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Van los zand naar 
verbinding
Vernieuwde HCA moet verbinding arbeidsmarkt- 
voedingsindustrie structureel verbeteren

Je zou het een langdurige trend kunnen noemen: de veelheid 
aan initiatieven die de laatste jaren ontsproten om de verbinding 
tussen onderwijs en voedingsindustrie te verbeteren. De ver-
nieuwde Human Capital Agenda onder leiding van de FNLI 
streeft ernaar dat dit de normaalste zaak van de wereld wordt. 
Dit vereist een andere manier van denken van zowel onderwijs 
als voedingsbedrijven.

tal Agenda (HCA) Food, de opvolger van 
de vorig jaar gestarte HCA Agro & Food. 
Beide vloeiden voort uit de Topsector Agro 
& Food, één van de negen topgebieden die 
het kabinet in 2011 aanwees als motoren 
van de Nederlandse economie. Samen met 
bedrijfsleven en onderwijs investeert de 
overheid, op basis van co�nanciering,        
in deze negen sectoren. Begin vorig jaar      
presenteerden Medy van der Laan (AOC 
Raad), Cees ’t Hart (FrieslandCampina) en 
Martin Krop� (Wageningen UR) van het 
regieteam van de Topsector Agro & Food 
de Human Capital Agenda Agro & Food. 

Deze gemeenschappelijke visie van 
onderwijs en bedrijfsleven hee� twee 
hoofddoelstellingen: een betere aan-
sluiting tussen onderwijs en bedrijfsle-
ven en het vergroten van de aantrek-
kingskracht van de sector op potentiële 
werknemers. Na bijna twee jaar HCA 

luidt de conclusie: er is te weinig voortgang 
geboekt. Een arbeidsmarktprognose (kwali-
tatief en kwantitatief) om de vraag naar 
personeel in de komende vijf tot tien jaar in 
beeld te brengen ontbreekt, evenals een 
concreet actieplan over hoe de doelstellin-
gen precies te bereiken. 

Spaghettiberg
Het is allemaal nog te veel los zand. Dit zit 
voorzitter Cees ’t Hart van het topgebied 
Agro & Food niet lekker. “Er gebeurt nog te 
weinig. Het is één grote spaghettiberg 

Oprichter Henk Maas kon het maar nauwe-
lijks bevatten dat De Sapfabriek in mei fail-
liet ging. Met de grote tekorten aan opera-
tors in de voedingsmiddelenindustrie, kan 
de leerfabriek immers een positieve rol  
spelen. Er komt dus zeker een doorstart, 
kondigde Maas aan. “Er zijn zoveel 
mensen nodig in de voedings- 
industrie van niveau 1 tot en met 
niveau 5.”

Aansluiting onderwijs- 
voedingsindustrie
De voedingsindustrie realiseert zich terdege 
welke problemen er spelen in de sector. Op 
alle niveaus heersen of dreigen mede van-
wege de vergrijzing tekorten aan technisch 
geschoold personeel. Verder valt vanwege 
het slechte imago onder de jeugd de 
instroom in foodopleidingen tegen. Opval-
lend is dat de roep om een betere aanslui-
ting tussen onderwijs en bedrijfsleven 
steeds luider klinkt. Om de arbeidsmarkt-
problematiek aan te pakken lanceerde de 
voedingsindustrie de afgelopen jaren een 
aantal alomvattende initiatieven: de Human 

Capital Road Map (2007), de Human Capi-
tal Agenda Agro & Food (2012) en onlangs 
de HCA Food. Ook gebeurde er veel op 
branche- en regionaal niveau. Zo zijn Mars 
en FrieslandCampina in de regio Veghel 
samen met ROC De Leijgraaf een eigen 

opleiding tot foodoperator gestart. Door het 
afgeven van een baangarantie stroomde de 
opleiding in mum van tijd vol. Door het 
geven van gastcolleges en bedrijfsrondlei-
dingen tonen de bedrijven dat werken in  
de voedingsindustrie leuk is. Het Product-
schap Zuivel tuigde namens de zuivelindus-
trie het Programma Arbeidsmarkt & Oplei-
ding Zuivelindustrie 2010-2013 op, dat 
onlangs succesvol werd afgesloten. 

