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Woord vooraf 

De programmaperiode van het Programma Arbeidsmarkt & Opleiding (PAO) Zuivelindustrie liep van  
01 september 2010 tot en met 31 augustus 2013. Dit zuivelprogramma maakte onderdeel uit van het 
gezamenlijke PAO programma, dat de productschappen hebben uitgevoerd, met mede-financiering 
van het ministerie van Economische Zaken (voorheen: ministerie van Economische Zaken, Landbouw 
en Innovatie). De eindrapportage is, in lijn met eerder opgeleverde tussenrapportages, opgesteld aan 
de hand van het door de programma coördinator PAO (dhr. Lommers, HPA) gecommuniceerde 
format. Gedurende de uitvoeringsperiode is in afstemming met de coördinator PAO en het ministerie 
driemaal tussentijds over de voortgang van het programma gerapporteerd, te weten in mei 2011 
(tussenrapportage 2011-1), in november 2011 (tussenrapportage 2011-2) en in november 2012 
(tussenrapportage 2012). 

De verantwoording naar de subsidieverstrekker (het ministerie van Economische Zaken) in het kader 
van PAO Zuivelindustrie gaat om twee projecten. Project 1 „Personeel- en opleidingsplan‟ en Project 2 
„Continuïteit MBO Zuivelvakkennis‟. Project 1 werd afgesloten op 31 augustus 2013 terwijl project 2 
per 31 maart 2013 is afgerond.  

Binnen het Programma A&O Zuivelindustrie, zoals in juni 2010 geaccordeerd door het bestuur van het 
Productschap Zuivel (PZ), was voorzien in een derde project dat buiten de subsidietoekenning van het 
ministerie viel. Dit derde project is ook daadwerkelijk uitgevoerd. Project 3 richtte zich in eerste 
instantie op het mobiliseren van zogeheten zij-instroom in het kader van de toekomstige 
arbeidsvoorziening in de zuivelindustrie en is in een later stadium verbreed naar de thematiek rond 
duurzame arbeidsrelaties. Project 3 werd met ingang van september 2011 operationeel en is 
gelijktijdig met project 2 afgerond (per 31 maart 2013). Aangezien bij Project 3 geen sprake was van 
een financieringsrelatie met het ministerie, valt dit project formeel buiten het kader van deze 
rapportage. Vanwege de onderlinge samenhang tussen de drie projecten binnen het programma is er 
echter voor gekozen om dit project wel steeds in de rapportages mee te nemen. 

Deze rapportage is opgebouwd uit een algemeen deel (sectie A), waarin aan de orde komen 
algemene zaken rond programma, werkwijze en structuur, activiteiten op het gebied van 
communicatie en verbreding, resultaten in relatie tot de aanvankelijke doelstelling, alsmede een 
totaaloverzicht van de financiën en enige opmerkingen ten aanzien van de toekomstige borging van 
programma resultaten. In de daarna volgende secties (B, C, en D) wordt gerapporteerd over de 
activiteiten, gerealiseerde opbrengsten en stand van zaken per afzonderlijk project. Hierin wordt ook 
een korte terugblik op het derde project meegenomen. 

De projectgroep dankt een ieder die de afgelopen jaren met zijn of haar inzet heeft bijgedragen aan de 
realisatie van dit programma. Het programma heeft duidelijk gemaakt dat het mogelijk is om met 
startenergie en geld van de overheid en het Productschap Zuivel, het bedrijfsleven en scholingsveld 
tot samenwerking te brengen. Voor de zuivel bleek het door de bestaande relaties en verbindingen 
eenvoudig de krachten te bundelen en het programma vorm te geven. Na een slow-start bleek uit de 
groeiende belangstelling van de individuele bedrijven dat de bewustwording ontstond dat elk bedrijf 
zijn eigen voordeel kon halen uit het programma: van minimaal bewustzijn tot maximaal strategische 
personeelsplanning met eerste scholings- en aannamestappen. De zuivel staat als aantrekkelijk 
werkgever op de kaart en moet nu zorgen dat die aantrekkingskracht blijft! 

 

Jac König, voorzitter projectgroep Arbeidsmarkt & Opleiding Zuivelindustrie.  
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Programma Arbeidsmarkt 
& Opleiding Zuivelindustrie

SAMENVATTING

Het Programma Arbeidsmarkt & Opleiding Zuivelindustrie, gericht op alle 
melkverwerkende ondernemingen in Nederland, heeft in de periode 2010-2013 
veel in beweging gebracht. Basis hiervoor vormde een intensieve samenwerking 
tussen zuivelbedrijven, sociale partners, Productschap Zuivel en andere betrok ken 
partners, zoals de SOL, diverse opleidingspartijen en het ministerie van EZ. 
Het programma bleek een succesvol vehikel om binnen de zuivelsector een 
breed bewustzijn te creëren voor de problematiek rond het borgen van zuivel-
vakkennis en het zekerstellen van toekomstige instroom. Ook zijn al concrete 
stappen richting oplossingen gezet.

