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Mensen & Loopbaan
Thema: Human capital in food

Met de komst van de Human Capital Agenda (HCA) lijkt er eindelijk een concreet 
plan op tafel te liggen dat kan bijdragen aan het schreeuwende tekort aan vooral 
technisch personeel in de voedingsmiddelenindustrie. Onderwijs, bedrijfsleven en 
overheid committeerden zich aan de HCA, dus de kans van slagen is groot denken 
betrokkenen.

Na de zomer gaat Human Capital Agenda ‘full speed ahead’

‘Het moet in de regio 
gebeuren’

Foodbedrijven als FrieslandCampina en Heineken hebben over het algemeen een goed imago bij de jeugd. Dit moet zich alleen nog  
doorvertalen naar interesse in technische functies bij voedingsbedrijven.

Foto: H
eineken

_vmt1212_la   12 31-05-12   13:16:12



vmt | 8 juni 2012 | nr 12 13

Toen Medy van der Laan eindexamen deed aan het VWO koos ze 
haar bètavakpakket niet met haar hart, maar met haar verstand. 
Een rationele keuze, want bèta’s hebben betere kansen op de 
arbeidsmarkt, zo was haar gedachtegang. Ze grossierde in 
onvoldoendes. Na tijdige overschakeling op een alfa/gamma-
pakket slaagde ze met vlag en wimpel. Van der Laan kwam 
maatschappelijk ook goed terecht. Ze vervulde diverse functies 
bij het ministerie van Binnenlandse Zaken, werd jonge ambte-
naar van het jaar in 2002 en schopte het voor D66 tot staatsse-
cretaris van Cultuur in het tweede kabinet Balkenende. Nu is ze 
voorzitter van de AOC Raad, de belangenvereniging voor groe-
ne mbo- en vmbo-scholen. 
Daarnaast is de oud-staatssecretaris bestuurlijk verantwoorde-
lijk voor de uitrol van de Human Capital Agenda (HCA) voor 
Agro & Food. Hoewel ze zelf meer een alfa is, kan ze als verant-
woordelijke voor de HCA wel zorgen dat studenten die het in 
zich hebben daadwerkelijk kiezen voor een technische studie 
als levensmiddelentechnologie. Bij deze ‘latente bèta’s is nog 
een wereld te winnen, denkt Van der Laan. 

Momentum HCA
Studenten zijn volgens Van der Laan in drie groepen te verde-
len: de harde bèta’s (17%) die hoe dan ook toch wel voor een 
technische studie kiezen, de latente bèta’s die het wel in zich 
hebben maar niet automatisch kiezen voor een bètastudie 
(40%) en de laatste groep die helemaal geen talent heeft voor 
een technische studie (43%). 
Al in 2007/2008 trachtte de voedingsmiddelenindustrie een 
HCA, toen de Human Capital Road Map geheten, van de grond 
te krijgen. VMT wijdde er een artikel aan met de veelzeggende 
titel: ‘Alle seinen op rood’. Dit is nog steeds het geval, mis-
schien nu zelfs meer dan indertijd. Van der Laan: “De crisis 
heeft ons toen nog gered. Als over een paar jaar de babyboo-
mers definitief zijn uitgestroomd, hebben we groot een pro-
bleem.”
Ook nu is het crisis, die mogelijk dieper is dan vier jaar geleden. 
Het momentum lijkt echter daar. De HCA wordt gesteund door 
onderwijs, bedrijfsleven en overheid. 

Imago voedingsindustrie
Een belangrijk HCA-punt (zie ook kader Human Capital Agen-
da) is dat bedrijven zich een aantrekkelijker imago aanmeten 
om zo meer afstudeerders en werknemers binnen te hengelen. 
Dit geldt als bittere noodzaak omdat steeds meer sectoren in 
dezelfde vijver met technisch geschoolden vissen. “Als je aan 
een leerling vraagt, wil je in de procesindustrie werken, dan 
zeggen ze vaak nee. Maar als je vraagt, wil je bij FrieslandCam-
pina aan de slag, dan klinkt het ja”, geeft Gerlinde van Vilste-
ren, directeur van de Groene Kenniscoöperatie (GKC), aan. Bin-
nen de GKC werken de groene onderwijsinstellingen samen aan 
innovatie en vernieuwing in het onderwijs.
Het is aan de onderwijsinstellingen om leerlingen via stages of 
gastcolleges van experts uit het bedrijfsleven kennis te laten 
maken met het vak van levensmiddelentechnoloog, stelt Van 
Vilsteren, die betrokken was bij de totstandkoming van de HCA. 
“De bal ligt ook bij de bedrijven zelf. Reageer altijd snel op sta-
ge- of vakantiewerkverzoeken en open de deuren. Vooral dat 
laatste doen bedrijven nog niet vaak genoeg.”

