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Mensen & Loopbaan
Thema: Human capital in food

Binnen de Groene Campus in Helmond 
hebben opleidingsinstituten, bedrijfsleven 
en overheid de krachten gebundeld om de 
agro-foodsector in de regio van voldoende 
en goed opgeleid personeel te blijven 
voorzien. Nu al zitten verschillende food-
bedrijven in Zuidoost-Brabant te springen 
om mensen. Foodgerichte opleidingen 
zijn een blinde vlek bij het vmbo- en het 
mbo-onderwijs én mbo-opleidingen slui-

ten onvoldoende aan op de praktijk. In het 
net geopende Food & Fresh Lab aan de 
Groene Campus kunnen leerlingen letter-
lijk experimenteren met industriële pro-
ceslijnen. Er werd €1,7 miljoen in dit pro-
ject geïnvesteerd, exclusief de apparatuur. 
Zo’n zeven ton kwam via het bedrijfsleven.

Denken vanuit het proces
Bij een bezoek medio mei legt een aan-

nemersbedrijf de laatste hand aan de hal 
van de proeffabriek. Machineleverancier 
JFPT uit Zwolle installeert een gloednieu-
we groentesnijlijn van Kronen. Het 
komende kwartaal kunnen de circa 30 
leerlingen van een foodrichting hier 
experimenteren met professionele groen-
teverwerkingsinstallaties. “Dit is exact 
dezelfde apparatuur als bij Groentehof 
staat, een van de participanten”, zegt Ivo 

Medio mei is de praktijkfabriek Food & Fresh Lab op de Groene Campus in Helmond ingericht. 

Brabantse voedingsbedrijven en technologieleveranciers investeren mee in productielijnen die 

vier keer per jaar van opstelling wisselen. Al experimenterend krijgen leerlingen de kneepjes van 

het werken in de voedingsindustrie onder de knie.

Food & Fresh Lab op Groene Campus in Helmond klaar voor de start

Proeffabriek stelt  
foodpraktijk centraal

Vera de Martines, tweede leerjaar niveau 4, bakt patisson aan voor jambereiding.  
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Ploegsma, wijzend naar de nieuwe 
machine. Hij is businessmanager bij de 
Groene Campus en drijvende kracht ach-
ter Food & Fresh Lab en Food Technology 
Park. “Leerlingen gaan hier niet leren 
hoe ze appelmoes moeten maken, maar 
wat de gevolgen zijn als het mis gaat in 
het productieproces. Niet denken vanuit 
de machine, maar vanuit het proces. We 
laten bewust dingen in het honderd 
lopen. Laat mensen zelf ervaren wat er 
gebeurt als het verkeerd gaat. Dichter op 
de praktijk kun je niet zitten.” 

Scheve etiketten
Dat is serieus experimenteren met pro-
ceslijnen. Waar in de industrie alles per-
fect moet lopen, kunnen leerlingen hier 
met machine-instellingen spelen. Proef-
ondervindelijk leren ze wat efficiency en 
kwaliteitsdenken in de foodindustrie 
inhoudt. Zo leren ze als operator omgaan 
met bestaande technologie in bedrijven 
uit de regio.
“De appels met de verkeerde messen 
snijden, waardoor je verkleuring krijgt. 
Wat doet dat met je eindproduct? De 
temperatuur te hoog, wat is het effect op 
kleur en smaak? De synchronisatie niet 
goed hebben waardoor er product naast 
de pot belandt en je de band bevuilt. De 
etiketten er scheef op laten zetten, waar-
door je potten worden afgekeurd. Dat 
soort opdrachten gaan we ze hier laten 
uitvoeren. Wat kost het als je de lijn  
moet stilzetten, omdat de instellingen 
niet goed zijn? Laat ze dat maar eens  
uitrekenen.” 

