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Marktactueel

Stelling: ‘Buitenlands talent ontneemt 
Nederlands talent kansen op de arbeids-
markt’

a) Eens. Er is door de recessie voldoen-
de Nederlands talent voorhanden.

b) Oneens. De Nederlandse voedingsin-
dustrie heeft de buitenlandse talen-
ten hard nodig. 

c) Zowel Nederlandse als buitenlandse 
talenten hebben voldoende kansen 
op de Nederlandse arbeidsmarkt.

d) Anders, namelijk …

Volgens Food Valley heeft de Nederlandse voedingsmiddelen-
industrie behoefte aan internationaal talent. Daarom begin-
nen tien buitenlandse studenten in september via het Food 
Valley Ambassador Program een stage van een jaar bij multina-
tionals. Dit in een tijd waarin het aantal arbeidsplaatsen in de 
voedingsindustrie afneemt. Zijn de buitenlandse toptalenten 
op dit moment echt nodig?

Jakob Jan Verbraak, Senior Consultant van DUPP/Den Uijl Ploeg 
& Partners, vindt van wel en kiest voor b. “Wij merken dat 
de vraag van de industrie naar hoogopgeleide internationale 
werknemers in bepaalde functiegroepen is toegenomen. Naast 
vakkennis en ervaring gaat het daarbij vooral om het creëren 
van een internationale cultuur en mindset. Ondernemingen 
die gericht zijn op buitenlandse markten, hebben behoefte 
aan een internationale mix van managers en specialisten in 
hun organisaties. Ook in deze economisch mindere tijd moeten 
ondernemingen zich blijven richten op de juiste invulling van 
hun toekomstige organisatie.”

De FNLI trekt het breder en komt uit op d. Directeur Philip Den 
Ouden: “De Nederlandse voedingsmiddelenindustrie heeft 
alle talenten hard nodig. Structureel heeft Nederland een 
tekort aan voedingsmiddelentechnologen op wo-, hbo- en 
mbo-niveau. Zo’n tekort bestaat evenzeer in andere Europese 
landen, dus daar zullen we de overvloed niet vinden. De enige 
oplossing op termijn is om ervoor te zorgen dat de voedings-
middelenindustrie zich zodanig profileert dat het toptalent 
niet meer aarzelt te kiezen voor een carrière in de voedingsin-
dustrie.”

Ton van Aert van de Agrarische Hogeschool Dronten is heel 
duidelijk: “We zullen niet zonder kunnen! De Agrarische 
Hogeschool Dronten had een interessante vacature voor een 
docent food safety in een internationale context. Reactie op de 
advertentie was: nul!! We hebben nu een fantastische Poolse 
voedingstechnoloog gevonden, die al een jaar in Nederland 
had gestudeerd.”

Linze Rijswijk van Stichting Food Valley juicht de komst van 
buitenlands toptalent toe. “Als Nederland de deur dicht doet 
voor buitenlands talent, dan investeren bedrijven voor onder-
zoek en ontwikkeling in het buitenland en dat neemt juist 
meer arbeidsplaatsen weg. 
Het Food Valley Ambassador Program is ontwikkeld op verzoek 
van onze leden en omdat onderzoek aantoont dat op lange 
termijn Nederland een groot tekort aan hooggekwalificeerd 
personeel in de voedingstechnologie te wachten staat. ”

Reageren op onze nieuwe stelling?
Ga naar www.vmt.nl, button ‘opinie’.

Stelling

Project haalt toptalent 
naar Nederland
Ook in tijden van crisis houdt de vraag naar hooggeschoold inter-
nationaal toptalent aan, menen Wageningen Universiteit (WUR), 
Stichting Food Valley en Nutri-akt. Gedrieën starten ze daarom het 
Food Valley Ambassador Program.
Het programma koppelt de beste internationale masterstudenten 
aan multinationale voedingsmiddelenbedrijven. Na een stagepe-
riode van een jaar besluiten onderneming en student of ze met 
elkaar verder gaan. 
In 2007 begon het Food Valley Ambassador Program als pilot. Vijf 
internationale studenten liepen een jaar stage bij multinationals. 
De vier bedrijven die deelnamen aan de test, zien het project alle-
maal zitten en tekenden voor een vervolg.
Het komend collegejaar beginnen tien internationale WUR-studen-
ten met hun stage in de voedingsmiddelenindustrie. Uiteindelijk 
moet de stageperiode een loopbaan opleveren bij het stagebedrijf 
in Nederland of in het herkomstland. 
Het Food Valley Ambassador Program zorgt voor de werving en 
huisvesting van de toptalenten. Het programma stelt twintig beur-
zen beschikbaar om hen naar Nederland te halen.
Het project duurt in ieder geval tot 2013. De organisatie koppelt 
de komende vier jaar vijftig studenten aan de tien deelnemende 
foodmultinationals. De provincie Gelderland en het ministerie van 
Economische Zaken ondersteunen het initiatief. 
• www.foodvalley.nl

Fair Trade
De Europese Commissie erkent 
het belang van Fair Trade-
producten. Ze spelen een 
belangrijke rol in de ontwikke-
ling van voedingsketens in de 
Derde Wereld, zo verklaarde 
de instantie onlangs. De com-
missie benadrukt het belang 
van transparantie en adequate 
informatievoorziening om 
verwarring bij consumenten te 
voorkomen. “Het is belangrijk 
dat consumenten, bedrijven 
en overheid goed afgewogen 
keuzes kunnen maken”, zei EU-
handelscommissaris Catherine 
Ashton.
• ec.europa.eu

Nestlé naar Afrika
Nestlé opende een R&D-cen-
trum in Abidjan de hoofdstad 
van Ivoorkust. De faciliteit zal 
zich richten op het verbeteren 
van de kwaliteit van lokale 
grondstoffen zoals cacao, koffie 
en cassave. Ook wil de Zwitser-
se onderneming de producten 
aanpassen aan de lokale smaak 
en behoeften van de bevolking 
in West-Afrika. 
• www.nestle.com

Het kost u maar tien 
minuten en het levert 
ons onmisbare input om 
VMT zo goed mogelijk 
op uw behoeftes af te 
stemmen. Ga daarom snel 
naar www.vmt.nl en vul 
het lezersonderzoek in. 
Onder de respondenten 
verloten we tien exem-
plaren van de VMT-uit-
gave ‘functional foods’.
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