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theMa: opLeiding &  
arbeidsMarkt

Arbeidsmarktprogramma 
zuivelindustrie succesvol

drie jaar geleden startte het programma arbeidsmarkt &  
opleiding Zuivelindustrie om in te spelen op de toekomstige 
tekorten aan technisch personeel in de zuivelindustrie. het is  
nu bijna afgerond en de resultaten stemmen tevreden.

Zij-instromersproject
Een derde project was ‘zij-instroom’. Mede 
door de economische crisis kwam dit nooit 
echt van de grond. De insteek was om voor 
zij-instromers pilotprojecten te organiseren 
bij drie tot vier bedrijven samen met een 
arbeidsmarktorganisatie. Het realiseren van 
een pilot bleek in de praktijk lastig. Het aan-
bod van werkzoekenden voldeed. Omdat de 
acute belangstelling op dit punt tegenviel, is 
het project bijgesteld. Het heeft zich daarom 
vervolgens gericht op het onderwerp ‘duur-
zame inzetbaarheid’, waarvoor twee pilots 
zijn gestart, over vitaliteit (van de oudere 
werknemers) en over flexibele arbeidstijden.

• Maurice de Jong •

Het online informatie- en leersysteem Zui-
velacademie.nl, de website Zuivel Werkt! en 
het uitzetten van een personeelsontwikke-
lingstool (EDO-scan) zijn de belangrijkste 
resultaten van drie jaar Programma Arbeids-
markt & Opleiding Zuivelindustrie. “Daar-
naast zijn meer inzicht en bewustwording 
belangrijke winstpunten van het project”, 
analyseert Jurgen Jansen, die als medewerker 
arbeidsaangelegenheden vanuit het Product-
schap Zuivel bij het programma is betrok-
ken. Hij doelt op het inzicht dat zuivelbedrij-
ven krijgen in hun personeelssituatie met 
behulp van de zogeheten EDO-scan, die in 
2011 voor het eerst bij zuivelbedrijven in 
Nederland werd uitgevoerd. Zo’n scan levert 
een beeld op van de toekomstige personeels-
situatie van bedrijven. In 2011 werd deze 
voor het eerst uitgezet. Dit gaf op bedrijfs-
niveau inzicht in de personeelsontwikkeling, 
maar leverde ook een landelijk beeld op. Eer-
der dit jaar werd de EDO-scan 2.0 gepresen-
teerd, waarmee het meten van de personeels-

ontwikkeling regelmatig kan worden her-
haald. Door de als-dan-scenario’s die het 
instrument bevat, kunnen bedrijven ver-
schillende scenario’s en veronderstellingen 
invullen en doorberekenen voor hun        
specifieke situatie. 

Zuivelacademie
Het belangrijkste tastbare resultaat van het 
programma is de Zuivelacademie (www.zui-
velacademie.nl). Die komt voort uit het pro-
ject ‘continuïteit mbo-vakkennis’ en is 
bedoeld als ondersteuning voor (bij)scho-
lingstrajecten van werknemers in de Neder-
landse zuivelindustrie en van leerlingen in 
het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). 
Zuivelacademie biedt leermodules van     
zuivelvakkennis op mbo 2, 3-4 niveau. De 
modules ondersteunen scholingstrajecten 
van zuivelwerknemers en leerlingen van het 
mbo. Zuivelbedrijven en deelnemende 
onderwijsinstellingen kunnen de kennis gra-
tis gebruiken, derden betalen hiervoor. De 
inhoud van Zuivelacademie.nl kwam tot 
stand via de Zuivelkenniscoöperatie, een 
samenwerkingsverband van zeven opleiders 
en elf zuivelbedrijven. “Het kostte in het 
begin veel tijd, want iedereen gaat op zijn 
kennis zitten. Uiteindelijk waren alle partijen 
overtuigd van de meerwaarde en de nood-
zaak van kennisdeling en ook bereid om in 
dit project te investeren. Afspraken hierover 
zijn vastgelegd in een convenant. ” 

Programma & Opleiding  
Zuivelindustrie 2010-2013

Project 1: Personeels- en opleidingsplan
Loopt nog. Belangrijkste resultaat: inzicht 
en bewustwording in personeelsbestand. 
Ontwikkeling EDO-scan 2.0.
Project 2: Continuïteit mbo-zuivelvakkennis
Afgerond. Resultaat: Zuivelacademie.nl
Project 3: Zij-instroom
Afgerond. Resultaat: pilot-idee zij-instroom, 
aanzet tot activiteiten/pilots rond ‘duurzame 
inzetbaarheid (vitaliteit, arbeidstijden-
management). Laatstgenoemde activiteiten 
lopen door.
Programma-spin-off: 

website www.Zuivelwerkt.nl, gericht op  
verbinding tussen school en bedrijf.


