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Mensen & Loopbaan
Thema: Goed opgeleid in food

Waarschuwingen over een dreigende 
personeelskrapte op lange termijn, het 
verlies van essentiële kennis en daarmee 
een dreigende verslechtering van de con-
currentiepositie klinken al jaren in de 
voedingsmiddelenindustrie. Om dit 
doemscenario voor te zijn, pakten over-
heid en productschappen in 2009 de 
handschoen op en begonnen plannen te 
ontwikkelen (zie kader Personeelskrapte 
en vergrijzing). Het Programma Arbeids-
markt & Opleiding Zuivelindustrie is hier-
van een van de resultaten. Een speciale 
projectgroep ontwikkelde in samen-
spraak met de sector het programma om 
zo kostbare kennis te behouden, perso-

neelstekorten tegen te gaan door te 
investeren in mensen en opleidingen.
“Veel mensen zullen de komende jaren 
vertrekken, dus veel vakkennis stroomt 
weg: de vraag is hoe dit te borgen voor 
nieuw en bestaand personeel. En die 
kennis moet voor iedereen in de zuivel-
sector toegankelijk zijn”, schetst Jurgen 
Jansen van het Productschap Zuivel het 
probleem van de zuivelindustrie voor de 
komende jaren.

Inventariseren
Eigenlijk is dat een probleem voor de 
hele voedingsmiddelenindustrie. Samen 
met de andere leden van het projectteam 

geeft Jansen sturing aan de twee lopende 
projecten van het arbeidsmarktprogram-
ma, waarbinnen twee projectleiders 
actief zijn. “In het kader van het eerste 
project proberen we een plaatje te krij-
gen van de personeelsbehoefte van ver-
schillende ondernemingen om zo te 
bekijken wat nodig is qua scholing en 
vervangingsvraag door pensionering. 
Deze bedrijfsgegevens leveren ook een 
beeld voor de totale zuivelsector in 
Nederland op. Aan de hand hiervan wil-
len we vervolgens ideeën genereren voor 
praktische oplossingsrichtingen om de 
vergrijzing op te vangen die binnen tien 
jaar zijn intrede doet”, vertelt Jansen. 

Leeftijden van werknemers in de voedingsmiddelenindustrie lopen op, en in de toekomst dus ook 

de personeelstekorten. Hoog tijd om hier op te anticiperen om ook over tien jaar niet alleen 

voldoende, maar ook gekwalificeerd personeel te hebben. Daarom loopt in de zuivelindustrie 

sinds 2010 het driejarige Programma Arbeidsmarkt & Opleiding Zuivelindustrie. 

Zuivelbranche wil personeelsuitstroom opvangen en kennis behouden 

‘Helft monteurs weg in  
zuivelindustrie in 2020’

Veel werknemers  
in de zuivelindustrie 
gaan de komende 
tien jaar met pensi-
oen.

Foto: Productschap Zuivel
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Niet alleen wordt er een inventarisatie 
gemaakt over de personeel- en oplei-
dingsbehoefte, maar via het tweede pro-
ject wordt binnen het programma ook 
bekeken welke vakkennis bij bedrijven 
aanwezig is en hoe je al deze kennis 
samenbrengt. Immers, het wiel hoeft niet 
twee keer uitgevonden te worden. Zo 
bestaat het idee voor het opzetten van 
een online database om al die kennis uit 
de branche te verenigen. Het gaat dan 

uiteraard niet om gevoelige informatie. 
“Je moet bovendien niet denken aan een 
nieuw leersysteem, maar aan een data-
base waar in bepaalde modules hapklare 
kennis te vinden is”, aldus Jansen.

Personeelsscan
Met zijn motorpak nog aan komt Henry 
van Elteren, projectleider binnen het pro-
gramma,  binnengestormd. Hij is net 
terug van een bedrijfsbezoek. Een van de 
vele tientallen die al een bezoekje kre-
gen. “Ik help bij het maken van een per-
soneelsscan van een bedrijf”, zegt Van 
Elteren. Dat wil zeggen dat hij – sinds 

