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Sectoractiviteitenplan Glastuinbouw 2022   

 

Inleiding 

Voor de invulling van de sectoractiviteiten 2022 sector glastuinbouw is gekeken naar ontwikkelingen en trends in 

de sector die van invloed kunnen zijn op veilig en gezond werken. Daarbij richten we ons op bedrijven met 

personeel in loondienst. Daarnaast is ook gekeken naar lopende initiatieven en projecten vanuit Stigas. Hieronder 

geven we hiervan een samenvatting. De analyse is vooral gebaseerd op cijfers van Colland arbeidsmarkt 2020, 

de Stigas Factsheets 2021 gecombineerd met ervaringen vanuit de praktijk (o.a. de sectorspecialist). In het 

activiteitenoverzicht zijn de specifieke activiteiten nader uitgewerkt.  

Trends en ontwikkelingen 

1. Ontwikkelingen werkgevers en werknemers 

 De belangrijkste trends in de glastuinbouw zijn schaalvergroting, automatisering en robotisering en meer 

aandacht voor duurzaamheid. Dit heeft effect op de diversiteit aan werkzaamheden en het ontstaan van 

nieuwe functies.  

 Binnen de sector werken relatief veel (buitenlandse) flex- en uitzendkrachten.  

 De sector kenmerkt zich door het feit dat rond de 70% van de werknemers uitvoerend werkt. Voor deze 

doelgroep is duurzame inzetbaarheid een belangrijk thema. Met name vanuit fysiek oogpunt.  

De gemiddelde leeftijd bedraagt 32,4  jaar. Het aandeel 55-plussers neemt licht toe.  

Bron: Colland Arbeidsmarkt 

 

2. Veilig en gezond werken  

 De sector Glastuinbouw scoort gemiddeld op risico’s en gezondheid ten opzichte van andere sectoren 

binnen agrarisch en groen.  

 Als we onderscheid maken tussen uitvoerende (vooral fysieke) functies en vooral mentaal belastende 

functies zien we dat medewerkers met vooral lichamelijk werk: 

o Een lagere mate van autonomie en afwisseling in het werk hebben dan gemiddeld in de sector 

Agrarisch en groen 

o Langdurig in dezelfde houding werken en herhaalde bewegingen maken meer dan gemiddeld 

in de sector Agrarisch en Groen 

o Last van temperatuurwisselingen 

o In de praktijk heeft de groep productiemedewerkers te maken met steeds hogere productie 

eisen en prestatienormen, hoge omloopsnelheid aan tijdelijke krachten (wisselende collega’s 

ook anderstalig) en taakverenging door mechanisatie en robotisering. 

o Leidinggevenden hebben te maken met werkdruk & stress door hoge taakeisen, inhoud van de 

functie (veel instructie en controleren), hoge productienormen, onvoldoende grip/invloed 

mogelijkheden, snel wisselend personeel, lange werkdagen 6 dagen per week, disbalans werk-

privé 

 Er zijn relatief weinig dodelijke ongevallen in de sector in de afgelopen jaren. Voorkomende ongevallen 

zijn door snijden, beknelling en vallen. De meeste ongevallen die door Stigas onderzocht zijn vonden 

plaats met (rijdende) machines.  

 Binnen de beschikbare verzuimcijfers vanuit SAZAS komt naar voren dat het verzuim stijgt, en hoger is 

dan gemiddeld in de sector agrarisch en groen.  

o 44% bestaat uit klachten aan het bewegingsapparaat. Het verzuimpercentage is vrij stabiel over 

de jaren, met 1,6% in 2020 

o Op de tweede plaats staan psychische klachten met 21%. Na een lichte afname tussen 2017 

en 2018 is het percentage nu weer licht gestegen naar 0,8% in 2020 

Bronnen:  Factsheet Glastuinbouw 2021 (en nadere analyse hiervan) en ervaringen uit de praktijk  

  Factsheet Ongevallen Glastuinbouw 2021 

 

https://www.stigas.nl/publicaties/factsheets-agrarische-en-groene-sectoren-2021/
https://www.stigas.nl/publicaties/factsheets-ongevallen-agrarische-en-groene-sectoren-2021/
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Fotobiologische veiligheid  

 De afgelopen jaren is sprake geweest van een sterke toename van LED-armaturen voor  

groeibevordering en energiebesparing. Onder bepaalde omstandigheden zou LED schade kunnen 

veroorzaken aan het oog en de huid. Dit is afhankelijk van:  

o gehanteerde golflengten (tussen 380-420 nm, niet het gehele blauwe spectrum) 

o het vermogen van de lichtbron 

o de kijkafstand tot de lichtbron 

o de blootstellingsduur  

Kwekers lijken niet op de hoogte te zijn van mogelijke aanwezige risico’s.  