Human Capital Agenda
Het programma gaat op in de Human Capi-

‘ De switch moet  
gemaakt worden van 
denken naar doen’
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en voor bedrijven is niet voldoende duide-
lijk hoe het zit.” ’t Hart vroeg Anton Ooijen 
deze boodschap door te geven tijdens de 
slotbijeenkomst van het Programma 
Arbeidsmarkt & Opleiding Zuivelindustrie 
in Elspeet. Ooijen, die er voor Friesland-
Campina net drie jaar Midden-Oosten op 
hee� zitten, is door ’t Hart gevraagd op te 
treden als nieuwe projectleider van HCA. 
Allereerst verdwijnt het woord ‘Agro’ uit de 
titel die nu simpelweg luidt: HCA Food. 
Het is nodig om de twee van elkaar los te 
koppelen omdat arbeidsmarkt voor food en 
agro te veel verschillen. “In de landbouw 
gaat het vooral om bedrijfsopvolgingen, 
terwijl de voedingsindustrie worstelt met 
het vinden van voldoende technisch en 
technologisch geschoold personeel”, ver-
klaart de HCA-projectleider zich nader. 
Zijn taak voor de komende twee jaar: de 
switch maken van denken naar doen. De 
afgelopen jaren is er vooral veel overlegd. 
Plannen genoeg dus. Nu is het tijd om al die 
ideeën goed op elkaar af te stemmen en uit 
te voeren. Ooijen wil de organisatie van de 
HCA dan ook anders inrichten. 

Taskforce voedingsindustrie
Op landelijk niveau is nu de taskforce HCA 
Food geïnstalleerd, die de regie zal voeren 
over nog nader te vormen projectteams 
(zo’n 10, red.). Deze wijziging in de organi-

satiestructuur hee� als doel thema’s die 
zowel regionaal als landelijk spelen in kaart 
te brengen, waarna bekeken wordt of een 
landelijke of regionale aanpak volstaat. De 
Federatie Nederlandse Levensmiddelen 
Industrie (FNLI) zal het voortouw nemen 
in de HCA Food en wil zoveel mogelijk 
zaken gemeenschappelijk aanpakken. 
“Maar eerst moeten we inzichtelijk maken 
wat de personeels- en kennisbehoe�e is van 
de voedingsindustrie voor de komende tien 
jaar. Dit moeten we echt met getallen hard 
maken”, benoemt Ooijen de eerste stap die 
gezet moet worden.
De landelijke stuurgroep gaat de regie voe-
ren over al die (regionale/lokale) projecten 
die moeten leiden tot een bredere beschik-
baarheid van gekwali�ceerd personeel dat 
voldoet aan de behoe�en van de voedings-
industrie. Al bij de oprichting in 2012 

maakte de HCA duidelijk: in de regio moet 
het gebeuren. Mede om die reden is het 
Centrum voor Innovatief Vakmanschap 
Agri & Food (CIV) opgericht. In acht 
regio’s – vier voor de voedingsindustrie en 
vier voor de landbouw – werken bedrijven 
en scholen samen om voldoende mbo-vak-
lui op te leiden. Gezien de nieuwe HCA-
structuur ligt het in de lijn der verwachting 
dat de taskforce de CIV centraal zal coördi-
neren, waarbij mogelijk het agri-deel wordt 
losgekoppeld. Iedere CIV-regio zal een 
eigen specialisatie krijgen, zo staat in de 
voorlopige HCA Foodplannen.

Foodport Zeeland
Foodport Zeeland, het samenwerkingsver-
band van 40 agro- en voedselverwerkende 
bedrijven, is één van de vier foodregio’s van 
het CIV. Het regionale foodcluster, opge-

Voormalig staatssecretaris Paul de Krom van Sociale 

Zaken sprak op de slotconferentie Programma 

Arbeidsmarkt & Opleiding Zuivelindustrie in Elspeet 

als aanjager van het Techniekpact.

Jongeren in discussie met ondernemers in de Foodport Academy in Goes.