De acties binnen het programma zijn uitgevoerd in drie deelprojecten. 
Bij de uitvoering van alle drie projecten is van zuivelbedrijven een actieve 
houding en forse tijdsinvestering gevraagd. Deze inzet is ook gegeven. 
Dat geldt ook voor de bij project 2 betrokken opleidingspartijen.

Project 1: Personeel- en opleidingsplan
Herhaald onderzoek bij bedrijven met behulp van een instrument (scan) voor het 
inventariseren van personeelsontwikkelingen leverde op fabrieksniveau inzicht in 
de personeels ontwikkeling voor de komende jaren, als basis voor gerichte actie. 
Dit spitste zich toe op de operationele functies. Daarnaast gaf de optelsom van 
deelnemende bedrijven een totaalbeeld voor Nederland. Dit droeg bij aan brede 
bewustwording in de sector. De scan toonde aan dat in de periode 2012-2022 bijna 
de helft van het huidige werknemersbestand vanwege pensioen of andere redenen 
vertrekt. Dat is niet op te vangen met instroom uit regulier beroepsonderwijs.

Project 2: Continuïteit mbo-zuivelvakkennis
Door de hoge gemiddelde leeftijd (46) loopt de zuivelindustrie versneld risico op 
uitstroom van veel waardevolle kennis en ervaring door pensionering. Als oplossing 
hiervoor is met succes gewerkt aan de opzet van een online kennis- en leersysteem: 
www.zuivelacademie.nl. Deze vond zijn basis in een hernieuwde samenwerking 
tussen zuivelbedrijven en opleidingspartijen. Dit is bekrachtigd (ook voor de 
toekomst) in de oprichting van de Zuivelkenniscoöperatie. Deze unieke, nieuwe 
vorm van publiek-private samenwerking illustreert het belang van de verbinding 
tussen school en bedrijf.

Project 3: Zij-instroom
Project 1 bevestigde dat zij-instroom absoluut nodig is. Toch bleek het urgentie-
gevoel bij bedrijven niet voldoende om nu al met een serieuze pilot aan de slag te 
gaan. De dagelijkse praktijk van bedrijfsvoering blijkt weerbarstig. De ontwikkelde 
methodiek blijft beschikbaar voor het moment dat men er wel aan toe is. Binnen 
het project is daarna de aandacht verlegd naar vitaliteit en arbeidstijdenmanage-
ment. Dit zijn belangrijke thema’s rond duurzame inzetbaarheid en aantrekkelijk 
werkgeverschap, een eerste vereiste om mensen binnen te halen en te houden.

Communicatie
Brede communicatie rond het programma heeft bijgedragen aan een verdere 
verbreding van de resultaten, opgedane kennis en ervaringen. Via de website 
www.zuivelwerkt.nl, een directe spin-off van het programma om de verbinding 
tussen school en bedrijf te faciliteren, blijven de in het programma ontwikkelde 
tools ook in de toekomst beschikbaar.
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RESULTATEN EN CONCLUSIES

Bewustwording bij melkverwerkende bedrijven
De feiten rond uitstroom en opleidingsniveau van operationeel personeel in de 
komende tien jaar hebben bedrijven op scherp gezet en tot actie uitgenodigd en 
aangemoedigd. Deze gegevens zijn vastgelegd en breed gecommuniceerd.

Hernieuwde samenwerking tussen bedrijven en opleiders
Vertegenwoordigers van bedrijven en opleiders hebben in redactiegroepen 
samengewerkt aan de inhoudelijke totstandkoming van zuivelacademie.nl. 
Om de actualiteit ook voor de toekomst te borgen hebben de deelnemende 
bedrijven en opleiders de Zuivelkenniscoöperatie opgericht. Ter verdere 
ondersteuning van de verbinding tussen school en bedrijf is als spin-off van 
het programma de website www.zuivelwerkt.nl gelanceerd, waar ook alle 
praktische tools uit het programma staan.

Ideeën voor zij-instroom 
Zij-instroom is nodig, maar de acute nood is nog onvoldoende om op dit punt 
in actie te komen. Ideeën om zij-instroom te realiseren zijn vastgelegd in een 
handreiking voor geschikte momenten op een later tijdstip. Nog niet in praktijk 
gebracht, maar klaar voor gebruik wanneer dit wel nodig blijkt.