2010 – inzichtelijk maakt hoeveel werk-
nemers in dienst zijn, welk niveau ze heb-
ben, de leeftijdsverdeling en daarmee de 
verwachte uitstroom. Dit moet uiteinde-
lijk leiden tot een strategisch plan tot en 
met 2020.
Bij de onderzochte bedrijven zitten veel 
vestigingen van FrieslandCampina. Zo’n 
grote multinational heeft toch wel een 
overzicht van de status van het eigen per-
soneel? “Ze weten wel dat er mensen uit-
gaan, maar niet precies waar de proble-
men zitten. De scan geeft meer specifieke 
inzichten. Spelen die juist bij de verpak-
kingstechnologen of bij de procesopera-
tors? Dit project maakt het urgentiebesef 
groter”, zegt de consultant van Aequor. 
En er is zeker sprake van een urgente, zo 
niet zorgwekkende situatie. In de zuivel-
industrie zijn tussen nu en 2020 mini-
maal 1.500 mensen nodig. “En dan heb-
ben we het alleen over vervanging.” Vol-
gens Van Elteren bestaat vooral behoefte 
aan mbo’ers, en met de huidige instroom 
in de opleidingen redt je het volgens hem 
niet. Hij rekent voor: bij de agrarische 
opleidingscentra studeren 1.350 studen-
ten levensmiddelentechnologie, waarvan 
1.100 werken en leren en dus al bij een 
bedrijf werken. Dan blijft er een uit-
stroom van vijftig per jaar over. Een deel 
gaat door naar het hbo en dan heb je er 
hooguit dertig over die de arbeidsmarkt 
betreden. Uit cijfers van Aequor blijkt dat 
er dit jaar een tekort is van 10.000 mbo-

levensmiddelentechnologen. In 2015 zal 
dit verdriedubbeld zijn tot 30.000. Van de 
huidige werklozen valt weinig te verwach-
ten. De meeste vacatures op mbo niveau 
3 en 4 in de zuivelindustrie worden niet 
ingevuld. Zij-instromers bieden een 
mogelijke oplossing. Van Elteren ziet dit 

Zuivelbranche wil personeelsuitstroom opvangen en kennis behouden 

‘Helft monteurs weg in  
zuivelindustrie in 2020’ ‘We vissen allemaal in dezelfde 

vijver van technische beroepen’

In 2009 sloten toenmalig minister Gerda Verburg en de pro-
ductschappen een intentieverklaring af met als doel de oplei-
dingen in agrofood meer te laten aansluiten op de eisen uit 
het bedrijfsleven. “Het gaat erom aan welke mensen en met 
welke competenties behoefte is bij bedrijven. Scholen dienen 
hierop te anticiperen”, zegt Cees Lommers van het Hoofd 
Productschap Akkerbouw (HPA), die het programma arbeids-
markt en opleidingen van alle productschappen coördineert. 
“Het gaat er ons vooral om jongeren te stimuleren voor groe-
ne opleidingen te kiezen en ze uiteindelijk werkzaam te hou-
den in de sector.” De verschillende projecten rondom arbeids-
markt en opleidingen die nu binnen de productschappen 
plaatsvinden, vloeiden voort uit de intentieverklaring.

De projecten berusten op vier pijlers:
1. Aansluiting opleiding en bedrijf. Tientallen scholingsconsu-
lenten zijn actief bij diverse sectoren om een link te leggen 
tussen opleiding en de behoefte van bedrijven. Doel is om zo 
een beter opleidingsmodel te ontwikkelen.
2. Maatschappelijke stages. Op dit moment worden er pilots 
ontwikkeld voor de voedingssector, ook voor de voedingsin-
dustrie. Het gaat om eenmalige stages van 30 uur voor jonge-

ren tussen de 12 en 16. “Die pilots gaan we aanbieden aan 
scholen”, legt Lommers uit.
3. Breed mobiliteits- en motivatieonderzoek. Zo willen onder-
zoekers erachter komen wat studenten motiveert om een stu-
die of baan te kiezen in de voedingsindustrie. “We willen 
leren hoe je hier beleid op kunt ontwikkelen”, aldus Lom-
mers.
4. Losse projecten om het concurrentievermogen te verster-
ken, zeker stellen arbeidsinstroom en het bewaken van het 
kennisniveau. Een groot project is het Programma Arbeids-
markt & Opleiding Zuivelindustrie. Productschappen MVO en 
Vee en Vlees hebben gelijksoortige projecten, alleen dan klei-
ner.

Al deze projecten zijn hoogst noodzakelijk om kennis en per-
soneel voor de toekomst veilig te stellen voor de voedingssec-
tor. “Want personeelskrapte en vergrijzing zijn een probleem 
voor de hele voedingsindustrie”, weet coördinator Lommers.
De arbeidsmarkt en opleidingstrajecten voor de agrofoodsec-
tor lopen van 2010 tot 2013. Het ministerie van Economische 
Zaken, Landbouw en Innovatie draagt gedurende die periode 
€1,1 miljoen bij en het bedrijfsleven zorgt voor €1,8 miljoen.

