
“Het aantal vacatures loopt
terug, vooral voor tech-
nologen die net zijn

afgestudeerd”, is de ervaring van
Jeroen Pol van Agrojobs in Den
Bosch. Zijn uitspraak wordt beves-
tigd door de cijfers van het CBS
(figuur 1) die sinds 2000 een dalende
lijn vertonen.

“Toch is de levensmiddelenindus-
trie minder conjunctuurgevoelig dan

andere branches. Er is meer conti-
nuïteit”, volgens Pol. Zijn organisa-
tie, specialist in bemiddeling voor
vacatures voor mensen met geen tot
vijf jaar ervaring, merkt dat er behou-
dender wordt geïnvesteerd, maar niet
extra wordt ‘gesneden’ in het perso-
neelsbestand. Daardoor is er minder
vraag naar procestechnologen en
productontwikkelaars. Maar vacatu-

res op het gebied van productie-
management en kwaliteitszorg zijn
er wel. 

Maatwerk
Ook Bert den Uijl van Den Uijl Ploeg
& Partners constateert een voorzich-
tige kentering. “Het aantal vacatures
wordt iets minder. De lagere investe-
ringen treffen vooral de vakgebieden
onderzoek en product- en procesont-

wikkeling.”
Het cliché ‘eten en drinken moet de

mens toch’ gaat helemaal op. De
foodsector blijkt degelijker dan ande-
re sectoren. “Een groot concern als
Campina maakt bijvoorbeeld al jaren
tussen een en twee procent winst.
Dat is niet hoog maar heel stabiel”,
aldus Den Uijl.

Hij gaat verder: “Maar als het gaat
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om echte specialisten heerst er nog
steeds krapte. Want het gaat om
maatwerk. Organisaties willen de
juiste persoon op de juiste plaats en
kunnen nu weer kiezen. Zo kregen
we onlangs bijna tweehonderd reac-
ties op de functie van bedrijfsleider
bij een koffiebrander. Slechts dertig
sollicitanten hadden een relevante
CV.”

De werkgever kan weer selecteren.
Vandaar wellicht dat de arbeidsbe-
middelaars hun aantal opdrachten
ziet groeien. Maar sollicitanten moe-
ten de moed niet opgeven, want
“voor mensen met een kwaliteits-CV
is altijd plaats”, besluit Den Uijl. 

Bijstellen
Niet elke sollicitant kan bogen op
een geweldig CV. Vooral degenen die
net hun opleiding afrondden, hebben
het lastiger dan ruim twee jaar gele-
den, hoewel uit de cijfers (tabel 1)
blijkt dat er nog steeds geen reden is
tot ongerustheid.

“Jonge technologen stellen hun
wensen bij”, bemerkte Pol. “HAS-
sers accepteren tegenwoordig eerder
doorgroeifuncties. Ze beginnen nét
onder HBO-niveau in de hoop intern
carrière te maken.”

Afgestudeerden doen niet alleen
concessies aan het instroomniveau.
Ook eisen ten aanzien van functie-

*L. Braakman is freelance
journalist. 

Een paar jaar geleden werden afstuderenden bijna weggeplukt uit de schoolbanken en

koos de sollicitant uit een aantal aanbiedingen de meest ideale functie. Maar de krapte

op de arbeidsmarkt is verleden tijd. Nu hebben de bedrijven de keuze uit meerdere

geschikte kandidaten. Vooral pas afgestudeerden zoeken langer naar een baan.

Leontien Braakman*

Bedrijven worden kieskeuriger en zoeken ervaring:

‘Eén CV is géén CV’
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Nico Tanis (rechts), hier

tijdens een werkoverleg

met collega’s, studeerde

in juni 2002 af aan de

HAS in Den Bosch. Hij

heeft een doorgroei-

functie bij Alcontrol in

diezelfde plaats. 

‘Voor mensen met een kwaliteits-CV is altijd plaats’
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naar de ideale baan groeien”, stippelt
hij uit. 

Employability
Stapsgewijs je idealen verwezenlijken
in je werk. Dat raadt ook manager
Martin Spieaard aan van KLV Profes-
sional Match (Koninklijke Land-
bouwkundige Vereniging). KLV ver-

inhoud en geografische ligging wor-
den versoepeld. Bovendien zijn tijde-
lijke contracten (bijvoorbeeld op pro-
jectbasis of vervanging bij ziekte)
meer in trek. Zo wordt de uitzendtak
van Agrojobs vaker ingeschakeld.