Basis voor vervolg op duurzame inzetbaarheid
De pilot rond arbeidstijdenmanagement heeft onomwonden laten zien dat een 
mogelijke verandering in werktijden maatwerk vereist. Dit moet enerzijds 
passen bij de economische omstandigheden van het bedrijf en anderzijds 
aansluiten op de persoonlijke omstandigheden van de werknemer. De bedrijfs-
cultuur en arbeidsvoorwaarden in de zuivelsector als geheel sluiten daarop 
niet altijd naadloos aan. Ook blijkt dat een geïn tegreerde aanpak 
(flexibiliteit, beloning, bedrijfscultuur) meer succesvol is. 

Verbreding
Een belangrijke uitdaging voor het programma was de verbreding naar 
andere foodsectoren. Wat voor de zuivel geldt is niet uniek. Ook andere 
branches kampen hiermee. Gedurende de uitvoering is, in afstemming 
met de Federatie van de Nederlandse Levensmiddelen Industrie en met 
de Human Capital Agenda (HCA) projectleider van de topsector Agro&Food 
gewerkt aan de verbinding naar andere sectoren.

Uitstraling door brede, heldere communicatie
Het programma heeft binnen de zuivelsector en daarbuiten veel positieve 
energie gegenereerd. De concrete uitvoering van de projecten en de 
stimulerende rol van de scholingsconsulent als projectleider, zichtbaar 
aanspreekpunt en als opleidingscoördinator binnen het programma, waren 
hiervoor erg belangrijk. Ook bleek een heldere communicatie essentieel. 
Hierdoor is het programma door een steeds breder publiek gevolgd. 
Zo heeft de Bond van Boerderij Zuivelbereiders een traject gestart om 
zich met een specifieke module aan te sluiten bij zuivelacademie.nl.
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AANBEVELINGEN

Continuering van het proces
De belangrijkste aanbeveling uit het programma is de oproep om de energie, 
die de uitvoering van de projecten heeft opgeroepen, te behouden door het 
in gang gezette proces op een of andere manier voort te zetten en resultaten 
te borgen. Dit geldt bijvoorbeeld voor resultaten als Zuivelacademie.nl en 
Zuivelwerkt.nl, maar kan ook gelden voor de stimulerende inzet van een 
scholingsconsulent voor de zuivelsector. Met het oog op de verdere verbreding 
van de resultaten van het zuivelprogramma naar de voedingsmiddelensector 
als geheel, kan het inzetten van regionale, food-brede scholingsconsulenten, 
waaronder voor de zuivel, een kansrijke optie zijn.

Het feit dat om politieke redenen de opheffing van het Productschap Zuivel 
nabij is, maakt noodzakelijk dit alles in een andere vorm dan de huidige te 
organiseren. Inmiddels is duidelijk dat de zuivelsector de vorming van een 
private ketenorganisatie nastreeft om een aantal specifieke taken van het 
productschap te borgen. Het ligt voor de hand om in dit proces ook die 
resultaten en activiteiten uit het Programma Arbeidsmarkt & Opleiding 
Zuivelindustrie mee te nemen, waarvan de zuivelsector continuïteit op 
prijs stelt. 

Naar een hoger kwalificatieniveau
Het programma heeft nogmaals duidelijk gemaakt dat de problematiek van 
arbeidsvoorziening in de technische functies de komende jaren actueel zal 
blijven. Prognoses wijzen in de richting van 30 tot 40% tekort in de diverse 
operationele functiecategorieën. De gemiddelde leeftijd blijft hoog in de 
komende jaren. De kloof tussen huidig en gewenst opleidingsniveau blijft 
stijgen. Meer hoogwaardige technologie vraagt een hoger kwalificatieniveau 
(naar mbo niveau 4). 

Bedrijven aan zet
De blootgelegde problematiek rond in- en uitstroom vraagt actie. In het 
programma ontwikkelde tools als de personeelsscan kunnen daarbij behulp-
zaam zijn. Het gaat echter om de opvolging. Feit is dat de veranderbereidheid 
en daadwerkelijke actie van onderop bij de bedrijven zelf moet beginnen. 
Uiteindelijk komt het erop aan dat elke vestiging in elke regio zelf in actie moet 
komen en plannen moet maken voor haar toekomst. Een scholingsconsulent 
kan faciliteren en stimuleren, niet forceren.