Aantrekkelijke functies bieden
De huidige generatie jongeren heeft een brede oriëntatie en is 

breed opgeleid, biedt als bedrijf voor hen dan ook een brede en 
aantrekkelijke functie aan en leg niet de nadruk op technologie, 
aldus Van der Laan. “Pas de werkzaamheden aan en richt de 
werkprocessen anders in. Studenten willen niet op één talent 
worden ingezet.”
Volgens Van der Laan is het kwartje bij veel bedrijven om de 
functie en de taken aantrekkelijker te maken en het technolo-

giestuk hierin te integreren nog niet voldoende gevallen, maar 
het aantal groeit gelukkig wel. Opleidingen zouden eigenlijk 
hetzelfde moeten doen. De opleiding ‘Toegepaste Biologie’ aan 
HAS Den Bosch leidt ook op voor plantenveredeling. “Als de 
opleiding Plantenveredeling had geheten, waren er nooit zoveel 
studenten op afgekomen”, weet Van Vilsteren. 

Flexibiliteit opleidingen
Als onderwijs en bedrijfsleven meer gaan samenwerken, ver-
hoogt dat de aantrekkelijkheid voor potentiële studenten. Dat 
vraagt wel meer flexibiliteit binnen het onderwijs. Het toevoe-
gen van elementen als gezondheid en design kunnen mbo-
opleidingen levensmiddelentechnologie interessanter maken 
voor latente bèta’s, stelt Van Vilsteren. De AOC Raad en Aequor 

Na de zomer gaat Human Capital Agenda ‘full speed ahead’

‘Het moet in de regio 
gebeuren’

‘In voorspoed zijn bedrijven geneigd 
eerder in scholing te investeren’

Sinds 15 mei is Ger Vos, directeur van het InnovatieNetwerk 
ook programmaleider van de Human Capital Agenda 
(HCA). Aan hem de taak de agenda uit te rollen. Hij ziet 
zijn rol als “te verbinden, te signaleren en te stimuleren”. 
Vos: “Als iets werkt in Friesland, dan is het op z’n minst 
handig als ze daar bijvoorbeeld ook in Limburg kennis van 
nemen. Het is van belang dat regio’s, bijvoorbeeld via 
online communities, ervaringen uitwisselen die weer kun-
nen leiden tot het versterken van het leervermogen in 
regio’s en tot nieuwe samenwerkingsverbanden.” Hij is nog 
maar kort in functie en probeert helder op zijn netvlies te 
krijgen wat er speelt. Toch is hij over één ding duidelijk: de 
HCA is de verantwoordelijkheid van onderwijs en bedrijfsle-
ven samen. “Het is een uitdaging om die gezamenlijkheid 
verder gestalte te geven.” 
Vos heeft hoge verwachtingen van de Centres of Expertise 
(hbo-wo) die nu al ontstaan op thema’s als biobased econo-
my en greenports. Hier zouden ondernemers terecht kun-
nen voor vragen over innovatie. De centra kunnen de ken-
nis die op de plank ligt (70% van de innovaties kan met 
kennis die er al is, red.) mobiliseren om de ondernemer te 
helpen. “De interactie tussen onderwijs en bedrijfsleven 
kan niet anders dan positief zijn voor het innovatief vermo-
gen van Nederland.” De komende tijd zal Vos bij veel men-
sen langsgaan om de activiteitenplanning met de daarbij 
behorende prioriteiten door te nemen. En hoe de HCA 
ondersteuning kan bieden. “Maar ze zullen het vast voor 
90% zonder mij kunnen.”

Vos programmaleider HCA
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sche functies. Nu belanden de veelgevraagde bèta’s vaak bin-
nen een aantal jaar in een managementfunctie, waardoor ze 
weinig meer met hun technische kennis doen. 

Samenwerkingsverbanden
Ongeveer 80% van de initiatieven aangekondigd in de HCA 
lopen min of meer al. Van Vilsteren raadt dan ook aan om voort 
te borduren op bestaande samenwerkingsverbanden en deze te 
verstevigen. Het primaat van HCA ligt in de regio, bij de regio-
nale economische clusters. “Hier moet het gebeuren, partijen 
moeten elkaar opzoeken”, zegt de onderwijs-directeur.
Zo gaan onderwijsinstellingen in samenwerking met en afge-
stemd op de behoefte van bedrijven Centra voor Innovatief vak-
manschap (mbo) en Centres of Expertise (hbo-wo) opzetten. 
Voor beide is zo’n €8 miljoen beschikbaar. In oktober wordt 
duidelijk waar de centra komen. Het is nu zaak om naast de 
voorhoedepartijen ook de grote massa mee te krijgen in de 
doelstellingen van de HCA. Dat is de grootste uitdaging, vindt 
Van der Laan. “Al die projecten moeten structureel worden. Er 
moet uiteindelijk één integrale aanpak komen, want ideeën zijn 
er genoeg.”