Personeelskrapte en vergrijzing 

Op alle niveaus, maar vooral mbo niveau 4,  
zullen in de voedingsmiddelsector tekorten 
ontstaan, zo blijkt uit het rapport ‘De 
arbeidsmarkt in 2015’ van Aequor. Hoewel de 
werkgelegenheid in de sector zal blijven 
dalen, is de vervangingsvraag groot door de 
relatief oude werknemerspopulatie. Ook 
neemt het aandeel arbeidsplaatsen voor 
hoogopgeleiden toe.
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het stagebedrijf terecht.” Hoe rijmt hij 
het behouden van personeel en kennis 
met de ontslagen in de zuivel door 
fabriekssluitingen? “We proberen bij 
sluitingen zoveel mogelijk mensen te 

behouden. Zo’n 60% wordt intern her-
plaatst en bij die overige 40% zitten ook 
gepensioneerden. Een deel van dat per-
centage valt te verklaren door geografi-
sche binding. De nieuwe locatie geeft 
mensen die uit dienst gaan teveel reis-
tijd. Ze willen het liefst in de eigen regio 
blijven.” 

Inmiddels is bij driekwart van alle zuivel-
bedrijven de personeelsplanning in kaart 
gebracht, en het is duidelijk dat er ook 
regionale verschillen zijn. Zo vormt het 
werven van procestechnologen in het 
noorden een hels karwei.
Een ander onheilspellend vooruitzicht is 
dat in 2020 de zuivel de helft van zijn 
monteurs kwijt is. Een oplossing is om 
operators meer zelf onderhoud te laten 
plegen, maar die moet je hiervoor eerst 
opleiden. En werkkrachten uit Oost-Euro-
pa? “Dat is een optie, maar wel de laatste 
optie”, weet Jac König, voorzitter van de 
projectgroep van het Programma 
Arbeidsmarkt & Opleiding Zuivelindus-
trie. Inzetten in productiviteitsverbete-
ring, zodat er minder mensen nodig zijn 
en goede verbindingen met scholen aan-
gaan liggen meer voor de hand, aldus 
König. Zoals het binden van stagiairs. 
“De helft van de stagiairs komt ook bij 

ook. Misschien zijn werknemers die hun 
baan dreigen kwijt te raken bij KPN of 
Defensie te porren voor een baan in de 
voedingsmiddelenindustrie. Maar uit een 
aanpalende industrie als de grafische 
zouden ook mensen geworven kunnen 
worden. En dan zijn er nog allochtonen 
en vrouwen (10%) die in de zuivel onder-
vertegenwoordigd zijn. De zuivelbranche 
kampt bovendien met een imagopro-
bleem. Hier valt nog een wereld te win-
nen. Positief is dat als mensen eenmaal 
in de zuivel werken, ze lang blijven zitten. 

Concurrentie arbeidsmarkt
De zuivelsector probeert er met het Pro-
gramma Arbeidsmarkt & Opleiding Zui-
velindustrie vroeg bij te zijn, want straks 
zal iedereen aan potentiële werknemers 
trekken. “We vissen allemaal in dezelfde 
vijver van technische beroepen”, aldus 
Van Elteren.

Maurice de Jong

Doel: concurrentievermogen sector versterken, 
kennis behouden en personeelstekorten tegen 
gaan.
Onderdelen:
Project 1: Personeel- en opleidingsplan
Project 2: Continuïteit mbo-zuivelvakkennis
Project 3: Zij-instroom.
Betrokken partijen: vakbonden, Nederlandse 
Zuivel Organisatie, Productschap Zuivel en Stich-
ting Opleidingsfonds Levensmiddelensmiddelen-
industrie (SOL). Bedrijven die interesse hebben 
in het programma kunnen zich melden bij SOL.

Programma Arbeidsmarkt & Oplei-
ding Zuivelindustrie 2010-2013

‘Dit project maakt het 
urgentiebesef groter’

Grafiek 1. Gemiddelde leeftijd in de zuivelindustrie. Grafiek 2. Verwachte personeelsbehoefte in de zuivel tot 2020 op 
basis van 5.000 mensen (Bron: EMIS & ingegeven FTE-behoefte).

Grafiek 3. 
Tekort van ruim 
30.000 in 2015 in 
voedingssector. 
(Bron: LISA 2010).
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