Intensivering verbinding school en bedrijf
Investeren in scholing en ontwikkeling blijft essentieel. Het verdient 
dan ook aanbeveling dat de zuivelindustrie zijn lange traditie van opleiden 
met volle energie voortzet met gebruikmaking van moderne middelen en 
nieuwe concepten van samenwerking. Zuivelacademie.nl kan hierbij een 
nuttige tool zijn en ontwikkelingen als de Dairy Chain in Friesland tonen dat 
bedrijfsleven en het opleidingsveld voor zuivel nu al volop in beweging zijn. 
Het programma heeft laten zien dat het loont om op onconventionele wijze 
opnieuw de verbinding te leggen tussen school en bedrijf. Dit verdient 
continuïteit en nog meer aandacht. Een website als Zuivelwerkt.nl ondersteunt 
dit proces.
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Aantrekkelijker werkgeverschap
Om voldoende (vooral technisch) gekwalificeerde mensen te kunnen werven en 
vast te houden is aantrekkelijk werkgeverschap voor de zuivelindustrie meer dan 
ooit van belang. Hoe bijvoorbeeld om te gaan met werktijden? Maatwerk vanuit 
de specifieke situatie van bedrijf en werknemer is vereist om nieuwe wegen op 
dit terrein te kunnen bewandelen. 
Bedrijfscultuur en arbeidsvoorwaarden in de zuivelsector als geheel sluiten daar 
echter niet altijd naadloos op aan. Het verdient daarom aanbeveling om daar 
verder naar te kijken. Een meer geïntegreerde aanpak lijkt daarbij de meest 
kansrijke benadering. Naast arbeidstijden sec zouden ook zaken als gewenste 
flexibiliteit, beloning van het rooster, gezond, veilig en duurzaam werken in 
ploegendienst en de bedrijfscultuur aan de orde moeten worden gesteld.
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PROGRAMMA ARBEIDSMARKT EN OPLEIDING ZUIVELINDUSTRIE 
 

A) Algemeen  
 

1) Achtergrond en context  

Basis voor het programma en de financiering ervan vormde de intentieverklaring "Programma 

Arbeidsmarkt en Opleiding"  uit oktober 2009 van de gezamenlijke productschappen en de minister 

van LNV. Deze was het concrete gevolg van de eerder dat jaar gehouden conferentie “Boeien en 

Binden”, een initiatief van de interproductschappelijke werkgroep Verankering Arbeid. Op bedoelde 

conferentie  was het tegen de achtergrond van de gevoelde problematiek van personeelsvoorziening 

in agrarische kringen met name gegaan over de aanpak om werknemers in het algemeen, en 

jongeren in het bijzonder, te interesseren voor een loopbaan binnen de sierteelt, vis, agrarische- en 

groene sectoren. Ook de rol die het onderwijsveld hierin zou kunnen spelen en de wenselijkheid om 

het zoekveld te verbreden naar doelgroepen die elders werkzaam zijn, dan wel buiten het 

arbeidsproces staan, waren daarbij aan de orde gesteld.  

Met genoemde intentieverklaring sloegen het toenmalige ministerie van LNV en de samenwerkende 

productschappen rondom deze problematiek de handen ineen. In de verklaring werden een aantal 

maatschappelijke ontwikkelingen benoemd, zoals ontgroening en vergrijzing, naast herkenbare 

sectoraal getinte knelpunten als geringe aantrekkingskracht, die om een adequate reactie van het 

agrarisch bedrijfsleven vroegen.  

Het Programma Arbeidsmarkt & Opleiding Zuivelindustrie vormde de sectorspecifieke uitwerking van 

bovengenoemde intentieverklaring. De programmaperiode viel daarnaast gaandeweg ook samen met 

een beleidsfase,  waarin de overheid in samenwerking met het bedrijfsleven en het kennisveld 

nadrukkelijk het topsectorenbeleid tot ontwikkeling bracht. De doelstellingen daarvan, zoals 

ondermeer geformuleerd in de Human Capital Agenda (HCA) van de voor zuivel relevante topsector 

Agro&Food, bleken goed in lijn te liggen met activiteiten zoals deze zich in het kader van het 

programma al ontrolden. In de verdere uitwerking van het programma kon dan ook uitdrukkelijk bij 

deze ontwikkeling worden aangesloten, iets wat tijdens de vanuit het programma georganiseerde 

conferentie Arbeidsmarkt & Opleiding Zuivelindustrie in oktober 2012 nogmaals is onderstreept en 

onderkend door diverse toonaangevende betrokkenen, die dit beleid mede helpen vormgeven. Dit 

onderstreepte tevens de eind oktober 2011 door het Productschap Zuivel uitgesproken ambitie ten 

aanzien van de HCA van de topsector Agro&Food.  
 

