
 

  

 

  

   

 

Klik op deze link om direct de vragenlijst in te vullen of gebruik de QR-

code hieronder 

 

  

 

Praat mee over gezondheid en werkplezier in jouw sector! 

Werken in de agrarische en groene sector is leuk en uitdagend. Maar veranderingen 

zoals automatisering en langer doorwerken tot je pensioen hebben invloed op jouw 

werk. Het is daarom belangrijk om aandacht te houden voor gezondheid en werkplezier.  

 

Doe mee aan ons onderzoek! 

Hoe blijf ik gezond én met plezier werken? 

In opdracht van werkgeversorganisaties en vakbonden uit de agrarische en groene 

sectoren doen wij onderzoek naar het verbeteren van duurzame inzetbaarheid van 

werknemers. Waarom? Het is belangrijk om regelingen en activiteiten te ontwikkelen die 

werknemers helpen om hun gezondheid, deskundigheid en werkplezier te vergroten. 

 

Hoe werkt het? 

https://onderzoek.veldwerkoptimaal.nl/index.php/717337?lang=nl


Het onderzoek bestaat uit een digitale vragenlijst. Klik daarvoor op deze link of scan de QR 

code hieronder met je telefoon. Het onderzoek is anoniem en wordt uitgevoerd door een 

onafhankelijk bureau. 

  

 

  

 

Achtergrond onderzoek 

Het onderzoek duurzame inzetbaarheid in de agrarische en groene sectoren is onderdeel van 

een sectoranalyse binnen de agrarisch en groene sectoren. De analyse wordt uitgevoerd in het 

kader van de MDIEU regeling. Voor meer vragen en informatie over het onderzoek ga 

naar Colland Arbeidsmarkt.  

  

 

Colland Arbeidsmarkt 

Je ontvangt deze uitnodiging omdat je werkzaam bent in een agrarische/groene sector of op grond van je 

cao. Daarmee ben je automatisch deelnemer aan het fonds Colland Arbeidsmarkt. Dit fonds financiert 

activiteiten die gericht zijn op o.a. scholing, duurzame inzetbaarheid en arbeidsomstandigheden. Je 

ontvangt deze mail via je werkgever. Voor meer informatie ga naar collandarbeidsmarkt.nl/disclaimer/. De 

gegevens die je invult in de enquête zijn anoniem. 

  

 

https://onderzoek.veldwerkoptimaal.nl/index.php/717337?lang=nl
https://www.collandarbeidsmarkt.nl/agrarische-en-groene-sectoren-onderzoeken-duurzame-inzetbaarheid-via-mdieu-regeling/
https://www.collandarbeidsmarkt.nl/disclaimer/
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