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Inleiding  
 

 

De commissie arbeidsmarktbeleid van het Bosschap heeft Aequor gevraagd een arbeidsmarktonderzoek 

uit te voeren voor de sector bos- en natuurbeheer. De commissie maakt zich zorgen over de vervangings-

vraag en de gevolgen voor het vinden van goed gekwalificeerd personeel op de lange termijn. Daarom wil 

de commissie zicht hebben op het arbeidsmarktperspectief binnen de sector om te kunnen anticiperen op 

toekomstige ontwikkelingen.  

 

In dit rapport wordt het perspectief op de arbeidsmarkt voor bos- en natuurbeheer uiteengezet. Er is een 

totaalbeeld van de sector bos- en natuurbeheer opgenomen met informatie over de werkgelegenheid, 

vacatures, werknemers en onderwijs. Daarnaast is een aantal trends en ontwikkelingen in kaart gebracht 

die mogelijk de komende jaren impact hebben op de arbeidsmarkt. 

 

Leeswijzer 

In hoofdstuk 1 wordt kort de doelstelling en de aanpak toegelicht. In hoofdstuk 2 wordt een beknopte 

schets van de sector bos- en natuur gegeven. In hoofdstuk 3 staan de ontwikkeling en de kenmerken van 

bedrijven centraal. In hoofdstuk 4 komen de belangrijkste kenmerken van werknemers aan bod. In 

hoofdstuk 5 wordt dieper ingegaan op in-, door- en uitstroom van werknemers, vacatures en het 

perspectief op werk. In hoofdstuk 6 staan de onderwijscijfers (mbo, hbo, wo) centraal. In hoofdstuk 7 

worden op hoofdlijnen trends benoemd die de komende jaren impact hebben op de arbeidsmarkt. In 

hoofdstuk 8 worden de samenvattende conclusies weergegeven en aanbevelingen gedaan. 
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1 Doelstelling en aanpak 
 

 

 

1.1 Doelstelling 
 

De doelstelling van het onderzoek is het verkrijgen van inzicht in het perspectief op de arbeidsmarkt 

binnen de sector bos- en natuurbeheer. Meer specifiek gaat het hierbij om gerichte informatie over de 

werkgelegenheid, vacatures, werknemers en onderwijs.  

 

 

1.2 Onderzoeksaanpak 
 

Het onderzoek is uitgevoerd op basis van de volgende 4 stappen:  

Stap 1 Deskresearch; 

Stap 2 Kwantitatieve dataverzameling op basis van bestaande databestanden;  

Stap 3 Kwalitatieve dataverzameling via interviews; 

Stap 4 Data-analyse, rapportage en advies. 

  

Achtereenvolgend worden de verschillende stappen kort toegelicht.  

 

Stap 1 Deskresearch 

Via deskresearch is relevante informatie verzameld over de sector bos- en natuurbeheer, zoals 

onderzoeksrapporten, artikelen in vakbladen en dagbladen.  

 

Stap 2 Kwantitatieve dataverzameling op basis van bestaande databestanden  

Aequor heeft voor dit rapport gegevens uit het eigen vacatureonderzoek gebruikt. Colland Arbeidsmarkt 

heeft ten behoeve van dit rapport uitgebreide Excel gegevens aangeleverd zodat de ontwikkeling van de 

werkgelegenheid, op basis van de registratie van Colland Arbeidsmarkt, vanaf 2006 tot 2011 in beeld kon 

worden gebracht. Daarnaast is gebruik gemaakt van data van o.a. LISA, DUO, Hbo-Raad, WUR en ROA.  

 

Stap 3 Kwalitatieve dataverzameling via interviews 

Om meer inzicht te krijgen in belangrijke trends en ontwikkelingen - en de impact hiervan op de arbeids-

markt - zijn interviews gevoerd met vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en branche-experts. Tevens 

vormen deze gesprekken een toetsing en verdieping van de informatie die verkregen is in stap 1 en 2. Naast 

cijfers is kwalitatieve informatie nodig om de cijfers te duiden en te achterhalen welke informatie nog 

ontbreekt of informatie waarover cijfers geen uitsluitsel geven. In bijlage 1 is een overzicht van gespreks-

partners opgenomen.  

 

Stap 4 Data-analyse, rapportage en advies 

De laatste stap bestaat uit de analyse van alle gegevens en een koppeling van de inzichten uit de 

kwantitatieve en kwalitatieve analyse. Dit heeft geresulteerd in dit rapport, voorzien van conclusies en 

aanbevelingen. Dit rapport is op 13 februari in concept gepresenteerd aan de Commissie Arbeidsmarkt 

van het Bosschap. Op basis van op- en aanmerkingen is het rapport bijgesteld en aangevuld met 

additionele informatie.   
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2 Schets sector bos- en natuurbeheer  
 

 

In dit hoofdstuk wordt een schets van de sector bos- en natuurbeheer gegeven.  

 
 

2.1 Onderverdeling natuur in Nederland naar organisatie1  
 

De natuur in Nederland is in het bezit van verschillende organisaties, zowel publiek- als privaatrechtelijk. 

In figuur 1 is een overzicht opgenomen van de belangrijkste organisaties, die bij elkaar zo’n 800.000 ha in 

bezit hebben. Daarnaast hebben de Nederlandse kerken nog een bezit (ongeveer 30.000ha) en ook 

Rijkswaterstaat, de Waterschappen en de provincies bezitten grond.2  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figuur 1   Natuurbezit in Nederland in duizenden ha. Bron: SWOT-analyse van de natuursector. Dit 

  rapport is in opdracht van Innovatie Netwerk opgesteld door Leon Op de Beek, Zuivere 

  Speeltijd (2012).  

 

Staatsbosbeheer 

Staatsbosbeheer is de grootste natuurbeheerder in Nederland. De organisatie beheert niet alleen bos, 

maar ook duin, moeras, heide, uiterwaarden en graslanden. Staatsbosbeheer draagt ook zorg voor 

cultuurhistorische elementen, zoals forten en landgoederen. De organisatie heeft als belangrijkste missie 

om in haar gebieden de bos-, natuur-, landschaps- en cultuurhistorische waarden zoveel mogelijk te 

handhaven, te herstellen of te ontwikkelen. 

 

Particulieren en boeren 

Nederland kent enkele grote particulier beheerde natuurgebieden. Voor het overige bezitten particulieren 

veel versnipperde (bos)terreinen, vaak kleiner dan 5 ha. Dit bos hoort vaak bij een landgoed, waarvan ook 

andere natuurtypen of landbouwgrond onderdeel uit kunnen maken. Boeren bezitten grasland voor agrari-

sche doeleinden. Een deel daarvan is omgezet naar natuur of er wordt agrarisch natuurbeheer op toegepast. 

 

Provinciale Landschappen 

De Provinciale Landschappen zijn twaalf particuliere natuurbeschermingsorganisaties die zich inzetten 

voor het behoud, het beheer en de ontwikkeling van natuur en landschap in de provincie. Behalve voor 

                                                             
1 De informatie in deze paragraaf is overgenomen uit: SWOT-analyse van de natuursector. Dit rapport is in opdracht van Innovatie Netwerk 

opgesteld door Leon Op de Beek, Zuivere Speeltijd (2012).  
2 Niet helemaal duidelijk is hoeveel ha deze instanties bezitten en of die niet al zijn meegeteld in de aantallen van figuur 1. 
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natuur is er ook oog voor cultuurhistorie (landgoed, schaapskooi, etc.) en probeert men draagvlak te 

creëren voor de natuur via voorlichting en educatie. De Provinciale Landschappen worden landelijk 

vertegenwoordigd door De 12Landschappen, hebben ongeveer 309.000 leden/donateurs en ongeveer 

107.000 ha aan natuurterrein. 

 

Natuurmonumenten 

Natuurmonumenten is een vereniging met momenteel 728.000 leden. Het is haar missie om natuur, 

landschap en daarmee samenhangende cultuurhistorie veilig te stellen door gebieden aan te kopen en te 

beheren. Daarnaast wil ze mensen in de gelegenheid stellen om actief in contact te komen met natuur en 

landschap. Momenteel bezit Natuurmonumenten ruim 100.000 ha aan natuurterrein. 

 

Ministerie van Defensie 

Het Ministerie van Defensie is verantwoordelijk voor de nationale en bondgenootschappelijke veiligheid 

en levert een bijdrage aan het bevorderen van de internationale rechtsorde. Zij bezit ongeveer 50.000 ha 

aan natuurterreinen en gebruikt die primair voor militaire doeleinden. Een deel van die terreinen is 

openbaar toegankelijk. 

 

Gemeenten 

Alle gemeenten in Nederland bezitten zo’n 43.000 ha aan natuur. De belangen in natuur variëren van het 

creëren van groenvoorzieningen voor een beter woon- of vestigingklimaat, het bieden van recreatie voor 

bewoners of het exploiteren van toeristische voorzieningen voor bezoekers. Het beheer van de terreinen 

wordt meestal uitbesteed aan Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Provinciale Landschappen of de 

recreatieschappen. 

 

Dienst Landelijk Gebied 

Dienst Landelijk Gebied (DLG) is een onderdeel van het Ministerie van EZ en werkt voor de verschillende 

overheden om gebiedsdoelen te realiseren. Dat kan via grondaankoop, inrichting van gebieden en het 

voorstellen van natuurbeheermaatregelen (zoals aanplant en beheer van bossen). DLG koopt gronden 

voor de provincies, gemeenten, Rijkswaterstaat, waterschappen en het Ministerie van EZ zelf. Sinds 2008 

heeft DLG ruim 36.000 ha in tijdelijk bezit. 

 

Waterbedrijven 

De waterbedrijven verzorgen het winnen, produceren en distribueren van drinkwater in Nederland. Een 

aantal van de waterbedrijven beheert daarnaast ook duin-, natuurgebieden en landgoederen: PWN, 

Waternet, Dunea en Evides. Deze gebieden, ca. 26.000 ha, zijn gedeeltelijk opengesteld voor publiek. 

 
 
2.2 Nederlandse bossen naar eigendom3 
 

Circa 60% van het bos (groter dan 5 hectare) is in het bezit van publiekrechtelijke organisaties, met name 

Staatsbosbeheer, Dienst Domeinen, Ministerie van Defensie, provincies, gemeenten en waterschappen 

(zie figuur 2). De overige circa 40% is privaatrechtelijk bosbezit. Dit zijn particulieren (bijv. landgoed-

eigenaren) en organisaties zoals Natuurmonumenten.  

                                                             
3 De informatie in deze paragraaf is overgenomen uit: CBS, PBL, Wageningen UR (2012). Eigendom van bossen, 1975-2009.  
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Figuur 2  Eigendom van bossen (bron: CBS, PBL, Wageningen UR, 2012). 

 

 

In 2009 zijn 1.233 particuliere Nederlandse boseigenaren met meer dan 5 hectare bos geregistreerd bij 

het Bosschap. Zij bezitten samen ongeveer 51.000 hectare bos, ca. een zesde van het Nederlandse bos 

(van minimaal 5 hectare). In 1975 was nog ongeveer 82.000 hectare in particulier bezit. Het totaal aantal 

geregistreerde boseigenaren neemt gestaag af van ongeveer 2.300 in 1975 naar 1.722 in 2009.  

 

Het totale bosareaal, zowel groter als kleiner dan 5 hectare, van particuliere eigenaren werd in 2000 

geschat op circa 99.000 hectare (Meetnet Functievervulling, 2005). Dit zou betekenen dat ongeveer de 

helft (99.000 minus 50.000) van het particuliere bosbezit kleiner is dan 5 hectare. De eigendomssituatie 

van het bosareaal bestaande uit bosjes kleiner dan 5 hectare blijft erg versnipperd. Volgens de gegevens 

van het MFV (Meetnet Functievervulling) bezitten particuliere eigenaren circa 31% van het totale 

Nederlandse bosareaal (groter en kleiner dan 5 hectare). Het Nederlandse bosareaal nam in de periode 

1975-2003 toe van rond de 300.000 hectare in 1975 tot ongeveer 360.000 hectare nu.  

 
 

2.3 Houtverbruik en productie  
 

In 2010 is in Nederland 12,7 miljoen m3 (rondhoutequivalent) aan hout en houtproducten verbruikt. 51 

procent van dit volume is gebruikt bij de productie van papier en karton. Gezaagd hout, plaatmaterialen 

en 'overige houtproducten' nemen respectievelijk 30%, 15% en 4% van het totale verbruik voor hun 

rekening.4 In tabel 1 wordt dit weergegeven.  

 

 

 

                                                             
4 De informatie in deze paragraaf is overgenomen uit: Balans voor hout en houtproducten voor Nederland, 1988 -2010 (indicator 0070, 

versie 12, 30 november 2011).  
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 1988 1990 1995 2000 2005 2008 2009 2010 

 miljoen m
3 

rondhoutequivalent zonder schors 

Productie 1,1 1,3 1,1 1,0 1,0 1,1 1,0 1,1 

Invoer 17,2 17,0 18,0 19,9 22,2 22,8 18,5 20,3 

Uitvoer 4,7 4,3 5,0 6,2 8,5 9,5 6,5 7,7 

Verbruik 
1)

 14,5 14,2 13,9 15,7 13,6 13,6 11,6 12,7 

1) Dit is berekend als som van het gecorrigeerde verbruik van de producten (gezaagd hout, platen, papier en karton, overig). 

Tabel 1  Balans voor hout en houtproducten in Nederland Bron: Probos, CBS/dec11/0070 

 

 

In 2010 komt van het totale Nederlandse verbruik 8,5 % uit het Nederlandse bos. Dit is 2,3 % minder dan 

het jaar ervoor. Deze afname wordt gecompenseerd door een toename van de invoer uit het buitenland. 

Het overgrote deel van het hout en de houtproducten in Nederland is ingevoerd uit het buitenland. De 

invoer bedraagt jaarlijks circa 20 miljoen m3 (rondhoutequivalent). Hiervan komt ongeveer driekwart uit 

de Europese Unie. In 2010 maakt tropisch hout bijna 4 % uit van de invoer van alle houtproducten. 

 

 

2.4 Eigenaars van bos  
 

In deze paragraaf wordt een toelichting gegeven op het verschillende type eigenaren.5  

 

Terreineigenaar  

De terreineigenaar is een van de belangrijkste actoren die een rol spelen in de financiering van bos en 

natuur. Deze is veelal de ontvanger van de beloning, omdat hij als het ware verantwoordelijk is voor de 

productie en levering van de producten en diensten. Er zijn diverse typen terreineigenaren, die elk hun 

eigen doelstellingen en bedrijfsstrategie hebben. Dit komt ook in de wijze van financiering van hun bos- 

en natuurterreinen tot uiting.  

 

Grote (semi-)publieke terreineigenaren 

Grote (semi-)publieke terreineigenaren (zoals Staatsbosbeheer en Defensie) ontvangen beloning 

(betaling) uit publieke middelen, die zij aanvullen met inkomsten uit de verkoop van producten en 

diensten en andere middelen. Hun strategie is over het algemeen niet gericht op winstmaximalisatie, 

maar meer op het optimaal functioneren van de bos- en natuurterreinen voor een breed scala aan 

maatschappelijke doelen en wensen ten aanzien van recreatie, natuur, veiligheid, etc. Dit geldt ook voor 

natuurbeschermingsorganisaties en sommige (grote) particulieren. De betaling uit publieke middelen 

vindt in dit geval plaats door middel van subsidies. Bij natuurbeschermingsorganisaties spelen echter vaak 

ook beloningsvormen zoals giften, donaties, sponsoring en lidmaatschappen een grote rol, terwijl 

publieke en particuliere terreineigenaren hier geen of minder gebruik van maken.  