2) Doelstellingen  

Met het Programma Arbeidsmarkt & Opleiding Zuivelindustrie heeft de sector in algemene zin haar 

concurrentievermogen willen versterken, waarbij zij ervan uit is gegaan dat zij zelf probleemeigenaar 

is (en blijft) en zelf verantwoordelijkheid draagt voor de bewaking van kennisniveaus en de 

zekerstelling van de toekomstige instroom van werknemers in de sector. Op de middellange termijn 

loopt de zuivelindustrie het risico geconfronteerd te worden met een sterk achterblijvende instroom 
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van gekwalificeerde medewerkers op mbo-niveau uit het beroepsonderwijs en het verlies van 

essentiële aan de sector gerelateerde vakkennis. 

Het programma kent een aantal doelstellingen en mogelijke uitkomsten welke kunnen resulteren in 

thema projecten als; 

- Bewustwording personeelsproblematiek op lange termijn (tot 2020); 

- Leven Lang Leren en EVC; 

- Loopbaantrajecten; 

- Zij-instroom; 

- In stand houden zuivelvakkennis; 

- Maatschappelijke stages. 

 

Meer specifiek hebben de projecten zich gericht op de inventarisatie en planvorming rond de huidige 

en toekomstige personeelsvoorziening in de zuivel, op de borging van MBO zuivelvakkennis door het 

samenbrengen en ontsluiten van zuivelvakkennis in een modern online kennissysteem en op het 

onderzoeken of ontwikkelen van nieuwe mogelijkheden om mensen van buiten de sector te 

interesseren en te begeleiden naar een functie binnen de zuivelindustrie.  

 

3) Werkwijze en structuur 

Om algehele sturing te kunnen geven aan de ontwikkelingen rond de uitvoering van het programma 

werd op initiatief van de Sociale partners in de zuivelindustrie in 2010 een Projectgroep Arbeidsmarkt 

& Opleiding ingesteld. Daarin waren vertegenwoordigd de Nederlandse Zuivelorganisatie (NZO), de 

vakbonden  FNV-Bondgenoten, CNV-Vakmensen en de Unie, alsmede het Productschap Zuivel (PZ) 

en de Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Levensmiddelenindustrie (SOL), de laatste als 

uitvoerende partij belast met het programmamanagement. 

De bemensing van bovengenoemde projectgroep was als volgt: 

 Jac König (FrieslandCampina, namens NZO) 

 Els de Boer (DOC Kaas, namens NZO) 

 Harry Vellenga (FNV Bondgenoten en mede namens CNV Vakmensen en De Unie) 

 Liesbeth Rutjes (SOL) 

 Jan Gravemaker (SOL) 

 Jurgen Jansen (Productschap Zuivel) / Henk van Hoeij (Productschap Zuivel)1 

 Lisette van de Kallen (Productschap Zuivel) 

Gedurende de uitvoering van het programma heeft de projectgroep 24 keer overleg gehad. Plaats van 

overleg was meestal het hoofdkantoor van FrieslandCampina te Amersfoort en een aantal malen het 

kantoor van DOC Kaas in Hoogeveen. Verslaglegging van de vergaderingen werd verzorgd door het 

                                                           

1 Dhr. van Hoeij was namens PZ vooral in de opzet, aanloop en start van het programma betrokken en trad vanwege het 
bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd per januari 2011 terug, waarbij zijn rol werd overgenomen door dhr. Jansen. 
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PZ, dat ook zorg droeg voor een actuele actielijst. De projectgroepvergaderingen werden ook 

bijgewoond door de verantwoordelijke projectleiders. 

Naast projectgroepvergaderingen was ook sprake van een zogeheten „operationeel overleg‟. Dit vond 

plaats de week (of 2 weken) voorafgaand aan elke projectgroepbijeenkomst. Hieraan namen deel de 

projectleiders van de drie projecten, het programmanagement en de voorzitter van de projectgroep. 

Incidenteel nam hieraan ook het PZ deel. De bedoeling van het operationeel overleg was om de 

uitvoering van de drie projecten in operationele zin op elkaar af te stemmen en de noodzakelijke 

punten voor de projectgroepbijeenkomst, zoals verslaggeving over de stand van zaken van de 

afzonderlijke projecten, voor te bereiden. 

Het programma management werd gevoerd door de SOL (i.c. mw. Rutjes). De uitvoering op 

projectniveau was in handen van de respectievelijke projectleiders. De verschillende projecten worden 

op pagina 4 nader benoemd. Projectleider van project 1 was dhr. H. van Elteren (Aequor). Bij project 2 

werd aanvankelijk gestart met een afzonderlijke projectleider (dhr. M. Meulenkamp van Aequor) maar 

heeft de projectgroep gaande het traject uit oogpunt van doelmatigheid besloten tot een verdere 

integratie in de aansturing van de projecten 1 en 2. Dit betekende dat vanaf januari 2012 dhr. van 

Elteren voor beide projecten als projectleider heeft gefungeerd. Bij project 3 was dhr. B. Veerkamp 

(SOL) als projectleider verantwoordelijk voor de uitvoering. 

