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Jongeren in de lead
de human Capital agenda (hCa) van de topsector agrifood 
ontplooit vele initiatieven om de sector als een aantrekkelijke 
werkgever te presenteren voor jongeren. een serie regio- 
bijeenkomsten tussen jongeren en bedrijven bood inzicht  
in de wensen van de zo gewenste doelgroep. “jongeren  
willen continu online zijn.”

werkgever. “Jongeren kiezen vaker voor een 
groot bedrijf omdat ze makkelijk kunnen 
doorstromen naar een andere functie. Dat 
is bij het mkb niet zo makkelijk.” Vos pleit 
ervoor dat het mkb gaat samenwerken als 
collectief werkgever. “Een nieuwe werkne-
mer begint bij het ene bedrijf en stroomt 
door naar een ander bedrijf.” De bedrijven 
moeten hiervoor wel een drempel over om 
iemand te laten gaan die ze zelf hebben 
opgeleid, realiseert Vos zich. “Maar als ze 

niet iets doen, verliezen ze de aan-
was van nieuwe werknemers vooral 
in de categorie hbo en wo. Maar ook 
mbo, niveau drie en vier willen zich 
graag ontwikkelen.”
Wat Vos goed vindt aan het Tech-
niekpact is dat het meer overzicht 

biedt aan het bedrijfsleven. “De veelheid 
aan initiatieven gericht op jongeren hebben 
meer structuur gekregen.”

Leven lang leren
Waar de HCA ook aandacht aan besteedt, is 
het opleiden van werknemers. “Dat moet 
niet incidenteel gebeuren, maar structu-
reel.” De tuinbouw is twee jaar geleden 
gestart met het Agro Opleidingshuis, mede 
gebaseerd op de inzet van scholingsconsu-
lenten. Dat wordt nu verbreed naar de agri-
food. De urgentie wordt volgens Vos voor 
HCA-gerelateerde activiteiten nog niet 
gevoeld door alle bedrijven in de agrifood. 

Het aantrekkelijk maken van een loopbaan 
in de agrifood voor jongeren is een van de 
belangrijkste doelen van de Human Capital 
Agenda (HCA). Daar zijn het afgelopen jaar 
de belangrijkste activiteiten op ontplooid, 
vertelt Ger Vos, programmaleider van de 
Human Capital Agenda van de topsectoren 
Agrifood en Tuinbouw. “De regiobijeen-
komsten ‘Werk en loopbaan’ waren een suc-
ces”, vertelt Vos. Tijdens deze bijeenkom-
sten kwamen bedrijven en jongeren van de 
middelbare school bijeen. Uit deze 
gesprekken bleek dat jongeren van 
bedrijven verwachten dat ze ook tij-
dens het werk continu online kunnen 
zijn. Bovendien willen ze in een platte 
organisatie werken. “Ze willen al in 
een vroeg stadium meepraten en 
makkelijk met de directeur om tafel kunnen 
zitten”, verklaart Vos. Bovendien bereik je 
de huidige jongeren niet meer met een 
standaard advertentie. Dat beamen de deel-
nemende bedrijven. Een zegt: “Op een 
advertentie in de krant krijgen we geen 
reacties meer van jongeren. Terwijl we 
natuurlijk ook graag jongeren op sollicita-
tiegesprek laten komen. Sinds een paar 
maanden plaatsen we onze vacatures ook 
op Facebook en Twitter.”  De regiobijeen-
komsten zijn gehouden in Zeeland en Hel-
mond. Dit jaar volgen nog vijf van deze bij-
eenkomsten in andere regio’s. Voor bedrij-
ven die hebben deelgenomen aan zo’n 

workshop en hun personeelsbeleid daad-
werkelijk willen aanpassen, volgt nog een 
follow-up. Op de Agrifoodtop op 11 juni zal 
Ger Vos een workshop leiden over dit 
onderwerp: Wat beweegt de jongeren van 
tegenwoordig? 