 

Particuliere eigenaren 

Particuliere eigenaren maken veelal gebruik van subsidies voor de financiering van het beheer van hun 

bos en natuurterreinen. Afhankelijk van de grootte van het bezit vullen zij deze inkomsten aan met 

                                                             
5 Bron: Financiering van bos en natuur in Nederland.Knelpunten en kansen in de beloning voor producten en diensten. InnovatieNetwerk. 

Jaap van den Briel en Martijn Boosten (2012).  
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inkomsten uit de verkoop van producten en diensten en andere middelen. Bij natuur als hoofddoel maakt 

subsidie meestal het leeuwendeel van de financiering uit en zal de eigenaar de kosten zoveel mogelijk 

minimaliseren. In het geval van een keuze voor commerciële verkoop van (recreatie)diensten en (hout) 

producten is de eigenaar meer gericht op winstmaximalisatie. Dit leidt tot twee wezenlijk verschillende 

manieren van beheren en financieren. In het tweede geval is de beheerder in de regel meer actief op zoek 

naar nieuwe producten, diensten en beloningsvormen.  

 

Boseigenaren en inkomstenbronnen  

Terreineigenaren (overheid, natuurbeschermingsorganisaties en particulieren) met een groot (samen-

gesteld) bezit (bijvoorbeeld meer dan 200 ha met ‘groen’ en ‘rood’) hebben doorgaans meer 

mogelijkheden om andere beloningsvormen aan te spreken. Door het grotere oppervlak van hun bezit, 

zijn er vaak meer afnemers voor producten en diensten. Daarnaast hebben zij, in tegenstelling tot kleine 

eigenaren, vaak een meer professionele beheersorganisatie voor hun bezit. Daardoor is er meer 

mankracht, kennis en tijd om andere inkomstenbronnen te ontwikkelen en te beheren. Gebouwen 

(‘rood’) bieden extra mogelijkheden. Deze categorie lijkt daarom eerder geneigd te investeren in nieuwe 

producten en diensten.  

 

Terreineigenaren en -beheerders met een klein bezit hebben doorgaans wat minder mogelijkheden en 

kozen de afgelopen jaren vaak voor een meer behoudende manier van werken. Eigenaren ontvingen 

subsidie voor natuurdoelen en waren verder veelal gericht op de instandhouding van het bezit en 

beperking van kosten. Hun strategie was dus vooral risicomijdend. Ook publieke terreineigenaren, zoals 

gemeentes, konden op een dergelijke manier opereren. Dit komt voort uit de doelstelling (bijvoorbeeld 

openstelling en natuurdoelen) en hangt vaak ook samen met de grootte van het areaal en de slagkracht 

van de organisatie. 

 

In hoofdstuk 7 komen een aantal trends aan bod. Eén van die trends is dat voor terreineigenaren (groot of 

klein) belangrijk is om diverse (nieuwe) inkomstenbronnen te genereren. Een belangrijke reden hiervoor 

is de bezuiniging op subsidies vanuit overheidswege.  
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3 Kenmerken bedrijven 
 

 

In dit hoofdstuk wordt een beeld gegeven van het aantal bedrijven, de bedrijfsomvang en de regionale 

spreiding van bedrijven in de sector bos- en natuurbeheer. De gegevens zijn gebaseerd op gegevens die 

gesprekspartners hebben aangeleverd (o.a. jaarverslagen) en de bestanden van Colland Arbeidsmarkt en 

LISA (zie toelichting hieronder).  

 

Data Colland Arbeidsmarkt 

De indeling van sectoren bij Colland Arbeidsmarkt gebeurt op basis van de cao die de betreffende 

onderneming toepast (opgave door de werkgever). Het gaat hierbij om bedrijven met personeel. 

Flexwerkers, uitzendkrachten, zzp-ers en dergelijke vallen hier dus niet onder. Bij Colland Arbeidsmarkt 

zijn alleen particuliere bedrijven aangesloten. Bos- en terreinbeheerders met een overheidsachtergrond 

(Staatsbosbeheer, gemeenten, provincies, rijksoverheid, defensie etc.) zijn niet aangesloten. 

Natuurmonumenten en de provinciale landschappen (12Landschappen) vallen wel binnen de registratie 

van Colland Arbeidsmarkt. In bijlage 2 wordt dit verder toegelicht. 

 

Data LISA  

LISA is een vestigingenregister met gegevens over alle vestigingen in Nederland waar betaald werk wordt 

verricht. De kerngegevens per vestiging hebben een ruimtelijke component (adresgegevens) en sociaal-

economische componenten (absolute werkgelegenheid en economische activiteit). Voor de sector bos- en 

natuurbeheer worden 4 SBI-groepen onderscheiden: Bosbouw (SBI 02.10), Exploitatie van bossen (SBI 

02.20), Dienstverlening voor de bosbouw (SBI 02.40) en Natuurbehoud (SBI 91.04.2). In de registratie van 

LISA zijn eenmanszaken/zzp-ers, uitzendkrachten, payroll en soms dus ook buitenlandse werknemers wel 

vertegenwoordigd. In bijlage 2 worden deze SBI-groepen toegelicht.  

 

In de beschrijving van de resultaten wordt - waar mogelijk - steeds een onderscheid gemaakt tussen de 

resultaten van de analyse van beide bestanden: Colland Arbeidsmarkt en LISA.  

 

 

3.1 Aantal werknemers  
 

Bij Colland Arbeidsmarkt waren in 2011 2.776 werknemers geregistreerd in de sector bos- en 

natuurbeheer, bij LISA waren dit in 2011 3.341 werkzame personen. Het verschil in aantal kan deels 

verklaard worden doordat bij beide bestanden andere indelingen worden gehanteerd, zoals hierboven 

toegelicht.  

 

Bij Staatsbosbeheer, de 12Landschappen en Natuurmonumenten is een groot aantal werknemers in dienst 

en vormt zo een groot aandeel in de werkgelegenheid in de sector bos- en natuurbeheer. Bij Staatsbosbeheer 

waren in 2011 ca. 1.060 werknemers in dienst, bij Natuurmonumenten ca. 730 en het aantal FTE bij de 

12Landschappen bedroeg in 2011 ca. 590.  

 

Staatsbosbeheer is, zoals hierboven toegelicht, niet meegenomen in de registratie van Colland Arbeids-

markt. Wanneer het aantal werknemers opgeteld wordt bij de registratie van Colland Arbeidsmarkt, 

bedraagt het aantal werknemers in de sector bos- en natuurbeheer op basis van deze optelling ruim 3.800. 
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Maar dit aantal geeft geen exact totaal beeld van de omvang van het aantal personen dat werkzaam is in de 

sector bos- en natuurbeheer, ondernemers en zzp’ers zijn in dit aantal niet opgenomen. Ook zijn niet alle 

335 registreerde aannemers (bron: AVIH) en/of alle particuliere (bos)eigenaren (ca. 1.200) opgenomen in de 

registratie van Colland. Kortom, het werkelijke aantal personen dat werkzaam is in de sector bos- en 

natuurbeheer zal naar alle waarschijnlijkheid hoger zijn dan 3.800 werkzame personen. Echter, op basis van 

de bestaande bronnen is het niet mogelijk een meer gespecificeerd of exact aantal werkzame personen te 

herleiden. Daarnaast is de peildatum 2011, het is mogelijk dat door de crisis en de aangekondigde 

bezuinigingen van de overheid (zie hoofdstuk 7) het werkelijke aantal werkzame personen kan afwijken. 

 

In de volgende paragrafen van dit hoofdstuk wordt een beeld geschetst van de ontwikkeling van de werk-

gelegenheid in de sector bos- en natuurbeheer in de afgelopen jaren. De basis van de informatie wordt 

gevormd door analyse van de bestanden van Colland Arbeidsmarkt en LISA. Hoewel beide bestanden niet 

sluitend zijn wat betreft de totale werkgelegenheid in de sector bos- en natuurbeheer (zoals hierboven 

toegelicht), geeft een analyse van deze bestanden wel een algemeen beeld van de ontwikkeling van het 

aantal bedrijven en werknemers, bedrijfsgrootte, regionale spreiding etc.  

 

 

3.2  Ontwikkeling aantal bedrijven en werknemers  
 

3.2.1  Ontwikkeling aantal bedrijven en werkzame personen volgens registratie Colland Arbeidsmarkt 

In 2011 waren in de sector bos- en natuurbeheer 201 bedrijven met werknemers geregistreerd bij Colland 

Arbeidsmarkt, waarbij 2.776 werknemers werkzaam waren (zie figuur 3). Gemiddeld zijn dit 14 werkzame 

personen per bedrijf (zie tabel 2). Uit de gegevens van Colland Arbeidsmarkt blijkt dat het aantal bedrijven 

en werknemers in de periode 2006-2007 is toegenomen en vanaf 2008 een redelijk stabiele lijn laat zien.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 3  Ontwikkeling aantal bedrijven/werknemers in de periode 2006-2011 (bron: Colland  

  Arbeidsmarkt, 2012)6 

 

 

 

                                                             
6 Voor alle gegevens in dit rapport met als bron Colland Arbeidsmarkt geldt dat geanonimiseerde informatie uit registratiebestanden van 

Colland Arbeidsmarkt is gebruikt, bewerkt door Colland Bestuursbureau/Aequor.  

179
208 204 202 200 201

2.179
2.557

2.712 2.779 2.764 2.776

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

0

50

100

150

200

250

300

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Aantal bedrijven Aantal werknemers (ultimo jaar)



 

 

 

 pagina 13 van 51 

 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Gemiddeld aantal werknemers per bedrijf (ultimo jaar) 12,2 12,3 13,3 13,8 13,8 13,8 

Tabel 2  Gemiddeld aantal werknemers per bedrijf in de periode 2006-2011, in abs. aantallen 

  en percentages (bron: Colland Arbeidsmarkt, 2012) 

 

 

3.2.2 Ontwikkeling aantal vestigingen en werkzame personen volgens registratie LISA 

In 2011 telt de sector bos- en natuurbeheer op basis van de gegevens van LISA 684 vestigingen (zie figuur 

4). Dit aantal wijkt af van het aantal van Colland Arbeidsmarkt. Er worden bij LISA namelijk vestigingen 

geregistreerd in plaats van bedrijven. Het hogere aantal kan deels verklaard worden door het feit dat 

meerdere vestigingen onder één bedrijf vallen. Daarnaast wordt een andere indeling gehanteerd wat tot 

verschillen kan leiden, zo zijn eenmansbedrijven/vestigingen zonder personeel wel opgenomen in de 

registratie van LISA (zie toelichting bijlage 2).  

 

In 2011 waren er in de sector bos- en natuurbeheer volgens de registratie van LISA 3.341 werkzame 

personen. Dit aantal ligt iets hoger dan het aantal werknemers in de bestanden van Colland Arbeidsmarkt. 

Dit kan verklaard worden door een andere indeling (zie bijlage 2) en het feit dat bij LISA ook vestigingen 

zonder personeel worden geregistreerd.  

 

In absolute zin zijn er in de deelsectoren ‘bosbouw’ en ‘natuurbehoud’ de meeste werkzame personen. 

Figuur 4  Vestigingen en werkzame personen in 2011, in abs. aantallen (bron: LISA, 2012) 

 

Ten opzichte van 2006 is zowel het aantal werkzame personen als vestigingen toegenomen (zie figuur 5).  
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Figuur 5  Werkzame personen en vestigingen in de periode 2006-2011, in abs. aantallen (bron: 

  LISA, 2012) 

 

In de navolgende tabel wordt per deelsector de ontwikkeling van het aantal werkzame personen en 

aantal vestigingen in de periode 2006-2011 weergegeven. In de ‘bosbouw’ is het aantal werkzame 

personen in 2011 bijna op hetzelfde peil als in 2006, maar het aantal vestigingen is licht gestegen. 

In de ‘exploitatie van bossen’ is het aantal werkzame personen in 2011 ten opzichte van 2006 verdubbeld 

en het aantal vestigingen lis licht gestegen. In de ‘dienstverlening voor de bosbouw’ is het aantal 

werkzame personen in 2011 ten opzichte van 2006 meer dan verdubbeld en het aantal vestigingen bijna 

twee maal zo groot. In de deelsector ‘natuurbehoud’ is zowel het aantal werkzame personen als het 

aantal vestigingen in 2011 ten opzichte van 2006 gestegen.  
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Exploitatie van bossen 97 52 103 53 106 53 166 61 169 65 204 66 
Dienstverlening voor de 
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68 35 75 39 77 39 98 43 108 54 134 64 

Natuurbehoud 1.418 128 1.418 125 1.486 128 1.529 134 1.559 141 1.707 153 

Tabel 3  Werkzame personen en vestigingen per deelsector in de periode 2006-2011, in abs. 

  aantallen (bron: LISA, 2012) 

 

 

Het gemiddelde aantal werkzame personen per vestiging in 2011: 

 Bosbouw: 3,2 werkzame personen  

 Exploitatie van bossen: 3,1 werkzame personen 

 Dienstverlening voor de bosbouw: 2,1 werkzame personen 

 Natuurbehoud: 11,2 werkzame personen 

 

Dit gemiddelde aantal werkzame personen per vestiging ligt iets lager dan het gemiddelde aantal 

werknemers per bedrijf volgens Colland Arbeidsmarkt. Dit is te verklaren door het feit dat bij LISA 

vestigingen (met en zonder personeel) en bij Colland bedrijven met personeel als uitgangspunt worden 

genomen.  
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3.3 Ontwikkeling bedrijfsgrootte  

 

3.3.1 Ontwikkeling bedrijfsgrootte volgens registratie Colland Arbeidsmarkt 

Bij de meeste bedrijven zijn 1 t/m 5 werknemers werkzaam (62% in 2011, zie figuur 6). Met ruime afstand 

volgen bedrijven met een bedrijfsgrootte van 11 t/m 25 werknemers (14%) en 6 t/m 10 werknemers 

(10%).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 6  Bedrijven naar bedrijfsgrootte in 2011, in % (bron: Colland Arbeidsmarkt, 2012) 

 

Wanneer gekeken wordt naar de ontwikkeling van het aantal bedrijven naar bedrijfsgrootte in de periode 

2006-2011, is te zien dat binnen elke categorie sprake is van een (lichte) toename van het aantal bedrijven 

(zie tabel 4).  