In het najaar van 2010 stelde de projectgroep een programmadocument vast, waarin nadere details 

over de projectorganisatie zijn vastgelegd (zie bijlage 1). 

Een belangrijk uitgangspunt voor de projectgroep was dat activiteiten, uitgevoerd in het kader van dit 

programma, zouden kunnen rekenen op voldoende draagvlak bij alle betrokkenen in de 

zuivelindustrie. Dit betekent dat in de aanloop naar en tijdens het programma veel aandacht en 

energie is geïnvesteerd in het informeren, betrekken en meenemen van de mensen uit de sector. Om 

die reden ook werd al in de formuleringsfase van het programma op 18 mei 2010 te Elspeet de 

workshop „Arbeidsmarkt Zuivel‟ georganiseerd, waarmee het startsein voor het ontwikkeltraject van 

drie projecten werd gegeven: 

1. Project 1. Personeel en opleidingsplan 

2. Project 2. Continuïteit MBO zuivelvakkenis 

3. Project 3 Zij-instroom 

Deze workshop bood de mogelijkheid de projectformulering verder te onderbouwen en aan te 

scherpen op basis van in de sector gevoelde problematiek en prioriteiten. Ook daarna, in de loop van 

het programma, heeft de projectgroep nog diverse momenten gecreëerd in de vorm van workshops of 

conferenties die de mogelijkheid boden om collectief, met alle betrokkenen, de voortgang binnen het 

programma aan de orde te stellen en de verdere plannen in de uitvoering te toetsen aan de behoeften 

in de sector. Deze activiteiten droegen daarnaast in algemene zin bij aan een bredere bewustwording 

rond onderwerpen op het terrein van arbeidsmarkt en opleiden. In dit continue proces van informeren 

en betrekken paste ook het regelmatig publiceren van een nieuwsbrief. Meer informatie over de 

activiteiten rond communicatie en publiciteit in relatie tot het programma staat vermeld in paragraaf 5. 
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Naast betrokkenheid van de reeds eerder genoemde deelnemende sociale partners en partijen als 

PZ, SOL en ministerie, heeft ook en met name de actieve betrokkenheid en inzet vanuit de 

afzonderlijke zuivelondernemingen een belangrijke bijdrage geleverd aan de realisatie van het 

programma. Daarnaast was de betrokkenheid van andere belanghebbende organisaties zoals 

onderwijsinstellingen (MBO-HBO-WO), groene kennis coöperatie (GKC) en het kenniscentrum 

beroepsonderwijs bedrijfsleven Aequor van belang. 

 

4) Resultaten op hoofdlijnen 

Belangrijke resultaten van het programma zijn: 

- Brede, collectieve bewustwording in de zuivelindustrie ten aanzien van de actuele 

arbeidsmarktproblematiek; 

- Publicatie van het eerste onderzoek „personeelontwikkeling zuivelindustrie‟, waarvan tevens een 

management samenvatting is gepubliceerd; 

- Brede beschikbaarheid en inzet  van de EDO2 personeelsscan, een op bedrijfslocatie inzicht 

verschaffend instrument, dat bedrijven de basis biedt voor verdere acties op het terrein van 

personeel- en opleidingsplanning; 

- Oprichting van de Zuivelkenniscoöperatie (ZKC), waarmee een hernieuwde verbinding tussen 

zuivelbedrijven en opleidingspartijen vorm heeft gekregen; 

- Beschikbaarheid van een digitaal, online kennis- en leersysteem voor de opleidingsinzet en 

borging van MBO-zuivelvakkennis (Zuivelacademie.nl); 

- Beschikbaarheid van een Handreiking voor zij-instroom op de site Zuivelwerkt!; 

- Initiatieven op het terrein van hoogwaardige arbeidsrelaties. Concreet heeft dit enerzijds geleid 

tot pilots bij diverse bedrijven rond de opzet van een geïntegreerde vitaliteitsaanpak. Anderzijds 

zijn bij een aantal bedrijven pilots geïnitieerd rond het thema arbeidstijdenmanagement. 

- In de uitvoering van het programma is ruim baan gegeven aan „verbreding, verankering en 

verduurzaming‟ van de activiteiten en de opbrengsten naar andere foodsectoren. Met de GKC en 

het programmateam voor de HCA Agro&Food hebben diverse afstemmingsoverleggen plaats 

gevonden. In nauwe samenwerking met de FNLI wordt momenteel gewerkt aan de oprichting van 

de TaskForce HCA Food waarin de verbinding tussen branches en regio‟s wordt vorm gegeven.   