Het verhaal van Sjoerd Wanders
illustreert de situatie voor degenen
die aan het begin van hun carrière
staan. Hij studeerde vorig jaar juni af
en ging daarna een tijdje op reis. Nu
is hij aan het solliciteren en daar-
naast werkt hij bij een partycentrum
om wat te verdienen. Binnenkort gaat
hij voor drie maanden een kwaliteits-
functie vervullen. Wanders: “Een
baan in de productontwikkeling is
mijn wens. Maar ik heb mijn eisen
bijgesteld. Onlangs sprak ik mijn
studiegenoten. De meeste hebben
een baan gevonden, zij het na een
moeizame zoektocht. Als ik hoor dat
op vacatures twee- tot driehonderd
reacties komen, vraag ik me af of ze
op mij zitten te wachten. Iemand
zonder ervaring….”

Wanders koos voor de tijdelijke
klus in de hoop zo te kunnen netwer-
ken en wellicht via-via ergens in te
rollen.

Planmatig
Het is er de tijd voor om solliciteren
en carrièreplanning gestructureerd
aan te pakken. Nico Tanis, van de
lichting juli 2002, ging heel planma-
tig te werk. Zijn ambities liggen op
het vlak van dienstverlening en mar-
keting. Maar…”Ik had wel het gevoel
dat het lastig zou worden op de
arbeidsmarkt. Daarom heb ik beslo-
ten stapsgewijs mijn doel te verwe-
zenlijken. Dat moet wel als starter

zonder ervaring.”
Tanis had een compleet plan van

aanpak liggen voor het solliciteren.
Hij trok er vanaf half augustus twee à
drie dagen per week voor uit en nam
bijbaantjes om wat te verdienen en
onder de mensen te komen.

“Als ik een tip mag geven aan werk-
zoekenden: pak het solliciteren seri-
eus en planmatig aan en maak vooral
gebruik van internet”, zegt hij. Hij
verzamelde bedrijfsnamen, bezocht
hun internetpagina’s en klikte daar

op de knoppen ‘carrière’ of ‘vacatu-
res’. Zo kwam hij er meer en meer
achter wat er te koop was maar ook
wat hem wel en niet aansprak. “Je
moet veel om je heen kijken en goed
nadenken. Wat wil je en wat past bij
je. Je gevoel over het bedrijf en de
functie is heel belangrijk. Ik ben echt
voor mijn ambities gegaan. Dat is de
juiste drijfveer en in mijn ogen heb je
dan de beste kans van slagen. Neem
je een baan aan om ‘onder de pannen
te zijn’, dan val je door de mand. Dat
is slecht voor je prestaties en heeft
dus weinig kans van slagen”, meent
Tanis.

Hij gaat er van uit dat ondanks dat
de arbeidsmarkt voor starters op dit
moment niet gemakkelijk is, er toch
voldoende kansen zijn. “Het is maar
wat er op je pad komt.” 

Groeien
Behalve op internet zocht hij ook via
wervings- en selectiebureaus. Nico
Tanis werkt sinds december bij
ALcontrol Laboratories, een organi-
satie die labonderzoeken uitvoert
voor de milieu- en voedingsmidde-
lensector. Hij kwam er terecht via

Agrojobs. In eerste instantie accep-
teerde hij een tijdelijk dienstverband
van een half jaar, dat onlangs werd
omgezet in een jaarcontract. Hij
werkt op de afdeling customer servi-
ce, die verantwoordelijk is voor het
onderhouden van contacten met
bestaande klanten. Het is een eerste
stap in de richting van zijn ideaal:
dienstverlening en marketing. 

“Langzaam worden mijn activitei-
ten en functie uitgebreid. Zo wil ik
door steeds meer ervaring op te doen

0

5

10

15

20

25

Aantal vervulde vacatures '97-'02

Aantal ontstane vacatures '97-'02

Aantal openstaande vacatures van de jaren '97-'02

200220012000199919981997

(x 1000)

?

Figuur 1   Verloop in het aantal vacatures in de jaren 1997-2002 in de

voedings- en genotmiddelenindustrie.*

*Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen (6 mei

2003).

