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InhoudBespiegelingen

Kennisschaarste
We leven in een bevoorrecht land. Je kunt iedere studie 
doen die je maar wilt. Dan het liefst één met zoveel 
mogelijk aanzien en zo min mogelijk wiskunde. En dat 
blijkt ook mogelijk. Want voor de voedingsmiddelen
industrie zal het de komende tijd een enorme opgave 
worden om goed geschoold technisch personeel te vin
den. Ondanks de tijden van economische crisis en een 
hogere werkloosheid dan pakweg vier jaar geleden. 
Genoeg potentiële werknemers aanwezig, maar de 
gevraagde knowhow ontbreekt.
Het lijkt een beetje op ZuidAfrika, het land waar ik in 
mei in het huwelijk trad. Je ziet daar langs snelwegen 
mensen wild wapperen met rode vlaggetjes om te waar
schuwen voor wegwerkzaamheden, ook al zijn deze nog 
zo minimaal. Bij een parkeergarage in Kaapstad stond 
een vriendelijke dame klaar om mijn ticket in de par
keerautomaat te stoppen. Het lijken zo op het eerste 
gezicht banen die niet echt nodig zijn. Ik kan zelf prima 
mijn kaartje in de automaat stoppen en borden kunnen 
wegwerkzaamheden aankondigen. 
Vanuit ZuidAfrikaans perspectief zijn dit soort baantjes 
echter volkomen te begrijpen, evenals het feit dat het 
land kampt met een overschot aan tuinmannen en par
keerwachten. Door het repressieve apartheidsregime 
dat tot 1994 duurde, werd het mensen met een kleurtje 
moeilijk of onmogelijk gemaakt om te studeren. Alleen 
blanken hadden volledige toegang tot al het onderwijs. 
Gevolg: een groot tekort aan essentiële vaardigheden 
waaraan het bedrijfsleven behoefte heeft. Dat dreigt 
ook in Nederland. Wegebbende technische vaardig
heden die in de voedingsindustrie dringend nodig zijn. 
Vandaar dat bijvoorbeeld de zuivelindustrie een pro
gramma heeft opgezet om kennis te behouden en te 
zorgen voor voldoende personeel in de toekomst. Het 
omslagverhaal van Mars in deze VMT illustreert dat er in 
de food tal van kansen liggen op uitdagende internatio
nale functies. Het is kiezen voor baangarantie in de voe
dingsindustrie of zwaaien met een vlag aan de kant van 
de snelweg.
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