim zeer ruim 

 

Voorman hovenier zeer ruim zeer ruim zeer ruim zeer ruim zeer ruim 

*blanco = niet bekend gemaakt ivm kleine aantallen vacatures en/of werkzoekenden 

 

Bron UWV, 2016b: bewerking Panteia 
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Tabel B3 Kans op werk na diplomering van mbo-studenten relevante groene opleidingen op mbo-

niveau, naar opleiding, 2015 

Bron: SBB 
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Tabel B4 Kans op de arbeidsmarkt na diplomering van studenten van relevante groene opleidingen op 

hbo- en wo niveau, 2015 

 

 

 

 

Toekomstige 

arbeidsmarktpositie 

afgestudeerden 

Conjunctuur-

gevoeligheid 

Uitwijkmogelijk-

heden naar andere 

sectoren 

Hbo-ba Bos- en natuurbeheer Goed Gemiddeld Gemiddeld 

Wo-ba Bos- en natuurbeheer Goed Gemiddeld Gemiddeld 

Wo-ma Forest and Nature Conservation Goed Gemiddeld Gemiddeld 

 

Bron: Studiekeuze123.nl (op basis van ROA) 
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Tabel B5 Arbeidsomstandigheden werknemers, totaal alle sectoren en sector landbouw, bosbouw en 

visserij, 2015 

 

Onderwerpen  

A-U 

Alle 

economische 

activiteiten 

A 

Landbouw, 

bosbouw, 

visserij 

Verschil 

 A tov A-U 

Arbeidsongevallen     

Totaal werknemers met een ongeval % 3 3 0 

Werknemers ongeval zonder verzuim % 1,7 1,6 -0,1 

Werknemers ongeval 1 dag of meer verzuim % 1,4 1,4 0 

Werknemers ongeval 4 dagen of meer verzuim % 0,9 0,5 -0,4 

Letsel van recentste ongeval:     

- Lichamelijk letsel % 2 2,3 0,3 

- Geestelijk letsel % 0,4 0 -0,4 

- Onderscheid niet te maken % 0,4 0,4 0 

- Letsel onbekend % 0,2 0,3 0,1 

Duurzame inzetbaarheid   
  

Tevredenheid:     

- Tevreden met arbeidsomstandigheden % 73,2 73,5 0,3 

- Tevreden met werk % 76,4 74,1 -2,3 

Langer doorwerken:     

- Leeftijd willen doorwerken jaar 63 63 0 

- Leeftijd in staat doorwerken jaar 62,7 61 -1,7 

Actuele inzetbaarheid:     

- Voldoen aan fysieke eisen werk % 89,8 85,4 -4,4 

- Voldoen aan psychische eisen werk % 90,7 91,5 0,8 

- Makkelijk nieuwe functie eigen werkgever % 47,9 46 -1,9 

- Makkelijk nieuwe baan andere werkgever % 55 62,7 7,7 

Fysieke arbeidsbelasting     

Regelmatig veel kracht zetten % 20,4 33,7 13,3 

Geluid en trillingen:     

- Regelmatig hard praten % 7 11 4 

- Regelmatig te maken met trillingen % 8,9 17,7 8,8 

Gevaarlijk werk en gevaarlijke stoffen:     

- Gevaarlijk werk % 4,3 3,4 -0,9 

- Waterige oplossingen % 15,8 24 8,2 

- Stoffen op huid % 8,6 9,2 0,6 

- Ademt stoffen in % 7,3 8,6 1,3 

- Besmette personen % 5,2 5,3 0,1 

Werkhouding:     

- In ongemakkelijke werkhouding werken % 10,3 15,3 5 

- Tijdens werk repeterende beweging maken % 34,5 56,5 22 

- Uur per dag aan beeldscherm voor werk uren 3,9 1,6 -2,3 

Psychosociale arbeidsbelasting (PSA)     

Werkdruk:     
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Onderwerpen  

A-U 

Alle 

economische 

activiteiten 

A 

Landbouw, 

bosbouw, 

visserij 

Verschil 

 A tov A-U 

- Erg snel werken % 36,2 31,3 -4,9 

- Heel veel werk doen % 45,4 31,8 -13,6 

- Extra hard werken % 30,6 22 -8,6 

Zelfstandigheid in het werk:     

- Zelf beslissen % 59,9 47,5 -12,4 

- Volgorde werkzaamheden bepalen % 62,1 40 -22,1 

- Werktempo bepalen % 56,6 58,7 2,1 

- Oplossingen bedenken % 67,7 43,2 -24,5 

- Verlof nemen % 48,6 58,6 10 

- Werktijden bepalen % 23,3 20,5 -2,8 

Emotioneel belastend werk:     

