
Aantal bedrijven

180
  Aandeel midden en grote bedrijven 

 (11 en meer werknemers)

11%
 Aandeel bedrijven kleinbedrijf 

 (t/m 10 werknemers)

76%
 Aandeel eenmanszaken

13%

Aandeel vennootschappen onder firma (VOF)

13%
Aandeel besloten vennootsschappen (BV)

32%

Gemiddelde duur van de werkweek:

Colland Arbeidsmarktonderzoek 2018 sector bos- en natuurbeheer

Aandeel vrouwen:

Aandeel jongeren (15-24 jaar):

Aandeel ouderen (55 jaar en ouder):

Aandeel Nederlandse nationaliteit:

Aandeel met mbo-opleiding als hoogst voltooide opleiding:

Aandeel hbo- of wo-opleiding:

Aandeel met 6 jaar of meer ervaring in de sector:

Gemiddeld inkomen bij een voltijdsbaan:

Werknemers op de loonlijst (bij bedrijven 
met werknemers) in procenten

Bos- en na-
tuurbeheer

Agrarische en 
groene sector

Totale arbeids-
markt NL
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31

94

mbo37

hbowo51

74

€ 42.500
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90

mbo53

hbowo16

59

€ 28.600

66

7

24

82

mbo40

hbowo43

68

€ 40.400

68

48

Aandeel vrouwen:

Aandeel jongeren (15-24 jaar):

Aandeel ouderen (55 jaar en ouder):

Aandeel Nederlandse nationaliteit:

Aandeel hbo- of wo-opleiding:

Gemiddeld inkomen uit winst:

4

9

22

79

mbo68

hbowo18

€ 48.800

Agrarische en 
groene sector

Totale arbeids-
markt NL

Bedrijven zonder werknemers 
in procenten (indicatief)

2.490 werknemers op de eigen loonlijst

Arbeidkrachten

100 arbeidskrachten 
niet op de loonlijst bij 
bedrijven met werkne-
mers (structureel)

280 zelfstandigen

130 arbeidskrachten niet op de loonlijst bij 
bedrijven zonder werknemers (structureel)

Aantal bedrijven

Opvallende afwijkingen
De meest opvallende afwijkingen van de sector bos- en natuurbeheer van het 
gemiddelde van de gehele agrarische en groene sector:
•	 Geen	duidelijke	piekperiode
•	 Relatief	weinig	jonge	en	veel	oude	werknemers	op	de	loonlijst	in	vaste	

dienst
•	 Laag	aandeel	werknemers	op	de	loonlijst	met	een	vast	dienstverband	

zonder startkwalificatie
•	 Relatief	veel	werknemers	op	de	loonlijst	met	een	vast	dienstverband	met	

een ruime ervaring in de sector
•	 Hoog	aandeel	vaste	contracten	bij	werknemers	op	de	loonlijst
•	 Werknemers	op	de	loonlijst	met	een	vast	contract	ontvangen	gemiddeld	

een hoog inkomen per voltijdbaan
•	 Relatief	weinig	arbeidskrachten	die	niet	op	de	loonlijst	staan	(exclusief	

vrijwilligers
•	 Relatief	weinig	in-	en	uitstroom	van	werknemers	op	de	loonlijst

Dit sectorfiche is onderdeel van een breder onderzoek in de agrarische en groene sector. Het 
volledige onderzoeksrapport is terug te vinden via: www.collandarbeidsmarkt.nl/informatie.
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Aandeel uitvoerende of dienstverlenende functie:
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mbo58

hbowo20
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81

mbo39

hbowo44
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€31.200 € 30.700

Bos- en na-
tuurbeheer

Aandeel met mbo-opleiding als hoogst voltooide opleiding:
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