 

  
2006 2007 2008 2009 2010 2011 

2012  

trend
7
  

2013 

 trend
8
 

1 t/m 5 werknemers 119 134 130 128 122 124 125 124 

6 t/m 10 werknemers 17 21 18 19 20 20 20 21 

11 t/m 25 werknemers 20 24 29 28 30 28 32 34 

26 t/m 50 werknemers 12 15 11 10 13 13 12 12 

51 t/m 100 werknemers 10 12 14 14 13 14 15 16 

Meer dan 100 werknemers 1 2 2 3 2 2 3 3 

Totaal 179 208 204 202 200 201 207 210 

Tabel 4  Bedrijven naar bedrijfsgrootte in de periode 2006-2013 (bron: Colland Arbeidsmarkt, 2012) 

  

 

3.3.2 Ontwikkeling bedrijfsgrootte volgens registratie LISA 

De bedrijfsomvang volgens de registratie van LISA is gebaseerd op het aantal werkzame personen per 

vestiging. In 2011 waren bij ca. 8 op de 10 vestigingen maximaal 4 werkzame personen werkzaam, in 

figuur 7 zijn de percentages weergegeven. 

 

 

                                                             
7 Het betreft hier een rekenkundige extrapolatie van de voorgaande jaren (2006-2011). Hierin zijn bijv. de invloed van de crisis en 

bezuinigingen in de sector bos- en natuurbeheer nog niet tot uiting gekomen. De werkelijke cijfers van 2012 zijn voorlopig nog niet 

beschikbaar. 
8 Idem 
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Figuur 7  Bedrijfsgrootte in 2011, in % (bron: LISA, 2012) 

 

 

Wanneer gekeken wordt naar de ontwikkeling van de bedrijfsomvang (op vestigingsniveau) in de periode 

2000-2011 valt name op dat het aantal vestigingen met 2 t/m 4 werkzame personen daalt en met geen of 

1 werkzame persoon stijgt. In figuur 8 wordt dit weergegeven.  

 

Figuur 8  Bedrijfsgrootte in de periode 2000-2011, in abs. aantallen (bron: LISA, 2012) 

 
 
3.4 Regionale spreiding werkgelegenheid  
 

3.4.1 Regionale spreiding bedrijven volgens registratie Colland Arbeidsmarkt 

De meeste bedrijven met personeel in de sector bos- en natuurbeheer zijn gevestigd in de provincies 

Gelderland (26%), Utrecht (17%), Overijssel (15%) en Noord-Brabant (9%). In figuur 9 wordt dit 

weergegeven. In de periode 2006-2011 zijn er lichte verschuivingen te zien in het aantal bedrijven per 

provincie (zie tabel 5).  
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Figuur 9  Regionale spreiding bedrijven in 2011, in % (ultimo jaar) (bron: Colland   

  Arbeidsmarkt,2012) 

 

 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Onbekend 1 1 0 0 1 0 

Drenthe 8 9 8 9 9 8 

Flevoland 2 2 3 3 3 3 

Friesland 8 11 10 10 10 11 

Gelderland 49 52 54 50 53 53 

Groningen 4 5 6 5 6 5 

Limburg 9 9 10 10 9 8 

Noord-Brabant 21 23 21 20 17 18 

Noord-Holland 8 11 11 11 11 12 

Overijssel 30 34 33 34 30 30 

Utrecht 22 34 33 34 35 35 

Zeeland 4 4 3 3 3 4 

Zuid-Holland 13 13 12 13 13 14 

Totaal 179 208 204 202 200 201 

Tabel 5   Regionale spreiding bedrijven in de periode 2006-2011 (ultimo jaar), in abs. aantallen 

  (bron: Colland Arbeidsmarkt, 2012) 

 

 

3.4.2 Regionale spreiding vestigingen volgens registratie LISA 

De registratie van vestigingen en werkzame personen in LISA is opgedeeld naar district. Wanneer het 

aantal werkzame personen en vestigingen op districtsniveau met elkaar worden vergeleken, is zichtbaar 

dat procentueel de meeste werkzame personen te vinden zijn in de districten Oost en Middenwest 

(beiden 28%) en de meeste vestigingen in de regio’s Oost (40%) en Zuidoost (21%). In figuur 10 is dit 

weergegeven.  
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Figuur 10 Regionale spreiding werkzame personen en vestigingen in 2011 naar district, in % 

 (bron: LISA, 2012) 

 

Wanneer per deelsector wordt gekeken wordt het volgende duidelijk:  

 De meeste werkzame personen en vestigingen in de ‘bosbouw’ bevinden zich in regio Oost. 

 De meeste werkzame personen en vestigingen in de ‘exploitatie van bossen’ bevinden zich in de 

regio Oost. 

 De meeste werkzame personen en vestigingen binnen de ‘dienstverlening voor de bosbouw’ 

bevinden zich in de regio Zuidoost. 

 De meeste werkzame personen binnen de deelsector ‘natuurbehoud’ bevinden zich in de regio 

Middenwest, de meeste vestigingen in de regio Oost.  

In tabel 6 worden de aantallen per deelsector per district weergegeven.  
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Noord 224 57 5 4 7 6 282 35 518 102 

Oost 530 174 93 42 33 21 272 37 928 274 

Middenwest 154 42 26 6 26 2 725 33 931 83 

Noordwest 40 16 70 4 3 3 117 18 230 41 

Zuidwest 31 14 2 2 6 5 131 16 170 37 

Zuidoost 317 98 8 8 59 27 180 14 564 147 

Tabel 6   Regionale spreiding werkzame personen en vestigingen in 2011 naar district, in abs. 

  aantallen (bron: LISA,2012) 

 

 

 

  

16%

28% 28%

7% 5%

17%
15%

40%

12%

6% 5%

21%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Noord Oost Middenwest Noordwest Zuidwest Zuidoost

werkzame personen vestigingen



 

 

 

 pagina 19 van 51 

4 Kenmerken werknemers 
 

 

In dit hoofdstuk wordt een beeld gegeven van de belangrijkste kenmerken van werknemers. Aan de orde 

komen de leeftijdopbouw en gemiddelde leeftijd, geslacht, opleidingsniveau en de aansluiting bij BPL. De 

gegevens zijn gebaseerd op de bestanden van Colland Arbeidsmarkt, LISA en het vacatureonderzoek van 

Aequor. In de beschrijving van de resultaten wordt - waar mogelijk - steeds een onderscheid gemaakt 

tussen de data uit de verschillende bestanden (zie toelichten op beide bestanden in bijlage 2).  

 

 

4.1 Ontwikkeling aantal werknemers per leeftijdscategorie  
 

In 2011 is - op basis van de registratie van Colland Arbeidsmarkt - ongeveer een derde van de werknemers 

in de sector bos- en natuurbeheer 45 t/m 54 jaar (31%, zie figuur 11), bijna een kwart is 35 t/m 44 jaar 

(24%) en een vijfde is 55 jaar of ouder (20%). Slechts een gering aandeel werknemers is jonger dan 25 jaar 

(9%). Opvallend is dat op basis van de prognose meer dan de helft van de werknemers 45 jaar of ouder is.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 11 Werknemers naar leeftijdsklasse in de periode 2006-2013 in % (ultimo jaar) (bron:  

  Colland Arbeidsmarkt, 2012)9 

 

 

In de navolgende tabel is de leeftijdsverdeling van de Nederlandse beroepsbevolking in 2012 

weergegeven. Hieruit blijkt dat het aandeel oudere werknemers in de registratie van Colland 

Arbeidsmarkt (2011 en prognose 2012) hoger is dan de Nederlandse beroepsbevolking en het aandeel 

jongere werknemers (tot 35 jaar) lager dan de Nederlandse beroepsbevolking.  

 

 

 

 

                                                             
9 Het betreft hier een rekenkundige extrapolatie van de voorgaande jaren (2006-2011). Hierin zijn bijv. de invloed van de crisis en 

bezuinigingen in de sector bos- en natuurbeheer nog niet tot uiting gekomen. De werkelijke cijfers van 2012 zijn voorlopig nog niet 

beschikbaar. 
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 Nederlandse beroepsbevolking naar 

leeftijdsklasse  

2012 

 x 1.000 In % 

15 tot 25 jaar 861 10,9% 

25 tot 35 jaar 1.751 22,2% 

35 tot 45 jaar 1.985 25,1% 

45 tot 55 jaar 2.077 26,3% 

55 tot 65 jaar 1.220 15,5% 

Totaal 7.894 

 Tabel 7  Nederlandse beroepsbevolking naar leeftijdsklasse in 2012 (bron: CBS, 2013) 

 

 

In 2013 wordt er in de leeftijdscategorie 55 jaar en ouder meer dan een verdubbeling van het aantal 

werknemers verwacht ten opzichte van 2006 (van 314 naar 684 werknemers), zie tabel 8.10  

 

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012  

trend
11

 

2013  

trend
12

 

t/m 24 jaar 177 202 208 191 215 237 237 246 

25 t/m 34 jaar 348 415 450 478 464 438 495 513 

35 t/m 44 jaar 626 728 721 690 688 673 696 698 

45 t/m 54 jaar 714 827 866 890 864 873 932 959 

55 jaar en ouder 314 385 467 530 533 555 635 684 

Totaal 2.179 2.557 2.712 2.779 2.764 2.776 2.995 3.100 

Tabel 8  Werknemers naar leeftijdsklasse in de periode 2006-2013 in abs. aantallen (ultimo jaar) 

  (bron: Colland Arbeidsmarkt, 2012) 

 

 
4.2 Gemiddelde leeftijd werknemers 

 

De gemiddelde leeftijd van werknemers, op basis van de registratie van Colland Arbeidsmarkt, is in 2011 

43,2 jaar en neemt naar verwachting in 2013 toe tot bijna 44 jaar (zie tabel 9). In de jaren na 2013 zal 

deze gemiddelde leeftijd als gevolg van de landelijke vergrijzing en ontgroening waarschijnlijk verder 

toenemen.  

 

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 trend
13

 2013 trend 
14

 

Leeftijd (gemiddelde)
15

 41,8 41,8 42,4 42,8 43,0 43,2 43,6 43,9 

Tabel 9  Gemiddelde leeftijd werknemers (gedurende het jaar) in de periode 2006-2013 (bron: 

  Colland  Arbeidsmarkt, 2012) 

 

                                                             
10 Idem. 
11 Idem. 
12 Idem. 
13 Idem. 
14 Idem. 
15 Leeftijd wordt gerekend o.b.v. ultimo jaar (gedurende jaar). 
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De gemiddelde leeftijd van de Nederlandse beroepsbevolking bedroeg in 2011 41,2 jaar16 en ligt daarmee 

lager dan de gemiddelde leeftijd van werknemers in de sector bos- en natuurbeheer (op basis van 

registratie van Colland Arbeidsmarkt).  

 

 

4.3 Geslacht werknemers  
 

4.3.1 Geslacht werknemers volgens registratie Colland Arbeidsmarkt 

In de sector bos- en natuurbeheer werken voornamelijk mannen, in 2011 is 67% man (1.865 werknemers) 

en 33% vrouw (911 werknemers), zie figuur 12.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 12 Werknemers naar geslacht in de periode 2006-2013 in % (bron: Colland Arbeidsmarkt, 

  2012) 

 

 

4.3.2 Geslacht werknemers volgens registratie LISA 

Op basis van de gegevens uit LISA kan, wat betreft het geslacht van de werknemers, een verder 

onderscheid worden gemaakt naar deelsector, zie figuur 13. Opvallend is dat in de deelsector 

‘natuurbehoud’, in vergelijking met de andere deelsectoren, naar verhouding een groter aandeel vrouwen 

werkzaam is (41%). 

 

Figuur 13 Werknemers naar geslacht in 2011, in % (bron: LISA, 2012) 

                                                             
16 Bron: CBS, 2013. Zie ook: http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/arbeid-sociale-zekerheid/publicaties/artikelen/archief/2012/2012-
3584-wm.htm 
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4.4 Opleidingsniveau werknemers 

 

Iets meer dan de helft van de werknemers in de sector bos- en natuurbeheer (53%) heeft een groene17 

opleiding gevolgd.18 Van de groen opgeleide werknemers heeft iets meer dan een derde een mbo-

opleiding gevolgd en een bijna even zo groot deel een hbo-opleiding, zie figuur 14. Van de werknemers 

met een groene mbo-opleiding heeft meer dan de helft een opleiding op niveau 4 gevolgd, zie figuur 15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 14 Opleidingsniveau groen personeel, in % (bron: vacatureonderzoek Aequor, 2012) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 15 Verdeling niveaus mbo-opgeleid groen personeel, in % (bron: vacatureonderzoek  
  Aequor, 2012) 
 

 
4.5 Lengte dienstverband werknemers  
 

In 2011 is de gemiddelde lengte van het dienstverband van werknemers (geregistreerd bij Colland 

Arbeidsmarkt) in de sector bos- en natuurbeheer 7,6 jaar (zie tabel 10). Ruim de helft van het aantal 

dienstverbanden is langer dan 5 jaar, waarvan een derde langer is dan 10 jaar, zie tabel 11.  

 

  
 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 
2012 

trend
19

 
2013 trend 

20
 

Duur dienstverband in jaren 7,6 6,8 6,9 7,2 7,4 7,6 7,5 7,5 

Tabel 10 Gemiddelde duur dienstverband werknemers in de periode 2006-2013 (ultimo jaar) 

  (bron: Colland Arbeidsmarkt, 2012) 

                                                             
17 AOC, Hogere Agrarische School of Landbouwuniversiteit 
18 Gegevens zijn gebaseerd op het vacatureonderzoek van Aequor medio 2012.  
19 Het betreft hier een rekenkundige extrapolatie van de voorgaande jaren (2006-2011). Hierin zijn bijv. de invloed van de crisis en 

bezuinigingen in de sector bos- en natuurbeheer nog niet tot uiting gekomen. De werkelijke cijfers van 2012 zijn voorlopig nog niet beschikbaar. 
20 Idem. 
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in dienstverband geweest 
maar ultimo jaar niet meer 

273 11% 344 12% 325 11% 303 10% 316 10% 335 11% 

tot 1 maand 24 1% 12 0% 35 1% 15 1% 19 1% 17 1% 

1 tot 2 maanden 17 1% 35 1% 22 1% 22 1% 25 1% 36 1% 

2 maanden tot een half jaar 79 3% 134 5% 122 4% 97 3% 91 3% 103 3% 

half jaar tot een jaar 121 5% 176 6% 226 7% 161 5% 163 5% 177 6% 

1 jaar tot 2 jaar 179 7% 426 15% 309 10% 344 11% 265 9% 228 7% 

2 jaar tot 5 jaar 416 17% 378 13% 589 19% 725 24% 796 26% 644 21% 

5 jaar tot 10 jaar 540 22% 566 20% 533 18% 494 16% 461 15% 607 20% 

10 jaar en meer 803 33% 830 29% 876 29% 921 30% 944 31% 964 31% 

Tabel 11  Duur dienstverband in de periode 2006-2011, in abs. aantallen en % (bron: Colland  

  Arbeidsmarkt, 2012) 

 

 

4.6 Aandeel parttime werknemers LISA 
 

De meerderheid van werknemers in de sector bos- en natuurbeheer werkt fulltime. In de deelsector 

‘natuurbehoud’ (waar een groter aandeel vrouwen werkzaam is) wordt door vrouwen grotendeels 

fulltime gewerkt (zie figuur 16).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 16 Procentuele verdeling mannen/vrouwen naar dienstverband, in % (Bron: LISA, 2012) 

 
 
4.7  Aantal werknemers aangesloten bij BPL  
 

Het merendeel van de werknemers is in 2011 aangesloten bij het Bedrijfspensioenfonds voor de 

Landbouw (BPL). In 2006 was dit aantal lager (73%, zie figuur 17) dan in de jaren 2007-2011 (rond de 

96%). 

