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Mensen & Loopbaan 
Thema: Goed opgeleid in food

Enigszins verschrikt kijkt Ronald Leweris-
sa op vanachter zijn laptop. Hij had dui-
delijk geen bezoek verwacht. De consul-
tant werkt bij FLEX/the Innovation Lab in 
Delft, maar is vandaag aanwezig in de 
dependance van het bedrijf in het House 
of Food in Zaandam. Het is de bedoeling 
dat in deze innovatiestudio smaken en 
verpakkingen worden ontwikkeld in 

samenwerking met klanten. In de verder 
steriel ogende ruimte prijken in een stel-
ling de gele extran- en groene Grolsch-
flessen, verpakkingen die Flex in het ver-
leden samen met de klanten ontwikkel-
de.
Hoewel de keuken leeg oogt, is het 
bedrijf druk in de weer om ijssmaken en 
-vormen te ontwikkelen voor een klant in 
de Zaanstreek. “Ze maken nog geen ijs, 
maar willen dat wij voor hen de mogelijk-
heden hiervoor onderzoeken”, zegt 
Lewerissa. Naast ontwikkelen van sma-

ken en verpakkingen, wil Flex zich ook 
gaan richten op consumentenonderzoek. 
Bij de uitvoering hiervan kan het concept 
en productontwikkelingsbedrijf de hulp 
van studenten levensmiddelentechnolo-
gie goed gebruiken. “Ik kijk er naar uit 
dat ze komen. We zouden graag van hun 
kwaliteiten gebruik maken.” 

Leerfabriek
De consultant doelt op de leerfabriek, 
een hal met productielijn in het House of 
Food waar het Clusius College uit Alk-
maar en het Zaanse Regio College leer-
werkplekken voor allround operator in de 
food (BBL) aanbieden. Ook bedrijven 
kunnen personeelsleden voor deze cur-
sus opgeven. Maar er is niets anders te 
zien dan leegte, geen productielijn te 
bekennen. Het verantwoorden van de 
subsidies nam wat meer tijd in beslag, 
vandaar dat de eerste lichting leerlingen 
pas in september kan worden verwel-
komd, geeft Ward de Groote, directeur 
van het House of Food, aan.
De gemeente Zaanstad is de belangrijk-
ste initiatiefnemer van dit centrum voor 

de voedingsindustrie dat de economische 
positie van de Zaanstreek en haar positie 
als nummer één foodregio dient te ver-
sterken. Het House of Food richt zich op 
innovatie, kennis en beschikbaarheid van 
gekwalificeerd personeel. Hiervoor zijn er 
netwerk- en opleidingsruimtes ingericht, 
komt er een leerwerkfabriek, is er een 
innovatiestudio en zelfs een foodlabora-
torium.

Foodlaboratorium
‘Hier komt 3M’, zo staat er op het raam 
van het foodlaboratorium dat nu nog 
alleen wordt geëxploiteerd door WFC 
Analytics. “Dit is een commercieel analy-
sebureau. Ook leerlingen vanuit de oplei-
dingen kunnen hier gebruik van maken”, 
vertelt De Groote terwijl hij door het 
raam naar binnen kijkt. Niemand te zien. 
Ze zijn hier hoogstens een paar keer per 
week, verklaart De Groote, die voorheen 
directeur was van de Ahold Coffee Com-
pany en nu werkt als interim-manager, 
waarvan één keer per week voor het 
House of Food. Deze “ontmoetingsplaats 
voor de voedingsindustrie”, zoals die tij-

Groots opende het House of 

Food in Zaandam onder 

toeziend oog van wethouders 

en voormalig Albert Heijn-

directeur Sander van der Laan 

in november vorig jaar zijn 

deuren. Toch zal dit 

verzamelpunt van de 

voedingsindustrie pas na deze 

zomer echt op volle toeren 

draaien. 

House of Food versterkt eco-
nomische positie Zaan streek

‘Een belangrijke poot van  
het House of Food zijn  
de opleidingen’

Een “ontmoetingsplaats voor de voedingsindustrie” werd het House of Food tijdens de ope-
ning in november genoemd. 
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dens de opening in november werd 
genoemd, oogt als een verlaten winkel-
centrum met veel leegstand. Dat is maar 
schijn, benadrukt De Groote. “Vaak 
genoeg zit het hier vol, het ligt er maar 
net aan wanneer je komt.” Het House of 
Food staat ook nog maar aan het begin. 
De Groote loopt naar een hal iets verder-
op, weer een lege ruimte. Maar niet voor 
lang. “In juni komen hier vijf bedrijven”, 
zegt hij in mei. In het House of Food 
bestaan volop mogelijkheden voor 
bedrijven en instellingen om te netwer-
ken. Regelmatig worden de twee netwer-
kruimtes met de lange vergadertafels 
afgehuurd. Voor grote groepen mensen 
vormt de ontvangstruimte met eigen 
keuken een uitstekend decor. “De bedrij-
ven die in het House of Food zitten kun-
nen in deze netwerkruimtes klanten ont-
vangen”, suggereert De Groote, “maar ze 
kunnen ook gebruik maken van het food-
lab.” Belangrijk is dat alle partijen die in 
het House of Food zitten, maar ook 
bedrijven in de regio, gebruik maken van 
elkaars kennis en kunde. “Als er straks 
een productielijn is waar bijvoorbeeld 
sauzen worden gemaakt, dan kan er voor 
voedselveiligheidstesten gebruik worden 
gemaakt van het foodlab en bij de inno-
vatiestudio kunnen de leerlingen op klei-
ne schaal sauzen uitproberen”, geeft De 
Groote alvast een schot voor de boeg. 
Ook flex maakte al gebruik van de aan-
wezige kennis in het House of Food. “We 