Projectleider Anton  

Ooijen geeft uitleg over 

de vernieuwde Human 

Capital Agenda (HCA 

Food).
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richt in 2012, hee� als CIV-expertise: aqua-
cultuur en agrologistiek. “In Zeeland is de 
sector breed en divers. Bedrijven hebben 
niet alleen technologen of operators nodig, 
maar net zo goed productontwikkelaars en 
salesmensen”, vertelt Jeroen van Drie, regio-
directeur van het Edudelta College in Goes. 
“We zoeken mensen met passie voor en 
interesse in voedsel”, vult Marianne van den 
Hoek van Foodport Zeeland aan. Om die 
passie aan te wakkeren, organiseerde Food-
port Zeeland bedrijfsbezoeken met middel-
bare scholieren en verzorgden bedrijven 
gastlessen. Op 12 december tijdens de ‘Stu-
die Experience’ studiekeuzebeurs in de Zee-
landhallen in Goes hebben de ondernemers 
van Foodport Zeeland, HAS Den Bosch en 
het Edudelta College de handen ineen 
geslagen. Samen organiseren ze het ‘Agro-
foodplein’ waar ruim vierduizend middel-
bare scholieren kennis kunnen maken met 
de volle breedte van de voedingssector. 

Onderwijs veranderen
Foodport Zeeland richtte vorig jaar het 
regionale talentencentrum ‘Foodport Aca-
demy’ op, waarin bedrijven en opleidingen 
samenwerken om afgestudeerden af te leve-
ren wier capaciteiten goed aansluiten op de 
behoe�e van het bedrijfsleven. “Je zult iets 
in het onderwijs moeten veranderen om dit 
te bereiken”, weet Van Drie. Docenten zul-
len in ieder geval ondernemerschap en zelf-
standig werken nog meer moeten stimule-

ren. “We doen al minder klassikaal en wer-
ken meer projectmatig. Het belangrijkste is 
om goed in beeld te hebben wat de talenten 
van de leerlingen zijn en daar je onderwijs 
op afstemmen.”
De vier CIV-regio’s wisselen waar mogelijk 
expertise uit. Zo ligt er al een afspraak dat 
medewerkers van Zeeuwse foodbedrijven 
trainingen en cursussen bij Food & Fresh 
Lab in Helmond kunnen volgen. Ook 
Foodport Zeeland deelt graag haar experti-
se op het gebied van aquacultuur en agro-
logistiek met andere regio’s.

Steun kabinet
De (toekomstige) tekorten aan gekwali�-
ceerd technisch personeel, ondanks de hoge 
werkloosheid, baart ook de politiek zorgen. 
Het kabinet sloot daarom in het voorjaar 
met onderwijs, vakbeweging en werkgevers 
het Techniekpact af om hier iets aan te 
doen. De overheid stelt de komende twee 
jaar €600 miljoen beschikbaar aan die sec-
toren die met plannen komen om mensen 
aan het werk te krijgen en te houden. 
Een partij als de Sapfabriek zou een perfecte 
bijdrage kunnen leveren aan het omlaag 
brengen van de werkloosheid en het verho-
gen van het aantal technisch afgestudeer-
den. Onder de nieuwe naam Food&Feed-
factory maakt de leerfabriek dan ook een 
doorstart. Wanneer draait de fabriek weer? 
Dat antwoord is moeilijk te geven, reageert 
woordvoerder Hans Hoogboom. “De Food 

HCA Food
Op 14 november werd de nieuwe HCA Food gepre-
senteerd. Deze zal zich onder leiding van de FNLI volle-
dig richten op de voedingsindustrie. Het plan ziet er als 
volgt uit:
• Er komt een taskforce HCA Food die sector- en bran-
cheplannen op nationaal niveau zullen opstellen, reali-
seren en coördineren. Daarbij staat de behoefte van de 
voedingsbedrijven centraal. Verder stelt de taskforce 
een strategie op met vijf hoofdthema’s, evenals doelen 
en hoe deze te meten.
• De taskforce richt minimaal tien projectteams op die 
worden ondergebracht in (bestaande) economische 
clusters. De teams zullen sector of brancheplannen 
opstellen gericht op de regionale arbeidsmarkt. Iedere 
regio krijgt waar van toepassing een eigen specialisa-
tie.
• De landelijke taskforce zal thema’s definiëren die een 
landelijke- of juist een regionale aanpak behoeven.  
Verder stelt de stuurgroep gemeenschappelijke    
agendapunten van de regionale projectteams op.
Zowel de landelijke commissie als de regionale teams 
zullen bestaan uit vertegenwoordigers uit de vakbewe-
ging, overheid, het onderwijs en de voedingsindustrie.

& Feed Factory wordt momenteel opge-
bouwd. Studenten van ROC a12 gaan aan 
de slag met website en overige media.”

• Maurice de Jong •

Door excursies maken jongeren kennis met de wereld van agro & food.
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