Full speed ahead
Voor de zomer vinden er nog allerlei bijeenkomsten plaats met 
betrokkenen uit de regio’s. Na de zomer is het full speed ahead 
met de HCA. “Op dit moment zijn we bezig een online commu-
nity voor te bereiden die kan helpen om onderwijs en bedrijfsle-
ven te verbinden.” Een lastig punt zal worden om het bedrijfsle-
ven te verenigen. Het hangt vaak af van één enthousiast bedrijf. 
Je hebt altijd trekkers nodig, weet Van der Laan.
Dat meer bedrijven in de regio meedoen, is belangrijk voor het 
onderwijs. Dat kan dan in vier jaar bijvoorbeeld twintig leerlin-
gen opleiden voor een groep bedrijven. Maatwerk voor één 
bedrijf lukt niet, stelt ze, dat is onbetaalbaar. Een voorbeeld van 
een succesvolle samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsle-

zijn, samen met het bedrijfsleven, bezig om de kwalificatiedos-
siers waarin de beroepsbeschrijving is vastgelegd aan te pas-
sen. Bredere en flexibelere profielen maken opleidingen een 
stuk aantrekkelijker.
Regelgeving vormt een drempel om werknemers uit de voe-
dingsindustrie binnen te halen voor gastlessen en om studen-
ten meer onderwijs te laten volgen bij bedrijven. Van Vilsteren: 
“Dan beland je in de discussie wat nu precies onderwijstijd is, 

want hieraan zit weer geld gekoppeld. Deze discussie bemoei-
lijkt de innovatie binnen het onderwijs.” Ze ziet graag dat stu-
denten meer mogelijkheden krijgen om in bedrijven te werken 
en gebruik kunnen maken van de nieuwste technologie die op 
de onderwijsinstellingen vaak niet voorhanden is. Van Vilsteren, 
zelf opgeleid tot levensmiddelentechnoloog, zou graag meer 
doorgroeimogelijkheden zien binnen het spectrum van techni-

In januari presenteerden Medy van der Laan (AOC Raad), 
Cees ’t Hart (FrieslandCampina) en Martin Kropff (Wagenin-
gen Universiteit) van het regieteam van de Topsector Agro 
& Food de Human Capital Agenda (HCA) voor de sector 
Agro & Food en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen. Partijen 
als de Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie 
(FNLI) en het Centraal Bureau Levensmiddelen waren actief 
betrokken bij het opstellen van de HCA. De agenda behelst 
een gemeenschappelijke visie van onderwijs en bedrijfsle-
ven en heeft twee hoofddoelstellingen:
- Het verbeteren van de aansluiting - kwantitatief en kwali-
tatief - tussen onderwijs en bedrijfsleven.
- Het vergroten van de aantrekkingskracht van de sector op 
werknemers door een wenkend beroepsperspectief.
Het bereiken van de doelstellingen moet ervoor zorgen dat 
er onder andere voor de voedingsmiddelenindustrie vol-
doende en goedopgeleide mensen beschikbaar zijn. De 
HCA bestaat uit drie onderdelen waarlangs de doelstellin-
gen kunnen worden bereikt:
1.  Een actieplan dat de HCA op vijf thema’s concreet 

maakt.
2.  Een arbeidsmarktanalyse met zowel kwantitatieve als 

kwalitatieve prognoses voor de komende vijf tot tien 
jaar.

3.  Een permanente inventarisatie en kennisspreiding van 
‘supportersprojecten’. Deze regionale en landelijke initi-
atieven dienen bij te dragen aan de realisatie van de 
HCA.

Een centrale rol in de HCA vormen de regionale economi-
sche clusters, zoals in Helmond en de Zaanstreek. Het 
onderwijs (vmbo, mbo, hbo-wo) en bedrijfsleven in de 
regio’s dienen nauw samen te werken om de HCA tot een 
succes te maken. Ook de overheid participeert in de HCA. 
• www.hca-agrofoodtuinbouw.nl

Human Capital Agenda

‘Een lastig punt zal worden om het 
bedrijfsleven te verenigen’

Het is belangrijk om jongeren te laten zien dat technologie leuk en leerzaam is.
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op 23 mei 39 vacatures inclusief stages, 14 daarvan voor het 
nieuwe innovatiecentrum van Heinz in Nijmegen.