 

Lopende projecten en initiatieven 

 Amendement Christen Unie 2018, deelproject flex/uitzendkrachten met de volgende activiteiten: 

o Aanpassen/aanvullen van RIE en Arbocatalogus 

o Ondertekening intentieverklaring Uitzendkrachten werken veilig 

o Communicatie en tools, o.a. via www.uitzendkrachtenwerkenveilig.nl  

o Werving van ambassadeurs (inleners en uitzendorganisaties) 

o Pilot training voor leidinggevenden rondom veilig en gezond werken tijdelijke krachten en 

anderstaligen 

 Aandacht voor lichamelijke over- en onder belasting. Ook in 2022 loopt de campagne vanuit SZW nog 

door gericht op lichamelijke belasting, vanuit Stigas delen we de informatie via: 

https://www.stigas.nl/actueel/campagnes/samen-naar-lichter-werk/ . Activiteiten 

o Opvolging geven aan inventarisatie lichamelijke belasting 2021 

o Extra aandacht voor arbeidsvriendelijke hulpmiddelen 

o Extra communiceren over lichamelijke belasting en begeleiden van bedrijven hierbij 

 Veilig op 1: Vanuit het platform veilig op 1 is er extra aandacht voor veilig werken met machines in 2021 

en 2022. 

o Ontwikkelen en delen checklist gericht op aanschaf en gebruik van machines 

o Gratis advies aanschaf/aanpassingen machines 

o Workshops samen met Fedecom) 

Conclusie en vervolg 

Bovenstaande ontwikkelingen geven aanleiding om activiteiten rondom fotobiologische veiligheid, lichamelijke 

belasting voor 2022 concreet op te pakken. Gekozen is dit in deelprojecten uit te gaan voeren. Een uitwerking is 

hieronder als concept sectoractiviteitenplan 2022 weergegeven. In de klankbordgroep zal het concept nader 

worden toegelicht. Na bespreking en op- of aanmerkingen kan dan vaststelling plaatsvinden. 

Stigas, 05 mei 2022                                

Albert van der Burg, branchespecialist glastuinbouw / veiligheidskundige / arbeidsdeskundige 

 

http://www.uitzendkrachtenwerkenveilig.nl/
https://www.stigas.nl/actueel/campagnes/samen-naar-lichter-werk/
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Deelprojecten  

1. Fotobiologische veiligheid  

Aanleiding + korte 

omschrijving project 

(cijfers, onderzoek, historie) 

De afgelopen jaren is sprake geweest van een sterke toename van LED-

armaturen voor  groeibevordering en energiebesparing. Onder bepaalde 

omstandigheden zou LED schade kunnen veroorzaken aan het oog en de 

huid. Dit is afhankelijk van:  

o gehanteerde golflengten (tussen 380-420 nm, niet het 

gehele blauwe spectrum) 

o het vermogen van de lichtbron 

o de kijkafstand tot de lichtbron 

o de blootstellingsduur  

In overleg met Glastuinbouw Nederland en bedrijven kunnen mogelijke 

risico’s in kaart worden gebracht. Als risico’s naar voren komen dan moet 

dit in de risico-inventarisatie en -evaluatie en in de Arbocatalogus worden 

opgenomen. 

Uren begroot 50 uur 

Projectverantwoordelijke Albert van der Bug 

Uitvoerende collega’s Albert van der Burg, Marieke Esmeijer (arbeidshygiënist)  

Looptijd  

Eindproduct en doelstelling Leaflet met beschrijving problematiek en als risico’s naar voren komen dan 

opname in de brancherisico-inventarisatie en -evaluatie en in de 

Arbocatalogus. 

 

Activiteiten  overleg Glastuinbouw Nederland/bedrijven 

 aan de hand van informatie mogelijke problematiek in kaart  

 brengen samenstellen gebruiksinformatie voor leaflet  

 communicatie leaflet 

Overige opmerkingen - 
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2.  Lichamelijke belasting 

Aanleiding + korte 

omschrijving project 

(cijfers, onderzoek, historie) 

Klachten aan het bewegingsapparaat vormen al jaren de belangrijkste 

oorzaak van verzuim en beroepsziekten in de agrarische en groene 

sectoren. Ca 45% van het verzuimpercentage (exclusief de kortdurende 

verzuimgevallen, cijfers SAZAS) wordt veroorzaakt door klachten aan het 

houdings- en bewegingsapparaat. Binnen de glastuinbouw is dit 44% 

procent. Hiermee is het naast psychische klachten (21% van het totale 

verzuimpercentage) de tweede verzuimoorzaak binnen de sector.  