 

In tabel 12 wordt per leeftijdscategorie aangegeven hoe groot het aandeel werknemers was dat 

aangesloten was bij BPL in de periode 2006-2011.  
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Figuur 17 Werknemers aangesloten bij BPL aangesloten in de periode 2006-2011 (ultimo jaar) 

  (bron: Colland Arbeidsmarkt, 2013) 

 

 

    t/m 20 jaar 21 - 64 jaar Totaal 

2006 aantal werknemers  79 2.100 2.179 

  waarvan bij BPL 12 1.569 1.581 

  % aangesloten bij BPL 15% 75% 73% 

2007 aantal werknemers  85 2.472 2.557 

  waarvan bij BPL 10 2.447 2.457 

  % aangesloten bij BPL 12% 99% 96% 

2008 aantal werknemers  82 2.630 2.712 

  waarvan bij BPL 0 2.607 2.607 

  % aangesloten bij BPL 0% 99% 96% 

2009 aantal werknemers 73 2.706 2.779 

  waarvan bij BPL 0 2.688 2.688 

  % aangesloten bij BPL 0% 99% 97% 

2010 aantal werknemers 91 2.673 2.764 

  waarvan bij BPL 0 2.657 2.657 

  % aangesloten bij BPL 0% 99% 96% 

2011 aantal werknemers 95 2.681 2.776 

  waarvan bij BPL 0 2.667 2.667 

  % aangesloten bij BPL 0% 99% 96% 

Tabel 12 Werknemers aangesloten bij BPL in de periode 2006-2011, in abs. aantallen en  

  in %, onderverdeeld naar leeftijd (ultimo jaar) (bron: Colland Arbeidsmarkt, 2013) 
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5 In-, door- en uitstroom  
 

 

In dit hoofdstuk staat de in-, door- en uitstroom van personeel centraal. De resultaten zijn gebaseerd op 

de registratie bij Colland Arbeidsmarkt. Daarnaast wordt ingegaan op vacature-informatie en de kans op 

werk op basis van het vacatureonderzoek van Aequor.  

 

 

5.1 In- en uitstroom van werknemers 
 

5.1.1 Instroom 

Op basis van de registratie van Colland Arbeidsmarkt stroomden in 2011 bijna 400 werknemers in binnen 

de sector bos- en natuurbeheer. Deze instroom wordt ook voor 2012 en 201321 verwacht. De instroom 

bestaat voor ca. een derde uit werknemers die jonger zijn dan 25 jaar (zie figuur 18). Naar verwachting is 

bijna een kwart van de instroom in 2012 en 2013 25 t/m 34 jaar en bijna een vijfde 35 t/m 44 jaar.  

 

  
2006 2007 2008 2009 2010 2011 

2012  

trend
22

 

2013  

trend
23

  

t/m 24 jaar 104 130 135 99 128 136 134 137 

25 t/m 34 jaar 71 91 114 91 91 84 95 96 

35 t/m 44 jaar 67 102 108 85 66 75 75 72 

45 t/m 54 jaar 39 77 82 70 43 60 61 61 

55 jaar en ouder 23 17 20 25 26 37 35 38 

Totaal 304 417 459 370 354 392 399 403 

Tabel 13 Instroom werknemers (gedurende jaar) in de periode 2006-2013, onderverdeeld naar 

  leeftijd, in abs. aantallen (bron: Colland Arbeidsmarkt, 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figuur 18 Instroom werknemers (gedurende jaar) in de periode 2006-2013, onderverdeeld naar 
  leeftijd, in % (bron: Colland Arbeidsmarkt, 2012) 

                                                             
21 Het betreft hier een rekenkundige extrapolatie van de voorgaande jaren (2006-2011). Hierin zijn bijv. de invloed van de crisis en bezuinigingen in 

de sector bos- en natuurbeheer nog niet tot uiting gekomen. De werkelijke cijfers van 2012 zijn voorlopig nog niet beschikbaar. 
22 Idem. 
23 Idem. 
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5.1.2 Uitstroom van werknemers 

Op basis van de registratie van Colland Arbeidsmarkt bedroeg de uitstroom in 2011 321 werknemers. Op 

basis van een prognose zal de uitstroom in 2012/2013 licht toenemen (zie tabel 14).24  

 

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012  

trend 
25

 

2013 

 trend
26

  

t/m 24 jaar 80 86 77 73 67 77 69 67 

25 t/m 34 jaar 62 73 76 64 68 78 75 77 

35 t/m 44 jaar 46 76 62 66 53 48 53 51 

45 t/m 54 jaar 37 64 64 54 72 60 71 75 

55 jaar en ouder 24 33 35 31 42 58 56 62 

Totaal 249 332 314 288 302 321 325 332 

Tabel 14 Werknemers bij uitstroom (gedurende jaar) in de periode 2006-2013, onderverdeeld 

  naar leeftijd, in abs. aantallen (bron: Colland Arbeidsmarkt, 2012) 

 

 

In 2011 werd de uitstroom voor 48% gevormd door werknemer jonger dan 35 jaar (zie figuur 19).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 19 Werknemers bij uitstroom (gedurende jaar) in de periode 2006-2013, onderverdeeld 

  naar leeftijd. In % (bron: Colland Arbeidsmarkt, 2012) 

 

 

5.1.3 In- en uitstroom van werknemers  

Wanneer de jaarlijkse instroom en uitstroom tegen elkaar worden afgezet, wordt duidelijk dat de 

instroom van werknemers hoger is dan de jaarlijkse uitstroom (zie figuur 20).  

 

 

                                                             
24 Het betreft hier een rekenkundige extrapolatie van de voorgaande jaren (2006-2011). Hierin zijn bijv. de invloed van de crisis en 

bezuinigingen in de sector bos- en natuurbeheer nog niet tot uiting gekomen. De werkelijke cijfers van 2012 zijn voorlopig nog niet 

beschikbaar. 
25 Idem. 
26 Idem.  
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Figuur 20 In- en uitstroom van werknemers in de periode 2006-2013, in abs. aantallen (bron:  

  Colland Arbeidsmarkt, 2012) 

 

 

5.2 Doorstroom van werknemers 
 

Colland Arbeidsmarkt registreert ook mutaties binnen dienstverbanden. Dit kunnen mutaties binnen de 

sector zijn, maar ook mutaties naar een andere sector. Uit de gegevens blijkt dat de doorstroom van 

werknemers naar een andere sector hoger is dan de interne doorstroom binnen de sector, zie tabel 15.  

 

  geen mutatie mutatie binnen sector mutatie naar andere sector (totaal) 

2009 2.647 42 350 

2010 2.615 47 370 

2011 2.724 27 301 

Tabel 15 Mutaties dienstverband in de periode 2009-2011 binnen en naar andere sector, in  

  abs. aantallen (bron: Colland Arbeidsmarkt, 2012) 

  

 

5.3 De vraag naar nieuwe werknemers in de sector bos- en natuurbeheer 
 

Medio juni 2012 heeft Aequor een landelijk vacatureonderzoek uitgevoerd in de branche. Uit de sector 

bos- en natuurbeheer hebben 86 bedrijven deelgenomen aan het onderzoek. Het betreft bedrijven die 

personeel in dienst hebben of verwachten in de toekomst personeel in dienst te nemen. Achtereenvolgend 

worden de belangrijkste resultaten samengevat:  

 In 2012 gaf 34% van de bedrijven aan dat zij het afgelopen jaar nieuw personeel hebben aange-

nomen. De nieuwe werknemers waren in 81% van de gevallen ‘groen’ personeel. De meerderheid 

van het aangenomen personeel had een hbo-opleidingniveau (64%) en 30% was mbo-geschoold en 

6% was laaggeschoold (basisonderwijs).  

 Op het moment van onderzoek (2012) had 32% van de bedrijven één (of meer) vacature(s). 39% van 

deze openstaande vacatures was voor ‘groen’ personeel.  

 20% van de bedrijven verwachtte op het moment van onderzoek (medio 2012) de komende 12 

maanden nieuw personeel aan te nemen. Daarvan is naar verwachting 57% ‘groen’ personeel, 

waarvan 17% pas gediplomeerd personeel (schoolverlaters).  
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+ Goede kansen 

+/= Ruim voldoende kansen 

= Voldoende kansen 

=/- Matige kansen 

- Geringe kansen 

 Niet bekend 

 

 

 

 

 

5.4 Gevraagde competenties van nieuwe werknemers 

 

Welke kennis en kunde vinden ondernemers belangrijk voor schoolverlaters die in de branche komen 

werken? Aequor heeft medio 2012 in kaart gebracht op basis van het vacatureonderzoek onder 86 

ondernemers in de sector bos- en natuur. Per opleidingsrichting (mbo kwalificatie) wordt weergegeven 

welke competenties ondernemers met name belangrijk vinden:  

 

 Medewerker buitenruimte (niveau 2)*: Samenwerken, resultaatgericht, onderhoudswerkzaamheden 

uitvoeren, klantgerichtheid. 

 Vakbekwaam medewerker bos- en natuurbeheer (niveau 3): Beheer- en onderhoudswerkzaamheden 

uitvoeren, communicatie met publiek en omstanders, het organiseren van werkzaamheden. 

 Manager natuur en recreatie (niveau 4)*: Flexibel, management van bedrijf(sonderdeel), 

besluitvaardig, klantgericht. 

*  Dit zijn brede kwalificaties voor de gehele groene ruimte.  

 

 

5.5 Kans op werk voor mbo’ers in de sector bos- en natuurbeheer  
 

Aequor brengt periodiek de kans op werk binnen de sector in kaart. De kans op werk geeft het 

arbeidsmarktperspectief weer voor een pas gediplomeerde voor de periode 2012-2016. Het perspectief 

wordt gevormd door de omvang van de werkgelegenheid, het aantal gediplomeerden, vacatures, 

branchevooruitzichten en verschillende maatschappelijke, economische en regionale ontwikkelingen. Het 

perspectief wordt jaarlijks getoetst en waar nodig aangepast. 

 

Deze indicatie is tot stand gekomen door een match te maken van het aantal vacatures voor starters en 

het aantal gediplomeerden (2011). Deze uitkomsten zijn getoetst aan de huidige verwachting van 

werkgevers voor het komende jaar (vacatureonderzoek 2012) en signalen uit de regio’s en sectoren. 

 

 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 

District Noord +/= = - 

District Oost - - = 

District Middenwest =/- =/- = 

District Noordwest - = + 

District Zuidwest = = = 

District Zuidoost =/- + + 

Nederland =/- = = 

Tabel 16 Kans op werk voor gediplomeerde mbo’ers (bron: Aequor, 2012) 

 

 

Wat opvalt, is dat voor de districten Zuidoost (niveau 3 en 4) en Noordwest (niveau 4) de kansen op werk 

goed zijn. Verder geldt voor alle districten dat voor gediplomeerden op niveau 2 de kans op werk beperkt 

is, behalve in district Noord.  
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6 Onderwijs in cijfers 
 

 

In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van alle onderwijsdeelnemers op mbo-, hbo- en universitair 

niveau, die specifiek opgeleiden worden voor de sector bos- en natuurbeheer. Deze groep onderwijs-

deelnemers is potentiële instroom in de sector. Is dit aantal heel laag en/of lager dan de vraag naar 

personeel ontstaat er een tekort aan jonge geschoolde arbeidskrachten. Is dit aantal hoog of veel hoger 

dan de vraag naar personeel, dan is het voor gediplomeerde jongeren lastig(er) om een baan te vinden. In 

hoofdstuk 7 (conclusies en aanbevelingen) wordt hier op teruggekomen.  

 

 

6.1 Mbo in cijfers  
 

In het mbo wordt op niveau 2 t/m 4 opgeleid voor beroepen in de sector bos- en natuurbeheer. Maar 

door de huidige crebostructuur in het mbo-onderwijs is niet meer exact te achterhalen welke onderwijs-

deelnemers op niveau 2 (medewerker buitenruimte) en niveau 4 (manager natuur en recreatie) specifiek 

opgeleid worden voor de sector bos- en natuurbeheer. Op niveau 3 is dit inzicht wel beschikbaar.  

 

In 2012 waren 256 deelnemers ingeschreven voor de opleiding Vakbekwaam medewerker bos- en 

natuurbeheer op niveau 3. Dat is 46 deelnemers minder in vergelijking met 2011 (zie tabel 17).  

 

Het aantal bbl’ers (deelnemers die werken en leren combineren) op niveau 3 is in vergelijking met 2011 

afgenomen met 43 deelnemers en het aantal bol-deelnemers (voltijds studenten) is afgenomen met 19 

personen.  

 

 2012 2011 Verschil 

2012/2011 Bbl Bol Totaal 2012 Bbl Bol Totaal 2011 

Aantal deelnemers 110 146 256 153 165 318 -46 

Tabel 17 Deelnemers mbo niveau 3 opleiding Vakbekwaam medewerker bos- en natuurbeheer 

  (bron: DUO)  

 

Het aantal deelnemers op niveau 3 is in vergelijking met 2004 meer dan verdubbeld (zie figuur 21). Maar 

ook is te zien dat er sinds 2011 sprake is van een daling van het aantal inschrijvingen.  

 

Figuur 21 Inschrijvingen en gediplomeerden aan de opleiding Vakbekwaam medewerker  
  bos- en natuurbeheer in de periode 2004-2012, in abs. aantallen (bron: DUO) 
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Zoals hierboven aangegeven is op niveau 2 en niveau 4 niet goed inzichtelijk welke deelnemers specifiek 

opgeleid worden voor een beroep in de sector bos- en natuurbeheer. Opleidingsinformatie wordt 

verzameld op crebonummer en kwalificatie. Het is daarom niet mogelijk om op het niveau van 

opleidingen of namen die opleidingsinstituten geven aan opleidingen het aantal onderwijsdeelnemers 

weer te geven.  

 

In onderstaande tabel is ter illustratie een overzicht opgenomen van een aantal opleidingen dat relevant 

kan zijn voor de sector bos- en natuurbeheer. Hierbij zijn de namen opgenomen die opleidingsinstituten 

geven aan deze opleidingen en tot welke kwalificatie deze opleidingen behoren. Op niveau 4 is 

bijvoorbeeld te zien dat binnen het crebonummer 97090 (kwalificatie Natuur en groene ruimte) diverse 

opleidingen met verschillende uitstroomdifferentiaties zijn opgenomen. Maar op basis van de cijfers van 

DUO is bijvoorbeeld geen onderscheid te maken in het aantal niveau 4 deelnemers voor Eco&Wildlife 

studies, Toegepaste biologie of Bos- en natuurbeheer.  

 

Op de website van Aequor (www.aequor.nl of www.aequorfacts.nl) zijn recente overzichten van alle 

onderwijsdeelnemers opgenomen. Overigens leiden niet alleen aoc’s op voor beroepen die relevant 

kunnen zijn voor de sector bos- en natuurbeheer, ook roc’s bieden opleidingen aan die relevant kunnen 

zijn, het gaat dan bijvoorbeeld om opleidingen in de techniek, recreatie en horeca.  