‘Ik vraag me af of ze op iemand 

zonder ervaring zitten te wachten’

Tabel 1   Hoe kwamen de technologen terecht die in 2001 afstudeerden?*

- Wageningen Landelijk WO Agrarische Landelijk HBO

Universiteit Hogescholen

Binnen 3 maanden een baan (%) 82 - 89 93

Studeert verder (%) 3 - 33 22

Betaald werk (%) 91 91 64 73

Vaste aanstelling (%) 43 58 61 55

Werkzaam in opleidingsrichting (%) 74 71 100 85

Werkzaam op opleidingsniveau (%) 85 87 78 81

Gemiddeld bruto maandloon ( ) 2.000 2.150 1.820 1.800

*Bronnen: KLV professional match, Wageningen en HBO Monitor, HAS Den Bosch. 

Tabel 2   Percentage van de beroepsbevol-

king (verdeeld in mannen en vrouwen)

dat werkzaam is in de voedings- en genot-

middelenindustrie.*

Jaar Vrouwen Mannen

1998 1,91 2,74

1999 1,83 2,72

2000 1,57 2,65

2001 1,47 2,66

*Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek, Voor-

burg/Heerlen (6 mei 2003) .



zorgt de werving en selectie voor
vacatures in de agrosector voor zowel
pas afgestudeerden als ervaren
krachten. Ook hij ontkracht de hard-
nekkige berichten dat technologen
moeilijk aan de slag kunnen komen.
“De angst slaat toe, sollicitanten
worden onzeker. Maar nodig is dat
niet.”

Spieaard: “Employability kreeg in
de levensmiddelensector de afgelo-
pen vijf jaar relatief veel aandacht.
Persoonlijke groei en ontwikkeling
binnen en voor de organisatie of
zelfs daarbuiten bleek namelijk
gezond voor de organisatie en voor
haar imago. In de ambtenarij ont-
staat de tendens daarop te bezuini-
gen. Ik hoop niet dat die trend ook in
onze sector wordt ingezet.”

De toekomst zal het uitwijzen. Dat
de beurskoers van Unilever bijvoor-
beeld onlangs daalde met 10% en
Numico in het verleden dergelijke
klappen te verwerken kreeg, had zijn
weerslag op de arbeidsmarkt. Het
percentage van de Nederlandse man-
nen en vrouwen dat in de voedings-
en genotmiddelenindustrie werkt,
daalt al een aantal jaren, zij het lang-
zaam (tabel 2). Maar volgens Spie-
aard is er voorlopig geen reden het
somber in te zien.

Wat hij wel constateert, is dat werk-
gevers en werkzoekenden geneigd
zijn meer zekerheid in te bouwen.
Nieuwe werknemers stromen niet
meer direct in op managementni-
veau. Ze starten iets lager met de
bedoeling door te groeien als de
arbeidsrelatie wederzijds bevalt.
Bovendien vertonen bedrijven risico-
mijdend gedrag. Ze zoeken vaker
naar ervaren krachten.

Avontuurlijk CV
Dat mensen met ervaring gemakke-
lijk aan een baan komen, is ook niet
helemaal waar. Fera Agricola kan
daarover meepraten. De HBO-er uit
Bolsward had vier jaar werkervaring
toen ze besloot de academische

doorstroomstudie Zuivel in Wagenin-
gen te doen. Daarna toog ze naar
Suriname en Kosovo. Begin vorig jaar
keerde ze na bijna zes jaar terug naar
Nederland. Ze begaf zich op de
arbeidsmarkt met – zo bleek snel –
een al te avontuurlijk CV.

“Het is me niet meegevallen een
baan te vinden”, verzucht Agricola.
“Ik heb geen doorsnee CV en bedrij-
ven weten niet wat ze met mijn bui-
tenlandervaring aan moeten. Steeds
werd mij gevraagd of de functie niet

te gemakkelijk voor me zou zijn. Bij
wervings- en selectiebureaus hoorde
ik geregeld dat ze bang waren dat ik
snel zou zijn uitgekeken op een
bepaalde baan.”

De technologe zou in januari wor-
den uitgezonden door de ontwikke-
lingsorganisatie Cordaid maar toen
eind vorig jaar duidelijk werd dat het
project niet doorging, ging ze inten-
sief solliciteren. In een paar maan-
den tijd schreef ze meer dan 25 brie-
ven met gerichte en open sollicitaties
en werd ze drie maal uitgenodigd op
gesprek. Ze speurde overal naar vaca-
tures: op internet, via wervings- en
selectiebureaus, arbeidsbureaus en
via-via. 