- Brede positieve publiciteit voor de zuivelindustrie is gegenereerd, mede dankzij de aansluiting op 

de human capital agenda van de topsector Agro&Food, de stimulans en inzet van Cees ‟t Hart als 

                                                           

2
 EDO = Employability Development Operations 

http://www.zuivelacademie.nl/


 

 

10 

© PAO Zuivelindustrie – Eindrapportage (oktober 2013) 

boegbeeld van het topsectorenbeleid en de talrijke publicitaire acties als workshops, 

nieuwsbrieven en artikelen in diverse vakbladen. 

 

In aanvulling op deze directe resultaten is naar aanleiding van het programma op initiatief van het 

secretariaat van het Productschap Zuivel de website Zuivelwerkt.nl tot stand gekomen. Deze website 

richt zich primair op de verbinding tussen school en (zuivel)bedrijf, maar heeft zich inmiddels ook 

ontwikkeld tot een platform voor de borging van en communicatie over praktische tools die het 

programma heeft opgeleverd. 

 

5) Communicatie en publiciteit 

Met het oog op het genereren van draagvlak en actieve betrokkenheid van de sector bij de uitvoering 

van het programma heeft de projectgroep tijdens het programma vanaf het begin af aan veel belang 

gehecht aan goede  communicatie en publiciteit rondom het programma. Dit bood ook de mogelijkheid 

om activiteiten en behaalde resultaten met een bredere kring van belangstellenden van buiten de 

zuivel te delen. De communicatie was vanuit de projectgroep gedelegeerd aan het Productschap 

Zuivel.  

- Factsheet 

Gedurende de looptijd van het Programma is vijfmaal een factsheet geactualiseerd waarbij in een 

nutshell het programma werd toegelicht. De factsheet is via de website van het Productschap 

Zuivel beschikbaar gesteld, elektronisch verspreid en door de projectleiders uitgedeeld. 

 

- Website van het Productschap Zuivel  

Via de sectie Arbeid op de website van het Productschap Zuivel 

(http://www.prodzuivel.nl/vormgeving/nav/productschap/arbeid.html)  zijn alle relevante 

documenten en publicaties met betrekking tot het Programma Arbeidsmarkt & Opleiding 

Zuivelindustrie beschikbaar gesteld; 

 

- Workshops, conferenties en bijeenkomsten: 

 18 mei 2010: Workshop „Arbeidsmarkt Zuivel‟ (Elspeet); 

Informatiebijeenkomst met HRM mensen uit de zuivelsector met het oog op planvorming en 

projectformulering in aanloop naar het programma;  

 5 oktober 2010: Workshop „Arbeidsmarkt & Opleiding Zuivelindustrie‟ (Elspeet); 

Startbijeenkomst en presentatie van het Programma A&O 

Zuivelindustrie aan belanghebbenden van binnen en buiten de 

zuivelsector; 

 17 mei 2011: Conferentie „Arbeidsmarkt & Opleiding 

Zuivelindustrie‟ (Ede);  

Op deze middag gaf Alexander Rinnooy Kan, voormalig kroonlid 

en voorzitter van de Sociaal-Economische Raad, zijn visie op het 

onderwerp Arbeidsmarkt & Opleiding. 

In zijn presentatie ging Rinnooy Kan op de demografische 

http://www.zuivelwerkt.nl/
http://www.prodzuivel.nl/vormgeving/nav/productschap/arbeid.html
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ontwikkelingen die Nederland dwingen na te denken over de vraag hoe meer mensen aan 

het werk kunnen worden geholpen; 

 11 november 2011: Brainstormsessie “Milkshake bar” (Amersfoort). 

Met een selectie van vertegenwoordigers van bedrijven, werknemersorganisaties, 

opleidingsinstituten, overheid en arbeidsmarktpartijen is in het kader van het zij-instroom 

project nagedacht over creatieve oplossingen om het imago van de zuivelsector te kunnen 

versterken, vakmensen te kunnen behouden en nieuwe talenten te kunnen binden; 

 15 november 2011: Studiedag „Hoe werkt de zuivel in 2020?‟ (Elspeet); 

Deze activiteit richtte zich primair op de kaderleden van de vakbonden in de zuivel, enerzijds 

om hen te informeren over het programma A&O en anderzijds ook om gelegenheid te bieden 

samen in gesprek te gaan over de daarbij aan de orde komende arbeidsthema‟s; 

 2 oktober 2012: Conferentie „Arbeidsmarkt & Opleiding Zuivelindustrie‟ (Elspeet); 