 

 

Naam opleiding volgens 
opleidingsinstituut  

Niveau Kwalificatie  Uitstroomdifferentiatie Crebo 

Eco & Wildlife studies 4 Natuur en groene ruimte Manager natuur & recreatie 97090 

Toegepaste biologie  4 Natuur en groene ruimte Veldonderzoeker Toegepaste Biologie/ 
Manager natuur en recreatie 97090 

Bos- en natuurbeheer  4 Natuur en groene ruimte Manager natuur & recreatie 97090 

Tuin, park en landschap  2 Natuur en groene ruimte Medewerker buitenruimte 97530 
Outdoor & Adventure  2,3,4   Groentechnisch Medewerker Recreatie  

Green Engineering  2 Natuur en groene ruimte Medewerker buitenruimte / 
recreatiebedrijf  97530 

Green Studies 2 Natuur en groene ruimte Medewerker buitenruimte 97530 
Medewerker buitenruimte 2 Natuur en groene ruimte Medewerker buitenruimte 97531 

Medewerker recreatiebedrijf 2 Natuur en groene ruimte Medewerker recreatiebedrijf 97532 
Vakbekwaam medewerker 
groenvoorziening 

3 Natuur en groene ruimte Vakbekwaam medewerker 
groenvoorziening 

97252 

Vakbekwaam medewerker 
land, water en milieu 

3 Natuur en groene ruimte Vakbekwaam medewerker land, water 
en milieu 97254 

Vakbekwaam medewerker 
recreatiebedrijf 

3 Natuur en groene ruimte Vakbekwaam medewerker 
recreatiebedrijf 97255 

Middenkaderfunctionaris 
milieu en ruimte 

4 Milieu en ruimte  Middenkaderfunctionaris milieu en 
ruimte 97370 

toezichthouder milieu en 
ruimte 

4 Milieu en ruimte  toezichthouder milieu en ruimte 97371 

Milieufunctionaris 4 Milieu en ruimte  Milieufunctionaris 97372 

Tabel 18 Voorbeelden van diversiteit opleidingsnamen die behoren tot dezelfde 

kwalificatie/crebonummer 
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6.2 Hbo in cijfers 

 

Op hbo-niveau zijn de onderwijscijfers van de hbo- opleiding Bachelor Bos- en natuurbeheer relevant voor 

de sector bos- en natuurbeheer. In deze paragraaf worden de onderwijsdeelnemers toegelicht aan de 

hand van het aantal inschrijvingen en gediplomeerden, doorstroom vanuit het mbo, uitval en studieduur.  

 

6.2.1 Inschrijvingen en gediplomeerden hbo 

In 2012 zijn 511 hbo-studenten Bachelor Bos- en natuurbeheer ingeschreven. Het aantal ingeschreven 

laat de afgelopen jaren een lichte schommeling zien, in 2010 en 2011 was het aantal inschrijvingen wat 

hoger dan in 2009 en 2012 (zie figuur 22).  

 

Figuur 22 Hbo-studenten Bachelor Bos- en natuurbeheer in de periode 2007-2012,   

  in abs. aantallen (bron: Vereniging Hogescholen27) 

 

Maar naast de hbo-opleiding Bachelor Bos- en natuurbeheer vormen ook onderwijsdeelnemers uit 

overige hogere agrarische opleidingen (hao) potentiële instroom voor de sector bos- en natuurbeheer. 

Het is echter niet te achterhalen welk deel van de onderwijsdeelnemers instroomt in de sector. Daarom is 

in bijlage 3 een tweetal overzichten opgenomen van alle onderwijsdeelnemers en gediplomeerden van 

hao-opleidingen in Nederland.  

 

Overigens leiden niet alleen hao’s op voor beroepen die relevant kunnen zijn voor de sector bos- en 

natuurbeheer, ook andere hogescholen bieden opleidingen aan die relevant kunnen zijn, het gaat dan 

bijvoorbeeld om opleidingen in de techniek en recreatie, maar ook commerciële en management-

opleidingen. Op de website van de Vereniging Hogescholen zijn actuele overzichten te vinden van het 

aantal onderwijsdeelnemers en gediplomeerden per opleiding (zie www.verenginghogescholen.nl).  

 

 

6.2.2 Leeftijdsopbouw hbo’ers  

De grootste groep hbo’ers Bachelor Bos- en natuurbeheer is jonger dan 25 jaar. In de navolgende figuur is 

de leeftijdsopbouw van hbo’ers weergegeven.  

 

 

 

 

                                                             
27

 Recentelijk is de naam Hbo-Raad verandert in Vereniging Hogescholen.  

525 514
554 536 511

92 102 79 77
0

100

200

300

400

500

600

2008 2009 2010 2011 2012

Inschrijvingen Diploma's 



 

 

 

 pagina 32 van 51 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 23 Hbo-studenten Bachelor Bos en natuurbeheer, onderverdeeld naar leeftijdscategorie, in 

abs. aantallen (bron: Vereniging Hogescholen) 

 

 

6.2.3 Studievorm hbo’ers  

De meeste studenten volgen de voltijd studie, zie tabel 20.  

 

 
2008 2009 2010 2011 2012 

Deeltijd 83 86 112 98 83 

Voltijd  442 428 442 438 428 

Totaal 525 514 554 536 511 

Tabel 20 Hbo-studenten Bachelor Bos- en natuurbeheer, onderverdeeld naar studievorm, in abs. 

aantallen (bron: Vereniging Hogescholen) 

 

 

6.2.4 Doorstroom vanuit mbo naar hbo  

Uit gegevens van de Hbo-Raad blijkt dat een kleine groep hbo-studenten (bachelor Bos- en natuurbeheer) 

eerst een mbo-opleiding heeft gevolgd voordat zij instroomden in het hbo (zie tabel 21). De grootste 

groep doorstromers heeft een mbo-opleiding in de richting landbouw gevolgd. Dit aantal neemt echter af. 

In de onderstaande tabel is weergegeven wat de herkomst is van hbo-studenten die eerst een mbo-

opleiding hebben gevolgd en hoe groot het aantal uitvallers binnen deze groep is.  

 

 

Jaar  Sector mbo 
Doorgestroomd naar hbo bos- 

en natuur (in abs. aantallen)  

Uitval  

(in abs. aantallen)  
Uitval in %  

2005 Economie 2 0 0,0% 

 
Landbouw 31 3 9,7% 

 
Techniek 2 1 50,0% 

Totaal 2005 35 4 11,4% 

2006 Landbouw 31 4 12,9% 

 
Techniek 3 1 33,3% 

 
Zorg en welzijn 2 1 50,0% 

Totaal 2006 36 6 16,7% 

2007 Landbouw 23 1 4,3% 

 
Techniek 1 1 100,0% 

Totaal 2007 24 2 8,3% 
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Jaar  Sector mbo 
Doorgestroomd naar hbo bos- 

en natuur (in abs. aantallen)  

Uitval  

(in abs. aantallen)  
Uitval in %  

2008 Economie 1 1 100,0% 

 
Landbouw 21 3 14,3% 

 
Techniek 2 0 0,0% 

Totaal 2008 24 4 16,7% 

2009 Economie 2 1 50,0% 

 
Landbouw 26 2 7,7% 

Totaal 2009 28 3 10,7% 

2010 Techniek 3 n.b. n.b. 

 
Landbouw 15 n.b. n.b. 

Totaal 2009 18 n.b. 
 

Tabel 21 Uitval hbo’ers aan de opleiding Bachelor Bos- en natuurbeheer, onderverdeeld  

  naar herkomst mbo-opleiding, in abs. aantallen (bron: Vereniging Hogescholen)  

 

 

6.2.5 Studieduur hbo’ers 

Hbo-studenten aan de opleiding Bachelor Bos- en natuurbeheer doen in 2010 gemiddeld 50,8 maanden 

over hun studie. Zij doen gemiddeld wat langer over hun studie dan het gemiddelde van alle hbo-

studenten (zie tabel 22). 

 

 

2005  2006 2007 2008 2009 2010 

studieduur in maanden 49,9 46,6 50,3 50,8 50,1 50,8 

hbo totaal  43,4 44,4 44,9 45,8 46,0 45,8 

Tabel 22 Studieduur hbo’ers in maanden, naar diplomajaar in de periode 2005-2010 (bron:  

  Vereniging Hogescholen)  

 

 

6.3 Universitair onderwijs in cijfers  
 

Tot slot worden in de laatste paragraaf van dit hoofdstuk de onderwijsdeelnemers aan het universitair 

onderwijs toegelicht. Relevant voor de sector bos- en natuurbeheer zijn de opleidingen Bachelor bos- en 

natuurbeheer en Master forest and nature conservation, beiden gegeven aan de Universiteit van 

Wageningen. Hierbij wordt door de Commissie Arbeidsmarkt van het Bosschap opgemerkt dat de Master 

forest and nature conservation bijna alleen maar gevolgd wordt door buitenlandse studenten. De 

instroom op de Nederlandse arbeidsmarkt is daardoor beperkt.  

 

Het aantal inschrijvingen aan de Bacheloropleiding bos- en natuurbeheer neemt toe in de periode 2007-

2011 van 152 naar 210 deelnemers. Het aantal gediplomeerden in 2010 is 27 (zie figuur 24). Ook het 

aantal inschrijvingen aan de opleiding Master forest and nature conservation neemt toe in de periode 

2007-2011, zie figuur 25. 
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Figuur 24 Inschrijvingen en gediplomeerden aan de Bachelor opleiding bos en natuurbeheer in 

  de periode 2007-2011, in abs. aantallen (Bron: WUR) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 25 Inschrijvingen en gediplomeerden aan de Master opleiding forest en nature  

  conservation in de periode 2007-2011, in abs. aantallen (Bron: WUR) 
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7 Trends en ontwikkelingen in de sector bos- en 
 natuurbeheer 
 

 

In dit hoofdstuk worden op hoofdlijnen een aantal belangrijke trends en ontwikkelingen toegelicht die 

(in)direct impact hebben op de kwantitatieve en kwalitatieve vraag naar personeel in de sector bos- en 

natuurbeheer. Dit zijn landelijke trends, bijvoorbeeld de ontwikkeling van de beroepsbevolking, 

ontgroening, vergrijzing etc., die effect hebben op alle sectoren in Nederland. Deze cijfers worden door 

het CBS periodiek uitgebracht en zijn in dit hoofdstuk verwerkt.  

 

Daarnaast zijn er trends en ontwikkelingen binnen de agrarische sector die een doorkijk kunnen geven 

van de situatie in de sector bos- en natuurbeheer. Ook met betrekking tot deze cijfers wordt gebruikt 

gemaakt van data van het CBS. 

 

Daarnaast zijn er specifieke ontwikkelingen in de sector bos- en natuurbeheer die direct impact hebben 

op de vraag naar personeel en de eisen die aan personeel worden gesteld. Hierbij kan gedacht worden 

aan technologische ontwikkelingen, bedrijfsorganisatorische ontwikkelingen, en maatschappelijke 

ontwikkelingen. Deze informatie is in dit onderzoek achterhaald via deskresearch en interviews. Deze 

informatie geeft trends weer, maar is geen wetenschappelijk of cijfermatig onderbouwde informatie. 

Toch is deze informatie waardevol, omdat het informatie geeft over specifieke aandachtspunten binnen 

de sector.  

 

Al deze ontwikkelingen kunnen niet los van elkaar worden gezien, zij beïnvloeden elkaar en de 

ontwikkeling van de sector is een samenspel van al deze trends en ontwikkelingen.  

 

 

7.1 Impact stijging vraag naar hout  

 

Er is een toenemende vraag naar groene grondstoffen, zoals hout, ter vervanging van fossiele grond-

stoffen, brandstoffen voor de opwekking van duurzame energie en de productie van andere ‘biobased’ 

producten (cosmetica, plastics, etc.). Hierdoor ontstaat er een grotere productieclaim op bos- en 

natuurgebieden.28  

 

Doordat er de laatste decennia minder hout is geoogst groeit het aandeel in Nederlandse bossen. Dit 

biedt de komende jaren perspectief voor de afzet van hout, voor zowel de Nederlandse markt als ook 

voor de export. Dit zorgt de komende jaren voor stabiliteit in de werkgelegenheid voor beroepsgroepen 

binnen het bosbeheer en de aannemerij. Echter op korte termijn kunnen als gevolg van de crisis nog 

steeds faillissementen ontstaan als gevolg van scherpe concurrentie en onder druk staande prijzen. De 

crisis en de daaraan gerelateerde slechte situatie in de bouw maakt dat er momenteel minder vraag is 

naar hout vanuit de bouwsector. Het hout krijgt andere bestemmingen. Op de langere termijn wordt 

stabiliteit in de werkgelegenheid verwacht.  

                                                             
28 Financiering van bos en natuur in Nederland. Knelpunten en kansen in de beloning voor producten en diensten. InnovatieNetwerk. Jaap 

van den Briel en Martijn Boosten  
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7.2 Impact overheidsbezuinigingen op natuurbeheer  

 

Als gevolg van overheidsbezuinigingen (wegvallen subsidies voor natuurbeheer) en het afronden van de 

ecologische hoofdstructuur in 2020 wordt een daling van de werkgelegenheid verwacht voor beroeps-

groepen in het natuurbeheer.  

  

Het wegvallen van beheerssubsidies draagt bij aan de noodzaak om andere inkomstenbronnen te 

genereren. Door gesprekspartners en op basis van onderzoek worden de volgende alternatieve 

inkomstenbronnen genoemd:  

 verhoogde houtoogst- en verkoop; 

 het omzetten van biomassa naar energie; 

 het plaatsen van windmolens; 

 recreatieve activiteiten en vergoedingen voor recreatieroutes;  

 nieuwe vormen van gastheerschap.  

Maar anderzijds kan het wegvallen van beheerssubsidies ook versneld bijdragen aan schaalvergroting, meer 

samenwerking tussen terreineigenaren in de regio, reorganisatie van het personeelsbestand, de inzet van 

vrijwilligers en het benutten van mogelijkheden van sociale werkvoorziening in het beheer van natuur.  

 

Dit vraagt om strategische afwegingen, waarbij bos- en natuurbeheer meer verweven raakt met hoog-

waardige kennis rondom biodiversiteit, het beheren van bossen, commerciële concepten voor nieuwe 

dienstverlening en strategisch personeelsbeleid. Het verhogen van de efficiency is hierbij het sleutelwoord.  

 

Met name voor hbo’ers zorgt dit voor een gunstig arbeidsmarktperspectief in de sector. Dit verklaart de 

resultaten van het vacatureonderzoek van Aequor, waarbij zichtbaar is dat nieuw personeel/ vacatures 

voor een groot deel wordt gevormd door de vraag naar hbo’ers.  

 

 

7.3 Daling beroepsbevolking, verhoging AOW-leeftijd en vergrijzing  

 

Op basis van recente gegevens van het CBS blijkt het volgende29:  

 

Potentiële beroepsbevolking weer snel op huidig peil 

Tot 2016 krimpt de potentiële beroepsbevolking nog met ongeveer 50.000 personen. Door de voorge-

nomen verhoging van de AOW-gerechtigde leeftijd is er daarna echter weer groei. Midden jaren ’20 is de 

potentiële beroepsbevolking naar verwachting 0,3 miljoen groter dan begin 2012, om rond 2040 weer 

naar deze omvang, 10,1 miljoen, terug te keren. Daarna neemt de potentiële beroepsbevolking naar 

verwachting opnieuw toe. Het aandeel 65-plussers in de potentiële beroepsbevolking komt volgens de 

prognose uit op 8 procent in 2040 en 12 procent in 2060.  