Praktijkleeromgeving
Dick van der Star, directeur van de Groe-
ne Campus, knikt. Hij benadrukt dat het 
initiatief voor Food & Fresh Lab vanuit 
het bedrijfsleven komt. De foodsector wil 
dit zelf, omdat hun toekomst mede 
afhangt van goede vooropleidingen. “Dat 
food centraal in de opleidingen van de 
Groene Campus is gezet, is onder sterke 
aandrang van het bedrijfsleven. Hun 
vastbeslotenheid bepaalt in sterke mate 
de haalbaarheid van een project als dit. 
Je hoeft dus niet te trekken aan bedrijven 
om actief te worden.”
Communicatieadviseur Nicole Swinkels 
van Food Connection Point (FCP), een 
netwerkorganisatie van foodonderne-
mers in Zuid-Nederland, bevestigt dat. 
FCP beijvert zich voor samenwerking tus-
sen voedingsmiddelenindustrie, overheid 
en onderwijs. “Er is behoefte aan een 
praktijkleeromgeving, weten we uit 
gesprekken. Met een groep onderne-
mers, onderwijs en overheid kwamen we 
vier jaar geleden uit op een groen plan 
met een eigen gebouw. Dit zou in de 
periferie komen van de Groene Campus. 
De crisis kwam ertussen en bedrijven 
maakten pas op de plaats. Maar de 
behoefte bleef en nu is in deze aanbouw 
het Food & Fresh Lab in anderhalf jaar 
tijd opgeleverd.” 
Van der Star sluit aan: “In samenspraak 
met Food Connection Point is besloten 
iets kleinschaligs te realiseren dat toch 
aan de doelstelling van een leerfabriek 
voldoet en waarin alle bedrijven zich her-
kennen. Geen vaste opstellingen dus, 
dan beperk je je tot één soort productie. 
Nee, wisselende machineparken, juist 
vanwege die link met de bedrijven hier.” 

Dynamiek
Geen afdankertjes, alleen de modernste 
apparatuur wordt opgesteld. Vaak demo-
modellen die bedrijven best even kunnen 
missen. Als de hal is ingericht staat er 
voor ruim een half miljoen aan appara-
tuur in. Via bruikleen investeren machi-
nebouwers mee. Ook stellen ze hun  
monteurs ter beschikking. Ploegsma, 
oud-directeur van verpakkings- en 
machineleverancier Convenience Food 
Systems, heeft bedrijven enthousiast 
weten te maken om met technologie te 
investeren in Food & Fresh Lab.
Opzet is vier keer per jaar een cyclus van 
tien weken te doorlopen op steeds ande-
re procesapparatuur. Opbouwen, pro-
ductie draaien en afbouwen. Leerlingen, 
foodbedrijven en leveranciers worden 
daar van A tot Z bij betrokken: “Een lijn-
tje van tien jaar oud werkt niet. Met het 
nieuwste van het nieuwste krijg je traffic. 
Een hotspot voor allerlei initiatieven in 
food. Nu dus een verslijn. Na de zomer 
kun je denken aan een lijn voor soepen 
en sauzen of een vleeslijn.” Zo maken 
leerlingen in korte tijd kennis met diverse 
productieprocessen. Raken ze vertrouwd 
met procesapparatuur van bedrijven in 
de regio, wordt hun interesse gewekt en 
voelen ze zich betrokken. Voor toeleve-
ranciers is het ook interessant. Via 
opstellingen in Food & Fresh Lab komen 
ze op een andere manier bij foodbedrij-
ven binnen. Dat is beter dan met offertes 
leuren, denken Ploegsma en Van der 
Star. “Foodbedrijven willen hier graag 
mensen opleiden en leveranciers daarbij 
betrekken. Leveranciers zoeken naar een 
andere manier om afnemers te benade-
ren. Ze kunnen hier op neutraal terrein 

2008:  De Groene Campus – mbo-opleiding met bestaande technologie.
2012:  Food & Fresh Lab (operationeel in mei) – proeffabriek voor  

operators in de food.
2012:  Food Technology Park Brainport 1, start bouw vanaf mei 2012 - 

speerpunten nieuwe conserveringstechnologie en scheiding- en  
filtratietechnologie.

2012 - 2016: Food Technology Park Brainport 2. In ontwikkeling tot 2016 – Food 
zoekt industriële samenwerking met bedrijven in hightechsystemen 
en -materialen en de chemie. In zijn maximale vorm heeft Food Park 
een omvang van 25.000 vierkante meter bruto vloeroppervlak. Tota-
le investeringen in valorisatie en innovatie-infrastructuur: €62 mil-
joen; circa 30 gevestigde bedrijven; 200 projectpartners (onder-
zoeksinstellingen en bedrijven); 200 tot 400 directe en meer dan  
200 indirecte banen; 150-200 studenten per jaar; twee keer per 
maand zijn evenementen gepland rond valorisatie van het FTPB-
programma. 