Om wel aan de slag te blijven nam
ze een tijdelijke functie aan waarin ze
subsidieaanvragen van levensmidde-
lenproducenten moest beoordelen.
En begin mei startte ze als bedrijfs-
adviseur bij Stichting Intent. Daar zal
ze buitenlanders (met een verblijfs-
vergunning) bijstaan bij het opzetten
van een eigen MKB-bedrijf in hun
land van herkomst.

Agricola is levensmiddelentechno-
loog in hart en nieren en zegt daar-
om: “Het is niet mijn droombaan,
maar wel een stap in de goede rich-
ting. Ik kan me verder bekwamen in
bedrijfsadvisering. Maar het liefst
zou ik internationale advisering in de
levensmiddelenindustrie doen.”

Switchen
Fera Agricola heeft een CV met een
aantal bijzondere overstappen: tus-
sen werken en studeren, tussen bin-
nen- en buitenland, tussen commer-
cieel en ideëel en tussen verschillen-
de branches. Uit het relaas van Pol,
Spieaard en Den Uijl te concluderen
de ideale kandidaat: een alleskunner.
Toch bleek het moeilijk de droom-
baan te bemachtigen. Hoe kan dat?

Te oordelen naar het relaas van
Hugo Kooijmans, verantwoordelijk
voor de bemiddeling van levensmid-
delentechnologen bij Ingenieurs Uit-

zend Combinatie Voeding (IUC Voe-
ding) te Hilversum, is dat niet zo ver-
wonderlijk. “Een echt kenmerk van
de voedingsbranche is dat switchen
tussen vakgebieden erg moeilijk
gaat. Dat is veel minder geaccepteerd
dan in andere sectoren. Overstappen
van de ene naar de andere bedrijfstak
– bijvoorbeeld van een groentenver-
werkend bedrijf naar een bakkerij –
kan nog net. Maar wanneer je vakge-
bied kwaliteitszorg is, kom je niet in
aanmerking voor een management-
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functie en andersom.”
Een adviseur is geen onderzoeker

en een productontwikkelaar geen
kwaliteitsbeheerser. Kennelijk een
diepgewortelde overtuiging. Lastig
voor de werkzoekers met het ‘ver-
keerde’ vakgebied.

Een HBO-technologe met ruime
werkervaring kan erover meepraten.
Zij studeerde af in 1993 en is nu in
dienst bij haar derde werkgever, een
middelgrote producent. Sinds januari
is ze intensief op zoek naar een
ander werkgebied en andere werk-
kring. “Het vreemde is: eind vorig
jaar ben ik drie keer in twee maanden
tijd benaderd door headhunters.
Maar ze zochten allemaal een kwali-
teitsmanager. Die functie heb ik nu
ook. Maar ik ben juist op zoek naar
iets heel anders.”

Bijspijkeren
De tijden zijn veranderd, heeft ze
gemerkt. Haar wens om een ingrij-
pende ommezwaai in werkterrein te
maken zal ze stap voor stap moeten
verwezenlijken. Tegenwoordig moet
de sollicitant alles al in huis hebben
wat er wordt gevraagd voor de open-
staande functie. 

Vier jaar geleden deed ze nog een
‘uitstapje’ naar de agrarische sector,
dat overigens niet beviel – ze keerde
terug naar de levensmiddelen. “In die
tijd kon je nieuwe richtingen probe-
ren of je CV als het ware ‘bijspijke-
ren’ door intern of extern cursussen
te volgen. Daar gaf de werkgever je
de kans toe. Nu moet je CV precies
op maat zijn.”

Hugo Kooijmans: “Bedrijven zijn
heel kieskeurig. Ze nemen de tijd
een functie in te vullen, willen verge-
lijken en selecteren. Ze nemen geen
genoegen met maar één kandidaat.
‘Eén CV is geen CV’ is het motto
geworden.” ■

Informatie:
Agrojobs, Den Bosch.

www.agrojobs.nl

Den Uijl Ploeg & Part-

ners, Wageningen.

www.dupp.nl

KLV Professional

Match, Wageningen.

www.klv.nl

IUC Voeding, Hilver-

sum. www.iuc.nl

<tabel>

5 koloms 7 rijen en

kop (van de kop eer-

ste cel leeg laten)

‘Een paar jaar geleden kon je je CV bijspijkeren’

Tanis: “Ik had wel het

gevoel dat het lastig zou

worden op de

arbeidsmarkt. Daarom

heb ik besloten

stapsgewijs mijn doel te

verwezenlijken. Dat moet

wel als starter zonder

ervaring.”