 

In hoeverre deze toename zal doorwerken in de leeftijdsopbouw op de werkvloer hangt af van de mate 

waarin de arbeidsparticipatie van ouderen meestijgt met de AOW-gerechtigde leeftijd.  

                                                             
29 Overgenomen van: CBS, Persbericht, donderdag 13 december 2012.  
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Het wordt de komende jaren voor alle sectoren binnen Nederland, dus ook voor de sector bos- en 

natuurbeheer, belangrijk om als sector – en daarbinnen als werkgever – aantrekkelijk te zijn voor 

potentiële instromers/ studiekiezers. 

 

Langer leven, langer werken 

Het regeerakkoord voor de periode 2013-2017 voorziet in een stapsgewijze stijging van de AOW-leeftijd 

van 65 jaar nu naar 67 jaar in 2021. Het tempo van verdere stijgingen van de AOW-leeftijd na 2021 wordt 

bepaald door de ontwikkeling van de levensverwachting. De nieuwe bevolkingsprognose voorziet een 

toename van de resterende levensverwachting op 65-jarige leeftijd van 19,5 jaar nu naar 22,5 jaar in 2040 

en 24,9 jaar in 2060. Dit zou een stapsgewijze verdere verhoging van de AOW-leeftijd betekenen, waarbij 

er om de twee tot drie jaar 3 maanden bijkomen. In 2030 zou dan de leeftijd van 68 jaar bereikt worden 

en in 2038 69 jaar. Voor 2060 wordt een aanvangsleeftijd van 71 jaar en 6 maanden voorzien. Omdat de 

ontwikkeling van de levensverwachting niet met zekerheid kan worden voorspeld, kan de AOW-leeftijd in 

2060 ook enkele jaren lager of hoger uitkomen. 

 

Nederland vergrijst sterk 

De komende decennia vergrijst de Nederlandse bevolking sterk. Het aantal 65-plussers neemt naar 

verwachting toe van 2,7 miljoen begin 2012 tot 4,7 miljoen in 2040, om daarna vrijwel op dat niveau te 

blijven. Het aantal 80-plussers stijgt van 0,7 miljoen nu tot maximaal 2 miljoen rond 2055. Vanaf 2040 zal 

naar verwachting 26 procent van de bevolking 65 jaar of ouder zijn, tegen 16 procent begin dit jaar. De 

vorige prognose voorzag een afname van het aantal 65-plussers na 2040. Door verhoogde vooruitzichten 

voor de levensverwachting op de lange termijn blijft deze daling volgens de nieuwe prognose vrijwel uit. 

 

De vergrijzing heeft invloed op alle sectoren in Nederland, zo ook de sector bos- en natuurbeheer. Zeker 

aangezien de gemiddelde leeftijd in deze sector, op basis van de gegevens van Colland Arbeidsmarkt, al 

vrij hoog is. Vergeleken met andere sectoren ligt de gemiddelde leeftijd in de agrarische sector het 

hoogst. Dit maakt aandacht voor de inzetbaarheid van oudere werknemers noodzakelijk.  

 

 

7.4 Daling werkgelegenheid agrarische sector30 
 

Op basis van gegevens van het CBS blijkt dat het aantal arbeidskrachten in de agrarische sector de laatste 

tien jaren is afgenomen. Dit is niet aan één oorzaak toe te wijzen. Factoren als automatisering, verbeterde 

techniek, schaalvergroting, bedrijfsbeëindiging en imago hebben allemaal invloed gehad. De vraag naar 

nieuwe arbeidskrachten is negatief doordat de werkgelegenheid daalt in de sector (gemiddeld -2,7% per 

jaar). De prognose tot 2014 is dat de werkgelegenheid in de agrarische sector voor agrarische 

(hulp)arbeiders en vakkrachten gemiddeld met 1,2% zal dalen. Daarentegen is de verwachte 

vervangingsvraag wegens bijvoorbeeld pensioen en ziekte hoog. De verwachte vervangingsvraag voor: 

 agrarische hulparbeiders (tot en met mbo niveau 2) = 6,6 % per jaar; 

 agrarische arbeiders (mbo niveau 3, 4) = 3,7 % per jaar; 

 agrarische vakkrachten (mbo 4 en hoger niveau)= 3,7 % per jaar. 

 

                                                             
30 Bron: De arbeidsmarkt in 2016, Aequor.  
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Factoren die het domein minder aantrekkelijk maken zijn: 

 de bedrijfstak landbouw, bosbouw en visserij heeft op de horeca na het laagste jaarloon. Het 

gemiddelde bruto uurloon voor werknemers is € 15,60 en voor schoolverlaters € 13,10. Dit is erg laag 

in vergelijking met andere sectoren (bron: CBS, 2010); 

 het gemiddeld aantal uren per week is juist weer erg hoog: 44,1; 

 er is sprake van een hoog percentage flexibele werkverbanden (19%); 

 52% van de werkenden heeft opleidingsniveau havo/vwo of mbo niveau 2 t/m 4, 31% heeft vmbo of 

mbo niveau 1. In vergelijking met andere sectoren zijn er veel middelbaar en laag geschoolde mensen 

werkzaam in de sector. Mogelijk wekt dit de indruk dat de carrièremogelijkheden beperkt zijn. 

 
 

7.5 Schaalvergroting, verschuiving van - en diversiteit in - het aanbod van arbeid 
 

Schaalvergroting zal de komende jaren verder inzetten. Bij natuurbeschermingsorganisaties, overheid-

instellingen maar ook bij bosaannemers, zo is de verwachting van gesprekspartners. Binnen het bosbeheer 

zal dit leiden tot minder maar grotere gespecialiseerde bosaannemers, dit om de concurrentie vanuit 

aanpalende sectoren (die allround werkzaamheden aanbieden) het hoofd te bieden. Maar ook vanwege 

het specialistische karakter van de werkzaamheden en de benodigde investering in kostbare machines.  

 

Naar verwachting zullen bos- en terreineigenaren zich meer gaan concentreren op hun kernactiviteit: het 

beheren van het bos en het uitvoerende werk steeds verder uitbesteden. Maar ook het beheer wordt 

steeds verder uitbesteed aan bijvoorbeeld advies- en rentmeesterkantoren.  

 

Daarnaast zal de inzet van flexibele werknemers (o.a. ERBO gecertificeerde zzp-ers) naar verwachting verder 

toenemen. Hoewel de markt voor zzp-ers momenteel minder gunstig lijkt te zijn als gevolg van de crisis, 

de tarieven staan zwaar onder druk. Zzp-ers zijn echter interessant om als bedrijf snel te kunnen 

schakelen op economische omstandigheden, het seizoensgebonden karakter van het bosbeheer en een 

verlaging van de personele druk.  

 

Zzp-ers in het bos- en natuurbeheer zijn enerzijds uitvoerende arbeidskrachten op mbo-niveau. Daarnaast 

is een groeiende groep zzp-ers werkzaam op hbo- en academisch niveau, als adviseur en rentmeester 

voor eigenaren.  

 

 
7.6 Meer aandacht voor milieu en duurzaamheid31 
 

Door de gevolgen van klimaatverandering is er steeds meer onzekerheid in het beheer. Er is bijvoorbeeld 

onzekerheid over het aanpassingsvermogen van soorten en populaties aan de veranderende habitats en 

groeiplaatsomstandigheden. Hierdoor groeit er steeds meer twijfel over de maakbaarheid van natuur en 

het bijbehorende soorten- en habitatbeleid. Het beheer wordt steeds meer volgend en minder sturend.  

 

                                                             
31 Gebaseerd op: Financiering van bos en natuur in Nederland. Knelpunten en kansen in de beloning voor producten en diensten. 

InnvatieNetwerk. Jaap van den Briel en Martijn Boosten.(2012)  
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Er is een toenemende maatschappelijke waardering voor de milieufuncties van bos en natuur (ecosysteem-

diensten, zoals CO2-vastlegging, waterberging en zuurstofproductie). Tegelijkertijd is er een groeiende 

morele druk op westerse landen om de mondiale voetafdruk (claim/verbruik van milieufuncties) te 

reduceren. Dit betekent dat de Nederlandse bos- en natuurgebieden meer moeten worden ingezet om 

onze mondiale voetafdruk te reduceren. Dit kan enerzijds door meer hernieuwbare grondstoffen uit bos- en 

natuurgebieden te oogsten en anderzijds door meer bos- en natuurgebieden aan te leggen die milieu-

functies kunnen vervullen.  

 

Deze ontwikkelingen zijn gunstig voor de vraag naar hoger opgeleiden, met name universitair 

geschoolden. De vraag is echter hoe groot de omvang van de werkgelegenheid is voor deze doelgroep.  

 

 

7.7 Toenemende aandacht voor bos- en natuur als recreatiegebied32  
 

Onder de bevolking is er een toenemende behoefte aan (plekken voor) ontspanning en beweging, en een 

toename van ‘wellness’ (algehele gezondheid/welbevinden). Daarnaast groeit de behoefte aan contact 

met de natuur. Dit leidt tot een toenemende vraag naar recreatiediensten vanuit en rondom bos en natuur.  

 

Er is daarnaast een groeiende lokale betrokkenheid, zeggenschap en aanspraak door burgers op het 

beheer van bos- en natuurterreinen (‘natuur is van iedereen’). Burgers en omwonenden beschouwen bos 

en natuur steeds meer als een eigen achtertuin waar ze hun recht op kunnen laten gelden. De druk op de 

beheerder om meer aandacht te besteden aan de recreatiefunctie van het bos zorgt in toenemende mate 

voor belangenconflicten tussen recreatie, natuur en economische doelen zoals houtproductie. Tegelijker-

tijd is er sprake van een groeiende groep vrijwilligers in de sector en steeds meer vormen van burger-

participatie.  

 

In het beheer en de inrichting van bos- en natuurterreinen moet er daarom steeds meer vraaggericht 

worden gewerkt, d.w.z. dat deze afgestemd moeten worden op de vragen vanuit de omgeving/omwonenden. 

Specifieke doelgroepen, zoals (oudere) recreanten en sporters, stellen steeds hogere eisen aan tal van 

gebruiksfuncties, waardoor de dienstverlening steeds nieuwe impulsen krijgt voor ontwikkeling.  

 

 

7.8 Toenemende verbinding van natuur met economie, gezondheid en recreatie heeft 
 impact op vraag naar arbeid 
 

In het verlengde van de trend beschreven bij paragraaf 7.7 raakt natuur in toenemende mate verweven 

met economische en maatschappelijke vraagstukken. Hierbij gaat het om het vercommercialiseren van 

natuur binnen aanvaardbare normen, via concepten die zijn gericht op recreatie, inkomsten uit houtkap, 

maar ook opbrengsten door duurzaam gebruik van natuur en bos en eindproducten en sterkere 

verbindingen tussen natuur en gezondheid. Het traditionele beheren van natuur en bos krijgt hiermee 

een nieuwe dimensie en vraagt van organisaties en het personeel dat binnen deze organisaties werkzaam 

is om een bredere kijk op (hun) arbeid. Van directie tot rentmeester, van marketeer tot beleidsmaker en 

                                                             
32 Gebaseerd op: Financiering van bos en natuur in Nederland. Knelpunten en kansen in de beloning voor producten en diensten. 

InnvatieNetwerk. Jaap van den Briel en Martijn Boosten (2012)  
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van medewerker bos- en natuur tot de ontvangst van gasten in het natuur- en bosgebied. Zowel van 

natuur- en bosbeheerorganisaties als in de samenwerking met derden, zoals aannemers, zzp-ers, 

belangenverenigingen en lokale ondernemers zal de komende jaren gevraagd worden dat zij de 

verbinding weten te leggen tussen natuur, cultuur, recreatie, duurzaamheid en gezondheid. En dit zal 

evenwel impact hebben op de vereiste competenties van zittend personeel alsmede gediplomeerde 

schoolverlaters op alle niveaus.  

 

 
7.9 Vakmanschap en ondernemerschap in het onderwijs  
 

Binnen het mbo-onderwijs is sprake van een terugdringing van het aantal kwalificaties, kleine opleidingen 

worden in hun voortbestaan bedreigd. Vooralsnog geldt deze situatie niet voor de niveau 3 opleiding in 

het mbo. Uit de gesprekken blijkt dat bedrijven redelijk tevreden zijn over gediplomeerden die instromen. 

Bedrijven selecteren met name op persoonskenmerken en beroepshouding en scholen werknemers 

binnen het bedrijf specifiek bij. Maar zij verwachten echter wel een basis van kennis en kunde. En over 

deze kennis en kunde spreken bedrijven hun zorg uit, met name op het gebied van bosbeheer.  

 

Tevens is de vraag of door de huidige vergrijzing ook het docentenkorps wordt geraakt en op termijn 

belangrijke kennis verloren gaat. Gesprekspartners vragen aandacht voor het behoud van vakmanschap in 

de opleiding op nivo 3. 

 

Daarnaast is aangegeven dat ondernemerschap steeds belangrijker wordt voor specifieke beroeps-

groepen in het bos- en natuurbeheer. Dit geldt voor toekomstige opvolgers van bedrijven (waarbij de 

eigenaar als gevolg van vergrijzing met pensioen gaat), zzp-ers en voor rentmeesters/beheerders. De 

laatste groep dient als adviseur en beheerder van bos- en natuur oplossingen te vinden op technisch, 

maar ook op commercieel gebied. Het gaat dan om vraagstukken als: op welke manier kunnen (nieuwe) 

inkomsten worden gegenereerd? Welke producten en diensten kunnen worden ontwikkeld? Hoe kan de 

efficiency worden verhoogd? 
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8 Samenvattende conclusies en aanbevelingen  
 

 

In dit laatste hoofdstuk worden de belangrijkste feiten en cijfers samengevat, conclusies getrokken en 

aanbevelingen gedaan.  

 

 

8.1 Ontwikkeling werkgelegenheid  
 

8.1.1 Samenvatting cijfers en trends 

 In 2011 waren, volgens de registratie van Colland Arbeidsmarkt, in de sector bos- en natuurbeheer 

201 bedrijven met personeel actief, waarbij 2.776 werknemers werkzaam waren. Gemiddeld zijn dit 

14 werkzame personen per bedrijf. Uit de gegevens blijkt dat het aantal bedrijven en werknemers in 

de periode 2006-2007 is toegenomen en vanaf 2008 een redelijk stabiele lijn laat zien. De indeling 

van sectoren bij Colland Arbeidsmarkt gebeurt op basis van de cao die de betreffende onderneming 

toepast (opgave door de werkgever). Het gaat hierbij om bedrijven met personeel. Flexwerkers, 

uitzendkrachten, zzp-ers en dergelijke vallen hier dus niet onder. Bij Colland Arbeidsmarkt zijn alleen 

particuliere bedrijven aangesloten. Bos- en terreinbeheerders met een overheidsachtergrond 

(Staatsbosbeheer, gemeenten, provincies, rijksoverheid, defensie etc.) zijn niet aangesloten. 

Natuurmonumenten en de provinciale landschappen vallen wel binnen de registratie van Colland 

Arbeidsmarkt. 