Nationaal Techniekpact
Waar de HCA jongeren enthousiast wil 
maken voor een loopbaan binnen de agri-
food en de tuinbouw, richt het recent geslo-

ten Nationaal TechniekPact (zie kader) zich 
op jongeren te interesseren voor een baan 
in de techniek. De HCA was nauw betrok-
ken bij dit Techniekpact. Het pact richt zich 
op drie pijlers: jongeren interesseren voor 
techniek, jongeren die voor techniek heb-
ben gekozen behouden voor het vak en 
ouderen langer behouden voor het vak. 
Daar haakt de HCA volgens Vos prima bij 
aan. “Vijftig procent van de jongeren die 
een technische opleiding volgt, kiest niet 
voor een technische baan. Daarom is aan-
trekkelijk werkgeverschap zo belangrijk.” 
Vos maakt ook een ond erscheid tussen het 
mkb en de multinationals/overheid als 

‘ Jongeren willen al  
in een vroeg stadium  
meepraten’
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mogelijk.” Daarnaast moet het beroepson-
derwijs een kwaliteitsimpuls krijgen. Dat 
gebeurt via het Centrum voor Innovatief 
Vakmanschap voor het mbo en Centres of 
Expertise voor het hbo. Bij beide initiatie-
ven is de koppeling met het bedrijfsleven 
sterk. Op de vraag welke initiatieven Vos 
het meest interessant vindt, kan hij moeilijk 
kiezen. Food Connection Point in Zuid-
oost-Nederland vindt hij goed, omdat het 
een ‘stevige body’ heeft en de ondernemers 
er achter staan. Dat is volgens de program-
maleider essentieel voor het slagen van dit 
soort initiatieven. “Collectieve projecten 
gesteund door de overheid overleven het 
niet. Ze bloeden dood zodra de subsidie 
stopt.” Ook in de zuivelindustrie ziet Vos 
een aantal interessante initiatieven. Lees 
hiervoor het artikel op pagina 16 dat ingaat 
op deze sector. 
De komende jaren wil Vos met de HCA nog 
strakker in kaart brengen wat aantrekkelijk 
werkgeverschap echt betekent. In de regio’s 
wil de HCA samen met bedrijven de strate-
gie hiervoor bepalen: hoe gaat hun bedrijf 
zich in de toekomst ontwikkelen en hoe 
sluit hun werkgeverschap daarbij aan? En 
hoe brengen we jongeren meer in de lead, 
zowel voor wat betreft topwerkgeverschap 
als voor toponderwijs?

• Dionne irving •

Uit analyses van het Researchcentrum 
voor onderwijs en arbeidsmarkt (ROA) 
blijkt dat de komende jaren flinke 
spanning op de arbeidsmarkt voor 
technici ontstaat. Schatting is dat op 
termijn jaarlijks 30.000 extra technici 
nodig zijn om aan de groeiende 
behoefte aan technisch personeel te 
voldoen. Om dat te bereiken zet het 
Techniekpact in op drie actielijnen naar 
2020:
•  Kiezen voor techniek: meer leerlingen 

kiezen voor een techniekopleiding. 
•  Leren in de techniek: meer leerlingen 

en studenten met een technisch 
diploma gaan ook aan de slag in een 
technische baan.

•  Werken in de techniek: mensen die 
werken in de techniek behouden 
voor de techniek en mensen met een 
technische achtergrond die langs de 
kant staan worden elders in de tech-
niek ingezet.

Nationaal Techniekpact

Andere bedrijven zoals de Nederlandse 
Spoorwegen zijn hun eigen bedrijfsschool 
gestart op mensen op te leiden met baanga-
rantie. Een initiatief van Mars en Friesland-

Campina om nauw samen te werken met 
een opleiding juicht hij van harte toe. “We 
moeten volgen hoe het zich de komende 
periode ontwikkelt en uitbreiden waar 

Het Techniekpact heeft  

drie uitgangspunten:

•  Implementatie binnen regio’s en sectoren is 
doorslaggevend voor succes. Het Techniek-
pact bevat (landelijke) afspraken die regio’s 
en sectoren ondersteunen bij het realiseren 
van de eigen doelen.

•  Samenwerking tussen onderwijs, bedrijfsle-
ven en werknemers is de sleutel voor aan-
trekkelijk techniekonderwijs dat naadloos 
aansluit op de arbeidsmarkt. Het bedrijfsle-
ven, de sociale partners, het onderwijs 
(publiek en privaat), werknemers, scholieren 
en studenten, regio en Rijk leveren ieder hun 
eigen bijdrage aan het Techniekpact.

•  Techniekonderwijs over de volle breedte 
vormt het fundament voor een gezonde 
arbeidsmarkt voor technici. Het pact richt 
zich op basisonderwijs, voortgezet onderwijs, 
beroepsonderwijs, hoger onderwijs en  
scholing van werkenden.

jongeren verwachten tijdens het werk ook continu online te kunnen zijn.