Arbeidsplaatsen food stabiel
Door de bank genomen blijft het aantal arbeidsplaatsen in de 
voedingsindustrie stabiel, signaleert Silvie van Aanholt van 
Agrojobs. Wel constateert ze dat mensen langer moeten zoeken 
naar een baan (vijf maanden in plaats van drie), niet vanwege 
een tekort aan werk maar omdat bedrijven zorgvuldiger selecte-
ren en hogere eisen stellen.
Volgens Dirk-Jan van Veldhuizen van DUPP vertonen bedrijven 
“risicomijdend gedrag”. Ze zoeken iemand met heel veel erva-
ring in een functie. Als er bijvoorbeeld een ervaren plantmana-
ger vertrekt, willen ze dat een andere ervaren plantmanager 
hem vervangt. Iemand die toe is aan een volgende stap in zijn 
loopbaan, bijvoorbeeld die van productiebegeleider naar plant-
manager, krijgt daardoor minder kansen. “In voorspoed zijn 

bedrijven daartoe eerder geneigd te investeren.” Dat er nog 
steeds voldoende banen zijn in food, heeft ook te maken met de 
vergrijzing. Hierdoor is er relatief veel vraag naar specialistische 
functies in de procestechnologie, bijvoorbeeld op het gebied 
van vlees en zuivel, aldus Van Aanholt. “Bedrijven willen de 
ervaren rot vervangen zonder veel opleidingskosten.” Ook kwa-
liteitsfunctionarissen zijn veelgevraagd. Dit komt door de stren-
gere milieu- en voedselveiligheidseisen. De nog steeds grote 
vraag naar procestechnologen heeft te maken met het steeds 
efficiënter willen produceren. Voor food designers van HAS Den 
Bosch is het lastig een functie te vinden. Hen ontbreekt speci-
fieke kennis over productgroepen, aldus Van Aanholt. “Food 
design loopt mogelijk voor op de arbeidsmarkt.”

ven zoals de HCA beoogt, is 
bijvoorbeeld de Groene Cam-
pus in Helmond (zie pag. 
17-19). Minder succesvolle 
voorbeelden zijn er ook, maar 
ik ga niet roepen waar het 
slecht gaat. Dat is niet aardig, 
aldus Van der Laan.

Economische crisis
De diepe economische crisis 
met oplopende werkloosheid 
(nu 6,2%) in Nederland lijkt 
een kans voor de voedingsin-
dustrie. Van der Laan beaamt 
dit. Een speler hoeft niet 100% 
in het profiel te passen, 
belangrijk is ook het juiste 
type mens voor de functie. “In 
crises willen veel mensen omgeschoold worden, bedrijven  
moeten hier dan wel zelf in investeren.” Van een crisis op de 
arbeidsmarkt voor de voedingsmiddelenindustrie als het om 
hbo- of wo-functies gaat, is weinig te merken, blijkt uit gesprek-
ken met recruitmentbureaus DUPP en Agrojobs. Wie het nieuws 
in de voedingsindustrie een beetje volgt, constateert dat er in 
de sector geen sprake is van massaontslagen. Dat wil niet zeg-
gen dat er helemaal niemand zijn baan verliest. VION kondigde 
begin 2012 aan 48 banen te schrappen, door sluiting van de 
fabriek in Geldrop; bij Peijnenburg vervallen 8 functies en in 
een tijdsbestek van twee jaar gaan 69 van de 200 arbeidsplaat-
sen bij Ben & Jerry’s in Hellendoorn verloren. Maar het gaat 
hierbij niet om gedwongen ontslagen, benadrukte woord-
voerster Fleur van Bruggen van Unilever tegenover VMT.
Ook komen er banen bij. Tien door uitbreiding van de ploegen-
diensten van de fritesfabriek van McCain in Lelystad en de der-
de fabriek van VSI in Leerdam schept 40 extra arbeidsplaatsen. 
Heinz maakte vorig jaar weliswaar bekend 18 banen te schrap-
pen door de integratie van de onderdelen foodservice en retail, 
maar er komen er meer bij. Op de website van Heinz stonden 

Maurice de Jong

‘Meer doorgroeimogelijkheden 
technische functies noodzakelijk’

Er komt ook werkgelegenheid bij in de foodindustrie: 10 banen door  
uitbreiding van de ploegendiensten van de fritesfabriek van McCain  
in Lelystad. 

Ger Vos, programmaleider 
Human Capital Agenda (HCA): 
“HCA is de verantwoordelijkheid 
van onderwijs en bedrijfsleven 
samen.”

Regelgeving vormt een drempel 
om werknemers uit de voedings-
industrie binnen te halen voor 
gastlessen, aldus Gerlinde van 
Vilsteren van de Groene Kennis 
Coöperatie.

Medy van der Laan, bestuurlijk 
verantwoordelijk voor de HCA:  
“In crisis willen veel mensen 
omgeschoold worden.”
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