 

Op basis van vragenlijsten binnen Periodiek Medisch Onderzoek (PMO) 

scoren werknemers met vooral lichamelijk werk vooral hoog op:  

 Repeterend werk: 86% geeft aan vrij veel-heel veel repeterende 

bewegingen te maken, dat is hoger dan gemiddeld in Agrarisch en 

Groen (68%) 

 Buigen en draaien: 64% geeft aan vrij veel-heel veel vaak te 

buigen/draaien,  dat is wel lager dan gemiddeld in Agrarisch en 

Groen (75%) 

 Gebrek aan autonomie: medewerkers scoren relatief laag op 

autonomie (score 36%) (o.a. relatief weinig invloed op planning en 

onderbreken van het werk), lager dan Agrarisch en Groen (score 

46%) 

Nek en schouderklachten komen binnen de glastuinbouw meer voor 

vergeleken met Agrarische en groen gemiddeld (Bron Factsheet 2021 

Glastuinbouw). 

In 2021 is door de sectorspecialisten een inventarisatie gemaakt van de 

meest belastende werkzaamheden. Als rode draad komt hieruit naar voren 

dat er veel functies/taken zijn waarin onvoldoende wordt afgewisseld (o.a. 

handmatig oogsten, sorteerwerkzaamheden, oppotten).  

Als verdieping en verbredend naast invulling vanuit MDIEU 2022 kan  

invulling worden gegeven aan deze knelpunten waarbij werkplekinrichting 

voor op staat, resulterend in adviezen aan de branche. 

Activiteiten zullen zich richten op de volgende werkzaamheden binnen  

Groenteteelten 

Handmatig oogsten 

Buisrailwagen verplaatsen  

Sorteren/ dozen/fust hanteren  

Potplantenteelt 

Oppotten  

Stoksteken  

Veilingklaar maken 

Sierteelt:  

Planten/poten 

Bloemen snijden/plukken 

Sorteren / veilingklaar maken  

Uren begroot 200  uur 

Projectverantwoordelijke Olaf Kuijk, arbeidsfysiotherapeut 

Uitvoerende collega’s Olaf Kuijk,  Albert van der Burg, 

Looptijd 01-07- 2022 t/m 31-12-2022 

Eindproduct en doelstelling Op 1 december wordt  (per deelsector) een overzicht geleverd van 

effectieve maatregelen (inclusief goede praktijkvoorbeelden), inclusief 

stappenplan voor implementatie van deze goede praktijken in de praktijk. 
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Tevens wordt de informatie gebruikt voor het actualiseren van de 

arbocatalogus. 

Activiteiten  Vooronderzoek (evt analyse WPO’s) 

 Bedrijven benaderen voor inventarisatie 

 Goede voorbeelden beschrijven 

 Stappenplan maken 

 Arbocatalogus aanpassen 

Overige opmerkingen Geen 

3.  Gewasbeschermingsmiddelen  

Aanleiding + korte 

omschrijving project  

(cijfers, onderzoek, historie) 

Gewasbescherming is een belangrijk onderdeel binnen alle teelten. Dit 

maakt dat veilige omgang met gewasbeschermingsmiddelen jaarlijkse 

aandacht behoeft. Het bijhouden van ontwikkelingen op het gebied van 

(biologische) gewasbescherming (overheidsbeleid, besluiten Ctgb) zijn hier 

in leidend  

Uren begroot 50 

Projectverantwoordelijke Albert van der Burg 

Uitvoerende collega’s Albert van der Burg,  Marieke Esmeijer (arbeidshygiënist) 

Looptijd 01-01-2022 t/m 31-12-2022 

Eindproduct en doelstelling Ondersteuning sociale partners bij ontwikkelen programma, als onderdeel 

van de te bereiken overeenstemming over de kinderen 13, 14 en 15 jaar. 

Informatievoorziening voor sector is gerealiseerd door input in 

Uitvoeringsprogramma Toekomstvisie gewasbescherming 2030. 

 

Activiteiten  Initiëren overleggen programmamanager plantgezondheid en 

werknemersvertegenwoordigingen en SZW  

 Uitwerking / verslaglegging overleggen. Op basis van uitkomsten 

Bescherm Bewust input voor Toekomstvisie 

gewasbeschermingsmiddelen 2030 

 

Overige opmerkingen geen 

4. Arbocatalogus 

Aanleiding + korte 

omschrijving project  

(cijfers, onderzoek, historie) 

De Arbocatalogus is een praktisch hulpmiddel bij het opzetten van een 

gezonde en veilige bedrijfsvoering. Om de Arbocatalogus verder aan te 

vullen worden in afstemming met de klankbordgroep nieuwe thema’s 

ontwikkeld voor de Arbocatalogus. 