- Emotioneel moeilijke werksituaties % 7,4 4,2 -3,2 

- Emotioneel veeleisend werk % 11,7 4,6 -7,1 

- Emotioneel betrokken bij werk % 12,9 10,3 -2,6 

Slachtofferschap op het werk:     

- Ongewenste seksuele aandacht van klanten % 5,1 1 -4,1 

- Ongewenste seksuele aandacht van leidinggevenden of collega's % 1,8 1,4 -0,4 

- Intimidatie door klanten % 18,4 3,5 -14,9 

- Intimidatie door leidinggevenden of collega's % 11,1 8 -3,1 

- Lichamelijk geweld door klanten  % 5,7 0,8 -4,9 

- Lichamelijk geweld door leidinggevenden of collega's % 0,4 0,6 0,2 

- Pesten door klanten % 5 1,2 -3,8 

- Pesten door leidinggevenden of collega's % 8 7,6 -0,4 

Burn-out klachten:     

- Burn-out klachten % 13,4 10,5 -2,9 

- Emotioneel uitgeput % 12,3 8,3 -4 

- Leeg voelen % 27,8 20,3 -7,5 

- 's Ochtends moe voelen % 17,3 14,7 -2,6 

- Vergt veel om met mensen te werken % 9,8 5,3 -4,5 

- Uitgeput door werk % 12,7 10,3 -2,4 

Bron: NEA 2015; bewerking Panteia 
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Bijlage 2 Respondenten interviews 

Wim Baltussen    FNV 
Anita Bosma    Landschappen 
Ton Groothuis    Stichting Twickel 
Jacqueline Jilleba   Natuurmonumenten 
Jacqueline Kraan   CNV 
Bram van den Nagel   Bosexploitatie Van den Nagel B.V. 
Johan Rap    Bos-, Natuur- & Landschaps- beheer Johan Rap 
Lambert Scheffer   Federatie Particulier Grondbezit (FPG) 
Ella Waanders    Landschapsbeheer Nederland 
 
  



 

 

 

50 
 
 

 

  

 

  



 

 

 

  

 

 51 
 

 

Bijlage 3 Documentatie 

CBS (2016), Statline. 

 

Colland (2014), Factsheet Bos en Natuur 2014. 

 

Colland (2015), Arbeidsmarkt Colland 2014, Panteia, Zoetermeer. 

 

Colland (2016a), Arbeidsmarkt Colland 2015, Panteia Zoetermeer, Concept (onder 

embargo). 

 

Colland (2016b), Arbeidsmarkt agrarische en groene sectoren 2015, Panteia 

Zoetermeer, Concept (onder embargo). 

 

Dekker, B, P. Donker van Heel, H. Donkers, T. Geerst en M. Winnubst (2014), Cao 

vernieuwing in de metalektro, Panteia, Zoetermeer. 

 

HCA, Human Capital Agenda Natuur en Leefomgeving 2014 (2013), Groningen. 

 

Kamps, M. en B. Bokdam (2013), Vandaag werken aan morgen voor bos en natuur, 

STIGAS. 

 

Knol, H. (2013), Effectief personeelsbeleid in het kleine MKB. Een studie naar effecten 

van verticale en horizontale afstemming van personeelsbeleid in kleine bedrijven , 

Saxion,  

 

Manders, F. en D. Vloeberghs (1994), Strategisch personeelsbeleid, Lemma, Utrecht. 

 

Raam-cao bos en natuuur 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014. Algemeen 

deel+ drie ondernemingsdelen. 

 

SER (2006), Welvaartsgroei door en voor iedereen: Themadocument sociale innovatie. 

Advies Sociaal-Economische Raad,Publicatienummer 8 (1), 20 oktober 2006, Den 

Haag. 

 

UWV, Vacatures in Nederland 2015 (2016), Amsterdam. 

 

VBNE, i.s.m. sociale partners, Arbeidsmarktbeleid Bos en Natuur. Meerjarenvisie 

2016-2020, 2016. 

 

VBNE/Aequor (2015), Arbeidsmarktrapportage bos- en natuurbeheer 2014. 

 

VBNE (2014), Werkplan VBNE 2015. 

 

Weggeman, M. (1997), Kennismanagement. Inrichting en besturing van 

kennisintensieve organisaties, Scriptum, Schiedam. 

 

 

 

 





 

 

 

  

 

 53 
 

 

 

 

 

Panteia  

Bredewater 26 

PO BOX 7001 

2701 AA  Zoetermeer 

The Netherlands 

tel: +31 79 322 20 00 

fax: +31 79 322 20 01 

info@panteia.nl 

www.panteia.nl 

mailto:info@panteia.nl
http://www.panteia.nl/