Projectfasering 2008-2016

Monteur Anco Wittebol van machineleveran-
cier en -bouwer JFTP installeert een groente-
snij-installatie. 
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Food Technology Park Brainport 1 en 2
Naast de Groene Campus zijn de bouw-
voorbereidingen begonnen voor Food 
Technology Park Brainport 1. Dit complex 
moet eind 2012 zijn opgeleverd. Het gaat 
bestaan uit een kantoor en productiege-
bouwen voor applicatieontwikkeling. Er 
komen ‘living Labs’ voor Pulsed Electric 
Fields (PEF), hogedrukpasteurisatie en 
filtratietechnieken om componenten uit 
grondstoffen en reststromen te scheiden 
en tot waarde te maken. Draait het in De 
Groene Campus voor 80% om onderwijs 
en 20% om commerciële activiteiten, in 
Food Park zijn de rollen omgekeerd. Van 

der Star: “Het is volledig commercieel 
gericht, waarbij 20% is toegewijd aan 
opleiding en onderzoek. Het Food & 
Fresh Lab verbindt de beide concepten 
en is de spil in de samenwerking.” 
“En het Food Technology Park is al volledig 
verhuurd”, glimt Ploegsma. “Of nieuwe 
conserveringsmethoden of microfiltratie 
commercieel haalbaar zijn, kunnen ze hier 
straks op demoschaal voor bedrijven aan-
tonen. De installaties zijn te huur voor 
bedrijven om bijvoorbeeld 500 kilo pro-
duct te laten pascaliseren.” Het 
opleidings niveau is hbo of universitair, al 
zullen ook mbo’ers nodig zijn. Daarom is 
in samenwerking voorzien met WUR, TU/e, 
hbo (Fontys, HAS), mbo (ROC/Helicon). 
Ploegsma spreekt van verlenging van 
Wageningen. “Wat ze daar uitvinden, 
wordt hier toegepast. Dit wordt een valori-
satiecentrum. Wij willen geen wetenschap-
pelijk onderzoek doen, studenten kunnen 
hier wel hun eindopdracht uitvoeren.”  
Brainport 2 staat alleen nog op papier. 
De ontwikkeling is gepland voor 2012-
2016.
Of het derde gebouw er komt, hangt af 
van de bereidheid van bedrijven. “Dit is 
geen subsidieproject. Het gaat om kruis-
bestuiving en businessontwikkeling en 
bedrijven die daarin willen investeren”, 
besluit Ploegsma. 

“Je ziet dat concurrenten gewoon samen-
werken in zo’n partnership”, zegt Van der 
Star. “Het is niet bedreigend.” Ploegsma: 
“We willen een soort food community 
creëren. Daarin kunnen bedrijven van 
elkaar profiteren.” Er zijn plannen om 
ook leerlingen van regionale ROC’s en 
Hogeschool Fontys bij deze proeffabriek 
te betrekken, bijvoorbeeld leerlingen van 
technische opleidingen uit de regio Eind-
hoven. Ploegsma: “We proberen dit lab 
met zowel food- als technische opleidin-
gen te koppelen. Zorg voor een storing in 
de lijn en laat de technicus en operator 
maar samen denken over een oplossing. 
Dat zijn binnen de opleiding nu strikt 
gescheiden werelden.” 
Van der Star: “In een groep van vijftien 
man passen ook twee hbo’ers van de HAS 
of Fontys die de groep leren aansturen en 
twee technici. Met zo’n interdisciplinaire 
aanpak willen we zo dicht mogelijk bij de 
dagelijkse praktijk van een foodbedrijf 
komen.” 

Dakkas en Food Park
Voor de Groene Campus is nog een paar 
uitbreidingen voorzien. Bovenop het dak 
van Food & Fresh Lab komen een kas en 
een eettuin. In oppervlak samen zo’n 300 
m2. Verder een mycor rhiza-lab en een 
thermoregulatie-lab. Onderzoekers van 
het mycorrhiza-lab onderzoeken in de te 
bouwen kassen de gunstige effecten van 
schimmels op bodemstructuren. In het 
thermoregulatie-lab bestuderen onder-
zoekers dan invloeden van warmte en 
koude op dierenwelzijn in de veehouderij 
en ze ontwikkelen producten om leefcon-
dities te verbeteren. 

een groep klanten uitnodigen en hun 
netwerk uitbreiden.” 

Partnership
De plannen zijn ambitieus. Er wordt 
gedacht aan een twintig tot veertig tech-
nologieleveranciers die het lab inrichten. 

Vincent Hentzepeter
V. Hentzepeter is freelance journalist

Nicole Swinkels, Ivo Ploegsma en Dick van der Star buigen zich over de plannen van Brainport 
1 en 2. 

‘We laten bewust dingen in het 
honderd lopen’

Leerlingen van de Groene Campus krijgen een praktijkles 
in productontwikkeling. Vandaag staat de bereiding van 
groentejam op het programma, zoals tuinbonen-jam en 
jam met mango en rode peper.
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