Uren begroot 100 

Projectverantwoordelijke Albert van der Burg 

Uitvoerende collega’s Albert van der Burg 

Looptijd 01-01-2022 t/m 31-12-2022 

Eindproduct en doelstelling In 2022 worden tenminste 3 nieuwe onderwerpen voor de Arbocatalogus 

ontwikkeld en ter toetsing aangeboden bij de Arbeidsinspectie .  

Activiteiten - afstemming binnen KBG 

- ontwikkelen concepten  

- concepten voorleggen aan KBG 

- na goedkeuring KBG ondertekening door sociale partners 

- namens sociale partners ter toetsing indienen bij de 

Arbeidsinspectie  

- na goedkeuring plaatsen op website Arbocatalogus 

- communicatie achterbannen ten aanzien van nieuwe thema’s 

Overige opmerkingen Geen 
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5. Communicatie / vraagbaakfunctie 

Aanleiding + korte 

omschrijving project  

(cijfers, onderzoek, historie) 

Ondersteuning sociale partners in hun taken als belangenbehartiger bij 

actuele thema’s en vragen.  Vraagbaakfunctie voor werkgevers en 

werknemers. Overleg stakeholders waar onder Arbeidsinspectie. 

Communicatie met preventiemedewerkers  

Bij de bedrijven is vraag naar een bijeenkomst van preventiemedewerkers 

waar onderlinge ervaringen kunnen worden uitgewisseld en waarnaast 

preventiemedewerkers op de hoogte kunnen worden gesteld van 

ontwikkelingen. 

Uren begroot 200 

Projectverantwoordelijke Albert van der Burg 

Uitvoerende collega’s Albert van der Burg 

Looptijd 01-01-2022 t/m 31-12-2022 

Eindproduct en doelstelling -  10 maal per jaar aanleveren teksten ten behoeve van 

nieuwsbrief/blog en ondersteuning bij actuele vragen richting 

Glastuinbouw Nederland / FNV agrarisch Groen /  CNV 

vakmensen 

- Samenvatting/ trend beschrijven naar aanleiding van  vragen 

vanuit  werkgevers/ werknemers. 

 Terugkoppeling sociale partners naar aanleiding van 

stakeholders. 

 Eerste bijeenkomst van preventiemedewerkers (datum 

afstemmen)  

Activiteiten  Naar aanleiding van actualiteit aanleveren input 

 Aanleveren inhoud voor nieuwsbrief onderwerpen  

 Verslaglegging en terugkoppeling sociale partners  

 Via database preventiemedewerkers uitnodigen en bijeenkomst 

voorbereiden en begeleiden  

Overige opmerkingen Geen 

6. Ontwikkelingen 

Aanleiding + korte 

omschrijving project  

(cijfers, onderzoek, historie) 

De glastuinbouw wordt gekenmerkt door een sterk innovatief vermogen.   

Bij innovaties is het (nog) niet gebruikelijk om bij onderzoek mogelijke 

risico’s voor de arbeid mee te nemen. Het volgen van deze innovaties kan 

voor werkgevers, en – werknemersorganisaties informatie geven ten 

aanzien van actuele thema’s voor mogelijke beleidskeuzes. Daarnaast 

kunnen ontwikkelingen worden gevolgd door middel van een analyse 

vanuit uitgevoerde RIE's, WPO's. om ook op die manier te bewaken wat de 

ontwikkelingen zijn op gebied van arbeidsomstandigheden in de sector. 

Uren begroot  150 

Projectverantwoordelijke Albert van der Burg 

Uitvoerende collega’s Albert van der Burg, Tanja de Jong 

Looptijd 01-01-2022 t/m 31-12-2022 

Eindproduct en doelstelling Een analyse maken naar aanleiding van gevolgde literatuur, waarnemingen 

bij bedrijven, fabrikanten, uitgevoerde RIE's, WPO's, om  aan te geven wat 

de ontwikkelingen zijn op gebied van arbeidsomstandigheden in de sector. 

Activiteiten  Ontwikkelingen binnen Glastuinbouw volgen  

 Overleg netwerk coördinatoren / beleidspecialist Glastuinbouw 

Nederland en bonden 

 Nadere analyse RIE’s  (O)WPO’s ten aanzien van ontwikkelingen 

 Rapportage beschrijving ontwikkelingen 

Overige opmerkingen geen 