 Op basis van de gegevens van LISA telt de sector bos- en natuurbeheer in 2011 684 vestigingen. Dit 

aantal wijkt af van het aantal van Colland Arbeidsmarkt. Er worden bij LISA namelijk vestigingen 

geregistreerd in plaats van bedrijven. LISA is een vestigingenregister met gegevens over alle 

vestigingen in Nederland waar betaald werk wordt verricht. Het hogere aantal kan deels verklaard 

worden door het feit dat meerdere vestigingen onder één bedrijf vallen. Daarnaast wordt een 

andere sectorindeling gehanteerd en zijn ook vestigingen zonder personeel opgenomen, wat tot 

verschillen leidt. In 2011 waren er in de sector bos- en natuurbeheer 3.341 werkzame personen. Dit 

aantal ligt hoger dan het aantal werknemers in de bestanden van Colland Arbeidsmarkt. Deels heeft 

dit te maken met de indeling van de sector maar ook worden bij LISA vestigingen zonder personeel 

meegerekend (zzp-ers/eenmansbedrijven).  

 Wanneer het aantal werknemers van Staatsbosbeheer opgeteld wordt bij de registratie van Colland 

Arbeidsmarkt, bedraagt het aantal werknemers in de sector bos- en natuurbeheer ruim 3.800. Echter, 

ook dit aantal geeft geen exact totaal beeld van de omvang van het aantal personen dat werkzaam is in 

de sector bos- en natuurbeheer, ondernemers en zzp’ers zijn in dit aantal niet opgenomen. Ook zijn 

niet alle 335 aannemers (bron: AVIH) en/of alle particuliere (bos)eigenaren (ca. 1.200) opgenomen in 

de registratie van Colland. Kortom, het werkelijke aantal personen dat werkzaam is in de sector bos- en 

natuurbeheer zal waarschijnlijk hoger zijn dan 3.800 werkzame personen. Echter, op basis van de 

bestaande bronnen is het niet mogelijk een meer gespecificeerd of exact aantal werkzame personen te 

herleiden.  

 

Ontwikkeling per deelsector  

In de ‘bosbouw’ is het aantal werkzame personen in 2011 bijna op hetzelfde peil als in 2006 en het aantal 

vestigingen is licht gestegen. In de ‘exploitatie van bossen’ is het aantal werkzame personen in 2011 ten 

opzichte van 2006 verdubbeld, het aantal vestigingen is licht gestegen. In de deelsector ‘dienstverlening 
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voor de bosbouw’ is het aantal werkzame personen in 2011 ten opzichte van 2006 meer dan verdubbeld 

en het aantal vestigingen bijna twee maal zo groot. In de deelsector ‘natuurbehoud’ is zowel het aantal 

werkzame personen als vestigingen in 2011 ten opzichte van 2006 gestegen.  

 

Ontwikkeling bedrijfsgrootte  

 Bij de meeste bedrijven in de registratie van Colland zijn 1 t/m 5 werknemers werkzaam (62% in 

2011). Met ruime afstand volgen bedrijven met een bedrijfsgrootte van 11 t/m 25 werknemers (14%) 

en 6 t/m 10 werknemers (10%).  

 De bedrijfsomvang volgens de registratie van LISA is gebaseerd op het aantal werkzame personen 

per vestiging. In 2011 waren bij ca. 8 op de 10 vestigingen maximaal 4 werkzame personen 

werkzaam. Wanneer gekeken wordt naar de ontwikkeling van de bedrijfsomvang (op vestigings-

niveau) in de periode 2000-2011 valt op dat het aantal vestigingen met 2 t/m 4 werkzame personen 

daalt en met geen of 1 werkzame persoon stijgt. 

Regionale spreiding en ontwikkeling bedrijvigheid 

 De meeste bedrijven in de sector bos- en natuurbeheer zijn volgens de registratie van Colland 

gevestigd in de provincies Gelderland (26%), Utrecht (17%), Overijssel (15%) en Noord-Brabant (9%). 

In de periode 2006-2011 zijn er lichte verschuivingen te zien in het aantal bedrijven per provincie.  

 De registratie van vestigingen en banen in LISA is opgedeeld naar district. Wanneer het aantal banen 

en vestigingen op districtsniveau met elkaar wordt vergeleken, is zichtbaar dat de meeste banen te 

vinden zijn in de districten Oost en Middenwest (beiden 28%) en de meeste vestigingen in de regio’s 

Oost (40%) en Zuidoost (21%).  

 

Trends 

 De stijgende vraagt naar hout is positief voor de werkgelegenheid in het bosbeheer.  

 Overheidsbezuinigingen op natuurbeheer hebben een negatief effect op de werkgelegenheid. 

 Schaalvergroting en de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten door boseigenaren kan 

leiden tot een verschuiving in de kwantitatieve en kwalitatieve vraag naar personeel: het gaat dan 

om de omvang van de vraag naar personeel, verandering van bestaande functies, de behoefte aan 

nieuwe functies en een groter belang van hoger opgeleiden (beheerders/ adviseurs).  

 

8.1.2 Conclusies 

De bestanden van Colland en Lisa verschaffen inzicht in de werkgelegenheid in de sector bos- en 

natuurbeheer. Zij geven een beeld van het aantal bedrijven, vestigingen en werkzame personen.  

Dit vormt de basis voor een kwantitatieve analyse van de bedrijvigheid. Echter, bij deze cijfers dient 

rekening gehouden te worden met het volgende:  

 

Ten eerste is het aandeel zzp-ers dat in de branche werkzaam niet volledig opgenomen in de cijfers van 

LISA (en niet opgenomen in de cijfers van Colland). Het aantal zzp-ers in Nederland is groeiende en zal naar 

verwachting verder toenemen. Uit de interviews blijkt dat er een substantieel aantal zzp-ers actief is in de 

sector bos- en natuurbeheer. Het is niet mogelijk om op basis van deze gesprekken een nauwkeurige 

doorrekening te maken. Uit de gesprekken komt naar voren dat bijna elk bedrijf werkt met flexibele 

inhuur en vaak zzp-ers. Een van de bosaannemers schat dit aantal in Nederland op enkele duizenden.  

Vaak zijn deze zzp-ers ex-werknemers van aannemingsbedrijven, loonwerkers en/of hovenierbedrijven 

met een bosbouw- of bouwtechnische achtergrond. Er is ook een groep zzp-ers die zich verhuurt als 
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machinist in de bosbouw, soms ook met harvester. De groep zzp-ers die uitvoerende werkzaamheden 

uitvoert in de sector bos- en natuurbeheer is dus divers qua samenstelling: wel/niet in bezit van machine, 

wel/niet in bezit van vaardigheden om harvesters/forwarders te bedienen en wel/niet werkzaam in de 

bosbouw maar wel in het natuurbeheer. Naast de zzp-ers die worden ingehuurd voor uitvoerende 

werkzaamheden is er ook een groep zzp-ers als adviseur/beheerder werkzaam in de sector. Dit zijn vaak 

hoogopgeleiden.  

 

Ten tweede zijn buitenlandse werknemers/werknemers die in dienst zijn bij buitenlandse bedrijven niet in 

de analyses meegenomen. Het gaat dan om werknemers die in Nederland werken vanuit een buiten-

landse onderneming, bijvoorbeeld doordat een Nederlands bedrijf in de sector bos- en natuur een 

dochterbedrijf heeft in het buitenland.  

 

Ten derde zijn werknemers van bedrijven uit aanverwante sectoren, maar die wel werken in de het bos- 

en natuurbeheer, niet meegenomen in de analyse. Het zijn dan werknemers die onder een andere cao 

vallen, bijvoorbeeld uit de agrarische sector, Cumulasector of transportsector.  

 

De sector bos- en natuurbeheer is qua werknemersaantallen geen grote sector. De exacte match tussen 

vraag en aanbod kan derhalve lastig op basis van databestanden zoals CBS, LISA en onderwijstellingen 

bepaald worden. Hoewel op basis van interviews een globaal beeld geschetst kan worden, dient 

specifieke informatie verkregen te worden door een grotere groep bedrijven uit de sector te bevragen 

(steekproef) en hierbij samen te werken met alle brancheorganisaties. Op die manier kan ook het 

werkelijke aandeel flexibele arbeid, externe inhuur/zzp-ers in kaart worden gebracht en zodoende de 

totale omvang van de sector. En kunnen vervolgens de gegevens over in- en uitstroom en vacatures in 

perspectief worden geplaatst.  

 

8.1.3 Aanbeveling  1 Monitor vraag en aanbod sectorbreed  

 

Monitor periodiek de omvang en samenstelling van de sector via representatief onderzoek onder 

bedrijven in de sector. Zo ontstaat inzicht in belangrijke veranderingen op de arbeidsmarkt, zeker wanneer 

dit gecombineerd wordt met trendonderzoek. Voer het onderzoek uit in samenwerking met de verschillende 

organisaties en overkoepelende brancheorganisaties binnen de sector bos- en natuurbeheer. Een aantal 

grote organisaties bleken in de gesprekken positief over een bijdrage aan een dergelijk onderzoek. 

Bijvoorbeeld door inzicht te verschaffen in het personeelbestand, de vraag naar personeel, het inhuren van 

aannemers en zzp’ers, etc.  

De databestanden van Colland Arbeidsmarkt en LISA kunnen aanvullend worden ingezet om de 

werkgelegenheid te monitoren en op de korte termijn te prognosticeren. Het vacatureonderzoek van 

Aequor kan vervolgens worden ingezet worden om meer inzicht te verkrijgen in het aantal vacatures en 

nieuwe medewerkers. Op deze manier ontstaat een vollediger beeld van de omvang van de sector, de 

werkgelegenheid, de in- en uitstroom en het aantal vacatures.  
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8.2 Leeftijdsopbouw en in- en uitstroom en vraag naar personeel  

 

8.2.1 Samenvatting cijfers en trends  

 

Ontwikkeling leeftijdsopbouw  

 In 2011 is ongeveer een derde van de werknemers in de sector bos- en natuurbeheer 45 t/m 54 jaar, 

bijna een kwart is 35 t/m 44 jaar en een vijfde is 55 jaar of ouder. Slechts een gering aandeel 

werknemers is jonger dan 25 jaar. Opvallend is dat in 2013 naar verwachting meer dan de helft van 

de werknemers 45 jaar of ouder is.  

 De gemiddelde leeftijd van werknemers, op basis van de registratie van Colland Arbeidsmarkt, is in 

2011 43,2 jaar en neemt naar verwachting in 2013 toe tot bijna 44 jaar. De gemiddelde leeftijd van 

de Nederlandse beroepsbevolking is in 2011 41,2 jaar. 

In- en uitstroom 

 In 2011 stroomden bijna 400 werknemers in binnen de sector bos- en natuurbeheer. Deze instroom 

wordt ook voor 2012 en 2013 verwacht. De instroom bestaat voor ca. een derde uit werknemers die 

jonger zijn dan 25 jaar. Naar verwachting is bijna een kwart van de instroom in 2012/2013 tussen de 25 

t/m 34 jaar en bijna een vijfde 35 t/m 44 jaar. 

 In 2011 bedroeg de uitstroom 321 werknemers. Op basis van een prognose zal de uitstroom in 

2012/2013 licht toenemen. In 2011 was bijna een kwart van de werknemers jonger dan 25 jaar en 

eveneens bijna een kwart 25 t/m 34 jaar.  

Vraag naar personeel  

 In 2012 gaf 34% van de bedrijven aan dat zij het afgelopen jaar nieuw personeel hebben aangeno-

men. De nieuwe werknemers waren in 81% van de gevallen ‘groen’ personeel. De meerderheid van 

het aangenomen personeel had een hbo-opleidingniveau (64%) en 30% was mbo-geschoold en 6% 

was laaggeschoold (basisonderwijs).  

 Op het moment van onderzoek (2012) had 32% van de bedrijven één (of meer) vacature(s). 39% van 

deze openstaande vacatures was voor ‘groen’ personeel.  

 20% van de bedrijven verwachtte op het moment van onderzoek (medio 2012) de komende 12 

maanden nieuw personeel aan te nemen. Daarvan is naar verwachting 57% ‘groen’ personeel, 

waarvan 17% pas gediplomeerd personeel (schoolverlaters).  

 

Trends 

Als gevolg van overheidsbezuinigingen en het afronden van de ecologische hoofdstructuur in 2020 wordt 

een daling van de werkgelegenheid verwacht voor beroepsgroepen in natuurbeheer. Het wegvallen van 

beheerssubsidies draagt bij aan de noodzaak om andere inkomstenbronnen te genereren. Maar 

anderzijds kan het wegvallen van beheerssubsidies ook versneld bijdragen aan schaalvergroting, meer 

samenwerking tussen terreineigenaren in de regio, reorganisatie van het personeelsbestand, de inzet van 

vrijwilligers en het benutten van mogelijkheden van sociale werkvoorziening in het beheer van natuur.  

 

8.2.2  Conclusies 

Wanneer de jaarlijkse instroom en uitstroom tegen elkaar worden afgezet, wordt duidelijk dat de 

instroom van werknemers hoger is dan de jaarlijkse uitstroom. Hoewel de instroom van jonge werknemers 

nog altijd hoger is dan de uitstroom van jonge werknemers, is dit een aandachtspunt. Zeker gezien de 



 

 

 

 pagina 45 van 51 

leeftijdsopbouw van werknemers en de vergrijzing die daarbij zichtbaar is (en nog verder zal toenemen). 

De verwachting voor 2012 en 2013 is dat de uitstroom bij deze jonge groep werknemers ongeveer gelijk 

blijft. Dat betekent dat de jaarlijkse uitstroom van werknemers voor bijna de helft bestaat uit werknemers 

die jonger zijn dan 35 jaar.  

 

De crisis zorgt er mede voor dat de doorstroom van werknemers beperkt is. Dit kan betekenen dat het 

voor jonge gediplomeerde schoolverlaters lastiger wordt om in de sector aan de slag te gaan, doordat er 

minder baanopeningen zijn. Daarnaast is er het aanbod van zzp-ers, dat tijdelijk in arbeid kan voorzien en 

het minder noodzakelijk maakt om nieuw personeel aan te nemen. Het aantal zzp-ers is de afgelopen 

jaren toegenomen.  

 

Op basis van de interviews binnen de sector bos- en natuurbeheer lijkt er de komende jaren geen sprake 

van een stijgende vraag naar personeel. Bedrijven geven aan dat het personeelsbestand redelijk stabiel 

blijft of als gevolg van bezuinigingen zal dalen. Echter, op lange termijn vergrijst de branche en zal er vraag 

ontstaan aan nieuw personeel. Bedrijven gaven aan over het algemeen aan nauwelijks problemen te 

ervaren bij het vinden van personeel. Maar dit is ook te wijten aan de crisis. Hoewel het vinden van 

personeel momenteel nauwelijks een knelpunt is, kan deze situatie na de crisis direct veranderen. Ook is 

zichtbaar dat bedrijven moeite hebben met het vinden van hbo’ers. Zeker wanneer de komende jaren het 

generen van nieuwe inkomstenbronnen van belang is, is voldoende gekwalificeerd hoogopgeleid 

personeel belangrijk. De concurrentie van ander branches voor deze groep hbo’ers is groot, zeker 

wanneer de ontgroening en vergrijzing verder doorzet. 