hebben veel synergie met WFC, wij doen 
het creatieve gedeelte en zij het voedsel-
veiligheidsgedeelte van voedingsmidde-
len. Je komt bij het House of Food auto-
matisch in een netwerk terecht”, weet 
Lewerissa. Maar de belangrijkste reden 
dat het bedrijf in Zaandam neerstreek, 
zijn de bestaande klanten uit de Zaans-
treek, zoals Albert Heijn en potentiële 
nieuwe klanten. 

Opleidingen
Een belangrijke poot van het House of 
Food zijn de opleidingen; een aantal cur-
sussen zoals over procesautomatisering, 
HACCP en grondstofkennis staan voor 
komend najaar gepland. HASKennistrans-
fer zal zich ontfermen over de opleidingen 
op hbo-niveau. Het gaat om cursussen op 
maat speciaal ontwikkeld voor het 
bedrijfsleven. De onderwijsinstelling uit 
Den Bosch is met een dependance in het 
House of Food vertegenwoordigd. “We 
hadden al contacten met Zaanse bedrijven 
als Cargill, Verkade en Albert Heijn. We 
zien mogelijkheden om onze contacten uit 
te breiden in deze regio, want van oudsher 
richten we ons op het zuiden”, legt oplei-
dingsadviseur Maike Polleart de beweeg-
redenen van HASKennistransfer uit om in 
Zaandam een vestiging te openen. Al tij-
dens de opening van het House of Food 
deed het opleidingsinstituut contacten op 
die uiteindelijk zelfs leidden tot concrete 
opdrachten. Maar de echte vruchten denkt 

Polleart pas te plukken na de zomer als de 
leerfabriek van start gaat.

Economische positie
De bedrijven komen niet vanzelf naar de 
Zaanstreek. De opzet van het House of 
Food is eenvoudig, we hebben hier ver-
schillende huurders en we proberen het 
thematisch aan te pakken, stelt De 
Groote. Te denken valt aan thema’s als 
duurzaamheid en voeding voor ouderen. 
“In Noord-Holland zijn veel polders waar 
landbouw wordt bedreven, dat zijn mooie 
voedselketens die je weer kunt verbinden 
aan retailers.”
De Zaanstreek herbergt niet alleen een 
grote hoeveelheid voedingsmiddelen- en 
gerelateerde bedrijven en dus veel 
(potentiële) klanten, maar ook duizen-
den mensen met veel kennis over de voe-
dingsmiddelenindustrie, aldus De 
Groote. Food vormt een speerpunt in 
Zaanstads economische visie voor 2030. 
De directeur coördineert dit onderdeel 
voor de gemeente. “We moeten zorgen 
dat bedrijven uit de voedingsmiddelen-
industrie hier naartoe komen en dat de 
bestaande ondernemingen hier blijven. 
De werkgelegenheid moet op peil blij-
ven.” 
Uiteindelijk is het de bedoeling dat het 
House of Food als één loket voor de 
Zaanse voedingsindustrie gaat fungeren. 
“Maar ook voor alles eromheen. Maar dit 
zal nog lastig worden door de veelzijdig-
heid van de industrie. Je kunt niet alles 
op één hoop gooien.”

Reportage

House of Food versterkt eco-
nomische positie Zaan streek

Maurice de Jong

Het House of Food werd mogelijk gemaakt door 
een bijdrage van het Europese Fonds Regionale 
Ontwikkeling (EFRO). Ook het bedrijfsleven, de 
provincie, de gemeenten in de Zaanstreek en 
andere partners. De totale kosten komen uit op 
€2,1 miljoen. Naast voedingsmiddelenbedrijven 
en onderwijsinstellingen, zijn bijvoorbeeld ook 
Syntens en de Kamer van Koophandel met het 
House of Food verbonden. De Zaanstreek heeft 
de grootste samenbundeling van bedrijven in de 
voedselketen (productie, machinefabrikanten, 
verpakkingsbedrijven, enzovoort) van Neder-
land, zo’n 150. Ruim vijfduizend mensen zijn 
werkzaam in deze industrietak, die 10% van de 
werkgelegenheid uitmaakt. Met het House of 
Food wil de Zaanstreek zich profileren als de 
foodregio van Nederland. 
• www.houseoffood.nl

House of Food

In de innovatiestudio worden smaken en verpakkingen ontwikkeld in samenwerking met klanten.
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