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Het is ontzettend lastig om nieuwe werknemers aan te trekken. Gemiddeld kost het 
zo’n 3 maanden om een vacature in te vullen. En dan hebben we het nog niet eens over 
de tijd om iemand goed in te werken. Kostbare tijd die een van je werknemers ook had 
kunnen gebruiken om zich te ontwikkelen. Heb jij intern al eens goed om je heen 
gekeken? Ja, je hebt meer talent in huis dan je denkt. Ga aan de slag met de 
ontwikkeling van werknemers en bekijk welke rol jij daarin kunt spelen.  

Investeren in jouw werknemers levert wat op! 

Hoe zorg jij ervoor dat je een prettige werkgever bent om voor te werken? Heb jij alles 
goed geregeld op het gebied van arbeid? Met deze inspiratiesessies helpen we je om een 

stap te maken in goed werkgeverschap en HR.  

Voor wie? 
Zowel ondernemers als HR medewerkers zijn welkom. Nog fijner als jullie samen komen!  
Vanuit je rol als ondernemer kun je na deze sessies HR beter richting geven en HR heeft 
daarmee een juist beeld van de visie op arbeid om zijn/haar taken goed uit te kunnen 
voeren.  

Inspiratiesessies Werkgeverschap  
Tijdens deze sessie gaan we aan de slag jouw vraagstukken die leven op het gebied van 
arbeid. Bijvoorbeeld: Hoe ga je om met een wisselende arbeidsfilm ivm de seizoenen? 
Hoe kun je zorgen dat nieuwe werknemers ook voor langer bij jouw organisatie blijven 
werken? Hoe verhoog je de arbeidsproductiviteit? We eindigen deze sessies met een 
reeks oplossingen voor jouw bedrijf.  

Deskundigen die je inspireren:  

• Maarten van Eeuwijk 
Maarten heeft heel wat kennis vergaard op het gebied van arbeid en HR. 
In verschillende rollen als docent HRM aan de HAS, eerder als Hoofd HR 
bij een grotere organisatie en praktische ervaring op het coachen van 
glastuinbouw bedrijven in het opzetten van HR zaken. 

• Gerrie van Elswijk-Hoek 
Gerrie heeft 8 jaar als HR Manager gewerkt bij Bunnik Plants en is een 
ervaren HR Adviseur die de glastuinbouw sector goed kent.  

• Collega ondernemer  
Een collega ondernemer vertelt zijn eigen visie op arbeid en vertelt hoe dit binnen zijn 
eigen organisatie is geregeld. Naam volgt binnenkort. 

 

 

 

Save the date 

Meld je alvast aan voor 24 november (09.00 tot 13.00 uur) en 8 december  

(09.00 tot 13.00 uur) en reserveer je plek. Locatie zal in Bommelerwaard zijn. Wanneer  

de exacte locatie bekend is informeren we je hierover.  
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