 

Een verhoging van de gemiddelde leeftijd van werknemers betekent dat de inzetbaarheid van oudere 

werknemers een belangrijk aandachtspunt is en wordt. Zeker voor fysiek zwaardere beroepen. Het deels 

seizoensgebonden werk en de veelal kleinere bedrijven die de sector kenmerkt, maakt het voor bijvoor-

beeld bosaannemers lastig om ouder personeel allround in te zetten of additionele werkzaamheden aan 

te bieden. Binnen de sector bos- en natuurbeheer vraagt dit voor bepaalde beroepsgroepen om focus op 

levensfasebewust personeelsbeleid. Op welke manier kunnen oudere werknemers en/of oudere 

werknemers die fysiek zwaar verrichten, op termijn effectief worden ingezet in het bedrijf, of niet? Dit 

vraagt om een nadere analyse van welke beroepsgroepen dit betreft en wat mogelijke oplossingen zijn.  

 

8.2.3 Aanbeveling 2 Ontwikkel en stimuleer loopbaan- en levensfasebewust personeelsbeleid  

 

Breng de mogelijkheden kaart om in gezamenlijkheid met branchepartijen loopbaanbeleid en 

levensfasebewust personeelsbeleid in de sector te ontwikkelen en te stimuleren. Het bewaken van 

voldoende instroom, het bevorderen van doorstroom en het terugdringen van uitstroom onder jonge 

werknemers kunnen hiervan onderdeel uitmaken. Zorg voor periodiek kwantitatief en kwalitatief inzicht 

in de vergrijzingproblematiek: zijn er verschillen tussen deelsectoren/type bedrijven, welke functie- of 

beroepsgroepen betreft het met name, om hoeveel werknemers gaat het en binnen welk tijdsbestek gaat 

dit spelen? Ontwikkel op basis hiervan -indien nodig - gericht beleid. Hierbij kan bijvoorbeeld gebruik 

gemaakt worden van best practices uit andere (aanverwante) sectoren. Tevens is het van belang om 

doelgroepenspecifiek beleid te ontwikkelen. De situatie voor particuliere eigenaren, (bos)aannemers en 

organisaties zoals Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en andere grote werkgevers verschillen enorm 

van elkaar. Dit vraagt om specifieke oplossingen.  
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8.3 Ontwikkeling onderwijs(cijfers)  

 

8.3.1 Samenvatting cijfers en trends 

 

Onderwijscijfers  

 In 2012 waren 256 mbo-deelnemers ingeschreven voor de opleiding Vakbekwaam medewerker bos- 

en natuurbeheer. Dit is 46 deelnemers minder in vergelijking met 2011. Het aantal bbl’ers 

(deelnemers die werken en leren combineren) is in vergelijking met 2011 afgenomen met 43 

deelnemers en het aantal bol-deelnemers (voltijds studenten) is afgenomen met 19 deelnemers. 

Daarnaast volgt een groter aantal deelnemers een opleiding op niveau 2 ten/of 4 in de beroepsgroep 

Groene Ruimte. Maar door de huidige crebostructuur in het mbo-onderwijs is niet meer exact te 

achterhalen welke onderwijsdeelnemers op niveau 2 (medewerker buitenruimte) en niveau 4 

(manager natuur en recreatie) specifiek opgeleid worden voor de sector bos- en natuurbeheer.  

 Het aantal hbo-studenten Bachelor Bos- en natuurbeheer is in 2011 ca. 500 studenten en laat de 

afgelopen jaren een lichte schommeling zien. Uit gegevens van de Hbo-Raad blijkt dat een kleine 

groep hbo-studenten (bachelor bos- en natuurbeheer) eerst een mbo-opleiding heeft gevolgd 

voordat zij instroomden in het hbo. De grootste groep doorstromers heeft een mbo-opleiding in de 

richting landbouw gevolgd. Dit aantal neemt echter af: in 2010 is dit de helft van het aantal in 2005.  

 Het aantal inschrijvingen aan de universitaire opleiding Bachelor bos- en natuurbeheer neemt toe in 

de periode 2007-2011 van 152 naar 210 deelnemers. Ook het aantal inschrijvingen aan de opleiding 

Master forest and nature conservation neemt toe in de periode 2007-2011 van 152 naar 171 

deelnemers.  

 

Aandachtspunten voor opleidingen  

 Gesprekspartners vragen aandacht voor het behoud van vakmanschap in de mbo niveau 3 opleiding.  

 Ondernemerschap wordt steeds belangrijker voor specifieke beroepsgroepen in het bos- en 

natuurbeheer. Dit geldt voor toekomstige opvolgers van bedrijven (waarbij de eigenaar als gevolg 

van vergrijzing met pensioen gaat), voor zzp-ers en voor rentmeesters/beheerders. De laatste groep 

dient als adviseur en beheerder van bos- en natuur oplossingen te vinden op technisch, maar ook op 

commercieel gebied.  

 Door een mogelijke uitbreiding van recreatieve activiteiten en gastheerschap komen medewerkers in 

het bos- en natuurbeheer meer in aanraking met ‘klanten’, wandelaars, sporters, gasten, etc. 

Gesprekspartners benadrukken het belang van communicatie en een klantgerichte houding.  

 Natuur raakt in toenemende mate verweven met economische en maatschappelijke vraagstukken. 

Hierbij gaat het om het vercommercialiseren van natuur binnen aanvaardbare normen, via 

concepten die zijn gericht op recreatie, inkomsten uit houtkap, maar ook opbrengsten door 

duurzaam gebruik van natuur en bos en een sterkere verbinding tussen natuur en gezondheid. Dit 

heeft impact op de vraag naar personeel en de gevraagde competenties van zittend personeel en 

gediplomeerde schoolverlaters.  

 

8.3.2 Conclusies  

De daling van het aantal bbl’ers kan een direct resultaat zijn van de huidige economische situatie. Binnen 

het totale beroepsonderwijs is de afgelopen jaren sprake van een dalend aantal bbl’ers als gevolg van de 

crisis, bedrijven bieden minder leerbanen aan en/of hebben minder tijd voor begeleiding.  
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Marktontwikkelingen (schaalvergroting, nieuwe diensten en producten) vragen om strategische 

afwegingen, waarbij bos- en natuurbeheer meer verweven raken met hoogwaardige kennis rondom 

biodiversiteit, het beheren van bossen, commerciële concepten voor nieuwe dienstverlening en 

strategisch personeelsbeleid. Met name voor hbo’ers zorgt dit voor een gunstig arbeidsmarktperspectief. 

 

In het licht van de toenemende aandacht voor biodiversiteit en onderzoek, zal in de dienstverlening en 

advisering vraag blijven naar universitair geschoolden. De vraag is of er voldoende werkaanbod is voor het 

aantal gediplomeerde studenten.  

 

8.3.3 Aanbeveling 3 Borg vakmanschap/specialisme en ondernemerschap  

 

Monitor trends periodiek en vertaal de impact hiervan op de beroepsuitoefening door naar de inhoud van 

opleidingen. Vaktechniek/vakmanschap (specifiek voor het bosbeheer op mbo niveau 3), maar ook 

communicatie en ondernemerschap (mbo+/hbo-niveau) zijn thema’s die door bedrijven belangrijke 

worden gevonden. Nauwe samenwerking tussen bedrijfsleven en onderwijs, bijv. via de BKS, is hieraan 

onlosmakelijk verbonden.  
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Bijlage 1 Gesprekspartners 
 
 

 

Natuurmonumenten Jacqueline Jilleba  

Staatsbosbeheer Dominique van Toorn 

Landschapsbeheer Nederland Arno Willems 

12 Landschappen  Nathalie Hondius  

AVIH Berdien van Overeem 

Cumula Hannie Zweverink  

Unie van Bosgroepen  Rino Jans  

Colland Christ Essens  

Boomrooierij Weijtmans Kees Weijtmans 

Bos- Natuur- en Landschap Johan Rap Johan Rap  

Bosexploitatie van den Nagel Alissa van den Nagel 

Wubs Bosbouw VOF Marco Wubs 

Landgoed Middachten Age Fennema 

Landgoed Twickel Ton Groothuis 

Park De Hoge Veluwe Sylvia Bruning 

Landgoed Vilsteren Hugo Vernhout 

Stichting Oranje Nassau's Oord Frans Alberts 
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Bijlage 2 Toelichting data Colland Arbeidsmarkt en LISA 
 

 

Data Colland Arbeidsmarkt 
 

De indeling van sectoren bij Colland Arbeidsmarkt gebeurt op basis van de cao die de betreffende 

onderneming toepast. Indeling in het bestand vindt plaats bij opgave van de werkgever. Het bestand van 

Colland Arbeidsmarkt wordt gebruikt om aanvragen te beoordelen en premienota’s te verzenden. Omdat 

deze premienota’s alleen worden verzonden aan bedrijven met personeel, komen in het bestand van 

Colland Arbeidsmarkt alleen de bedrijven voor die personeel zelf in dienst hebben of recent hebben 

gehad. 

 

Omdat Colland Arbeidsmarkt alleen een premienota verstuurd voor de werknemers die in dienst zijn bij 

het betreffende bedrijf, komen ook alleen deze werknemers voor in het bestand. Flexwerkers en 

uitzendkrachten en dergelijke vallen hier dus niet onder. Wel kan in het bestand van Colland 

Arbeidsmarkt (en dus in de factsheets) onderscheid worden gemaakt tussen vast- en seizoensgebonden 

personen. 

 

Data LISA  

 

LISA is een vestigingenregister met gegevens over alle vestigingen in Nederland waar betaald werk wordt 

verricht. De kerngegevens per vestiging hebben een ruimtelijke component (adresgegevens) en sociaal-

economische componenten (absolute werkgelegenheid en economische activiteit). Door de 

beschikbaarheid van dit type microgegevens kan LISA beschouwd worden als het basisbestand voor 

sociaaleconomisch en ruimtelijk onderzoek in Nederland.  

 

Voor de sector bos- en natuurbeheer worden 4 SBI-groepen onderscheiden: Bosbouw (SBI 02.10), 

Exploitatie van bossen (SBI 02.20), Dienstverlening voor de bosbouw (SBI 02.40) en Natuurbehoud (SBI 

91.04.2). In de navolgende tabel worden deze SBI-groepen toegelicht.  

 

sbi08  Omschrijving 

0210 Bosbouw - houtteelt: aanplanten herplanten, verplanten, uitdunnen en in stand 

houden van bossen en andere houtopstanden; 

- teelt van hakhout en vezelhout; 

- teelt van bomen voor aanplantingen in bossen. 

0220 Exploitatie van 

bossen 

- exploitatie van bossen: houthakken en de productie van onbewerkt 

hout als gekloofde staken, palen en brandhout 

0240 Dienstverlening 

voor de bosbouw 

- niet-stationaire boomzagerijen; 

- vervoer van gekapt hout in het bos. 

Deze klasse omvat niet: 

- stationaire boomzagerijen (16.10.1). 

91042 Natuurbehoud Beheren van grond of water gericht op natuurbehoud of extensieve 

dagrecreatie. 
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Bijlage 3 Hao-deelnemers en gediplomeerden 2008-2012 
 

 

Onderwijsdeelnemers/ opleiding 2008 2009 2010 2011 2012 

bedrijfskunde en agribusiness 21 23 22 36 54 

dier- en veehouderij 24 44 48 46 29 

duurzaam bodembeheer 

  

2 4 1 

duurzame watertechnologie 

  

1 5 5 

educatie en kennismanagement groene sector 

bloemsierkunst 30 29 28 29 26 

integrale handhaving omgevingsrecht 9 22 26 17 12 

melkveehouderij 29 35 32 43 46 

ondernemerschap 8 10 9 20 11 

onderwijsondersteuner educatie en kennismanagement 

groene sector 

 

7 2 10 11 

tuin- en landschapsinrichting 

  

2 65 71 

tuinbouw en akkerbouw 8 7 11 13 11 

accountancy en agribusiness 1 1 1 

  bedrijfskunde en agribusiness 1.259 1.315 1.310 1.346 1.400 

biotechnologie (landbouw) 388 406 473 538 583 

bos- en natuurbeheer 525 514 554 536 511 

dier- en veehouderij 1.407 1.506 1.544 1.525 1.537 

diermanagement 683 707 749 765 742 

educatie en kennismanagement groene sector 703 729 746 656 600 

food commerce & technology 91 92 99 124 137 

food design and innovation 94 148 208 245 298 

greenport business & retail 203 180 156 145 141 

international business and management studies 

(landbouw) 27 22 10 6 5 

international development management 47 39 36 41 62 

kust en zee management 117 121 147 158 179 

laboratoriumtechniek 5 1 

   land- en watermanagement 319 310 297 290 301 

landscape and environment management 166 191 190 174 150 

milieukunde (landbouw) 372 378 396 417 386 

plattelandsvernieuwing 347 367 384 376 416 

toegepaste biologie 66 141 257 404 505 

tuin- en landschapsinrichting 562 572 579 542 474 

tuinbouw en akkerbouw 347 364 375 401 424 

voedingsmiddelentechnologie 332 340 375 400 425 

leren en innoveren 

 

20 26 41 61 

Eindtotaal 8.190 8.641 9.095 9.418 9.614 

Tabel a Hao-onderwijsdeelnemers in de periode 2007-2011, in abs. aantallen (bron: Vereniging 

 Hogescholen)  
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Gediplomeerden / opleiding 2007 2008 2009 2010 2011 

duurzame watertechnologie         1 

dier- en veehouderij 2 4 15 19 10 

bedrijfskunde en agribusiness   

  

3 10 

international business and management studies 

(landbouw) 2 9 11 

 

1 

integrale handhaving omgevingsrecht   

  

11 7 

leren en innoveren   

  

5 6 

toegepaste biologie   

   

33 

tuinbouw en akkerbouw   4 3 2 1 

international development management 19 13 10 6 3 

landscape and environment management 27 31 29 23 30 

dier- en veehouderij 276 278 265 255 257 

bos- en natuurbeheer 72 92 102 79 77 

kust en zee management 18 18 15 21 20 

educatie en kennismanagement groene sector 

bloemsierkunst   

 

1 4 6 

food commerce & technology 15 19 13 12 16 

bedrijfskunde en agribusiness 311 298 321 271 262 

tuinbouw en akkerbouw 92 75 61 71 65 

tuin- en landschapsinrichting 88 96 90 74 82 

voedingsmiddelentechnologie 79 80 80 65 76 

milieukunde (landbouw) 74 79 64 43 68 

laboratoriumtechniek 8 3 2 

 

  

food design and innovation   

  

23 21 

onderwijsondersteuner educatie en kennismanagement 

groene sector   

  

1 1 

land- en watermanagement 58 68 76 67 32 

diermanagement 148 127 127 111 122 

ondernemerschap   

 

2 

 

7 

tuin- en landschapsinrichting   

  

4 15 

educatie en kennismanagement groene sector 113 117 129 112 85 

greenport business & retail 56 49 31 34 27 

biotechnologie (landbouw) 21 26 40 58 54 

melkveehouderij 17 4 7 15 6 

plattelandsvernieuwing 114 78 90 68 57 

Eindtotaal 1.610 1.568 1.584 1.457 1.458 

Tabel b Hao-gediplomeerden in de periode 2007-2011, in abs. aantallen (bron: Vereniging Hogescholen) 

 


