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Op dit moment is de Stichting House of 
Food bezig met de aanbesteding. Als je 
het laboratorium wilt inrichten dan moet 
je verschillende offertes aanvragen voor 
druppelpipetten en vetmeters, legt Cees 
Roem, programmamanager van Zaan-
streek First in Food, uit. Het samenwer-
kingsverband is de trekker van het House 
of Food-project. De subsidierichtlijnen 
schrijven dit voor, anders is er sprake van 
valse concurrentie, verduidelijkt Roem. 
De totale subsidie van ¤2,2 miljoen komt 
uit het Europese Fonds voor Regionale 
Ontwikkeling (EFRO). Ruim 60% hiervan 
is afkomstig van Brussel, 20% van de pro-
vincie, 10% van het rijk en de overige 10% 
van het bedrijfsleven. De partijen gaan 
allemaal akkoord met het concept van 

het House of Food. “Alle lichten staan op 
groen”, meent Roem.

Omscholing
Het House of Food bestaat uit een leerfa-
briek, een laboratorium om onder meer 
kwaliteitsanalyses uit te voeren voor het 
regionale bedrijfsleven, een innovatiestu-
dio ter ondersteuning van ondernemers 
en een opleidingscentrum. De laatste 
drie onderdelen openen in oktober hun 
deuren, de leerfabriek in februari. Over-
heden, onderwijs en bedrijfsleven werken 
in dit foodproject intensief samen. Een 
belangrijke participant die interesse heeft 
getoond in deelname is het UWV-Werkbe-
drijf. Dat ziet mogelijkheden voor omscho-
ling van machineoperators in bijvoorbeeld 

de metaalsector naar procesoperators in 
de voedingsmiddelenindustrie. Het tech-
nische denken beheersen ze; vooral het 
werken met hygiëneprotocollen moeten 
ze tussen de oren krijgen, schetst Roem. 
“In de metaalsector vallen door de recessie 
ontslagen terwijl het aantal vacatures in 
de voedingsmiddelenindustrie in de regio 
Zaanstreek relatief hoog is.”

Veel belangstelling
Ondanks de economische crisis is de 
belangstelling onder het Zaanse bedrijfs-
leven voor het House of Food groot. Onder 
meer Duyvis, Exter, Lassie, Meneba en 
Aarhus Karlhamns droegen bij aan de 
¤150.000 (10% van het totaal) private 
co-financiering die het project mogelijk 
maakte. De animo is zelfs zo groot dat er 
extra privaat geld, ruim ¤50.000, beschik-
baar is dat buiten de subsidieaanvraag 
valt. “Om de hoogte van de publieke 
financiering niet in gevaar te laten komen, 
hebben we bedrijven geadviseerd om geld 
en middelen bij de oplevering van het 
House of Food in een participatiefonds te 
deponeren”, zegt Cees Roem. Het House 
of Food zal gedeeltelijk commercieel wor-
den geëxploiteerd en is deels beschikbaar 
voor onderwijs. Via het participatiefonds 
kunnen alle belangstellende partijen een 
bijdrage leveren. 

Maurice de Jong

De nieuwe mbo-opleiding Food, Health en Innovation (FH&I) gaat komend school-
jaar definitief van start. Vorig jaar werd de opleiding nog uitgesteld omdat er te 
weinig (zeven) aanmeldingen waren. Maar nu is “de kogel door de kerk”, aldus 
een opgeluchte teamleider Voeding, Reinier Beek van het Clusius College in Alk-
maar. In eerst instantie leek het erop dat de opleiding weer niet zou doorgaan 
vanwege te weinig leerlingen, de opleiding gaat nu toch door, zij het in iets ande-
re vorm. De studie wordt aangeboden in Alkmaar en zal zoveel mogelijk integre-
ren in de bestaande mbo-opleiding Voeding. “De leerlingen die gekozen hebben 
voor FH&I zullen in de vrije ruimte zoveel mogelijk vakken krijgen met aandacht 
voor gezonde voeding en marketing.” Via de Clusius vmbo-opleidingen wil Beek 
ruchtbaarheid geven aan FH&I om in de toekomst meer leerlingen te trekken.

Mbo-opleiding

Het moet wel heel raar 

lopen wil het House of Food 

in oktober niet van start 

gaan. Alle subsidies zijn 

binnengehaald en UWV-

werkbedrijf zegde al toe het 

nieuwe opleidingscentrum 

te willen gebruiken voor 

omscholing. “Alle lichten staan 

op groen.”

House of Food wacht  
vliegende start
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