Cees ‟t Hart, CEO FrieslandCampina en 

boegbeeld van de topsector Agro&Food, 

gaf met zijn aftrap onder de titel 

„concurreren op de arbeidsmarkt‟ direct 

goed de focus van de middag aan. Onder 

het motto „food is hot‟ wees ‟t Hart op de 

sleutelpositie van voedsel in onze 

samenleving. Hij benadrukte daarnaast dat 

de agro&food sector in bredere zin van 

vitaal belang is voor de Nederlandse 

    economie (agro&food is key‟);  

 15 mei 2013: ZKC bijeenkomst (Hoogeveen); 

Op deze bijeenkomst werd stilgestaan bij het convenant van samenwerking dat een groep 

van zuivelbedrijven en opleidingspartijen met elkaar sloot in het kader van de oprichting van 

de Zuivelkenniscoöperatie, een samenwerkingsverband rond zuivelacademie.nl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 14 november: Slotconferentie Arbeidsmarkt & Opleiding Zuivelindustrie (Elspeet)3. 

Bij deze bijeenkomst zal Paul de Krom, aanjager & trekker van het Techniekpact, optreden 

als keynote speaker, om daarmee nog eens te benadrukken dat ook de zuivelsector als 

                                                           

3 In voorbereiding 
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moderne procesindustrie in het kielzog van andere industriële sectoren op de arbeidsmarkt 

nadrukkelijk te maken heeft met het tekort aan personeel met een technische achtergrond; 
 

- Programma nieuwsbrieven: 

In de loop van het programma zijn door de 

projectgroep negen nieuwsbrieven uitgebracht. 

Deze elektronische nieuwsbrieven zijn op de 

website van het productschap zuivel geplaatst en 

via email direct of via een link onder de aandacht 

van belangstellenden gebracht.  In de eindfase 

van het programma telde de mailinglist van de 

nieuwsbrief circa 350 email-adressen. 

 2011: januari, april, juni en december 

 2012: april en oktober 

 2013: februari, juni en december4 

 

- PZ-persbericht: 

Onder de kop „Zuivelindustrie en opleiders 

bundelen kracht voor borgen van zuivelvakkennis’ 

wijdde het PZ op 17 mei 2013 een persbericht aan 

de totstandkoming van de Zuivelkenniscoöperatie 

(ZKC), het samenwerkingsverband tussen 

zuivelbedrijfsleven en scholingsveld rondom het in 

project 2 ontwikkelde digitale kennis- en leersysteem Zuivelacademie.nl (zie ook sectie C). 

 

- ZuivelZicht; 

ZuivelZicht is hét vakblad voor de Nederlandse zuivelsector en daarmee een belangrijk 

communicatiekanaal richting alle betrokkenen in en rond de sector. Tijdens de looptijd van het 

programma is in ZuivelZicht zevenmaal een publicatie verschenen over het programma of een 

specifieke activiteit naar aanleiding van het programma. 

 ZvZ d.d. 23 december 2010: „Zuivelindustrie borgt 

zuivelvakkennis‟; 

 ZvZ d.d. 3 maart 2011: „We gaan straks mensen tekort 

komen‟; 

 ZvZ d.d. 26 mei 2011: „SER voorzitter doet suggesties aan  

zuivelsector‟;  

 ZvZ d.d. 14 juli 2011: „HAS steekt helpende hand toe‟;  

 ZvZ d.d. 17 oktober 2012: „Zorg over uitstroom 

vakkennis‟;  

 ZvZ d.d. 13 februari 2013: „Nieuw programma stimuleert 

duurzame inzet personeel‟;  

                                                           

4 In planning 
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 ZvZ d.d. 22 mei 2013: „Zuivelbedrijven bundelen vakkennis in nieuwe coöperatie‟ 

 

- Nieuwsbrief Arbeid 

Deze nieuwsbrief werd uitgegeven door de interproductschappelijke Werkgroep Verankering 

Arbeid (WVA) ( 2007- ł 2013) waarin sociaal-secretarissen van de productschappen met hun 

partners bij de vakbonden samenwerkten op het terrein van sectoroverstijgende, 

arbeidsgerelateerde activiteiten en projecten. De nieuwsbrief was primair gericht op kaderleden 

binnen de diverse sectoren maar had daarnaast een bredere verspreiding.  

Aandacht voor programma A&O Zuivelindustrie gerelateerde zaken werd gerealiseerd in de 

volgende uitgaven: 

 Nieuwsbrief Arbeid (september 2010) „Scholingsconsulenten in de zuivel‟; 

 Nieuwsbrief Arbeid (augustus 2011) „Programma Arbeidsmarkt & Opleiding zuivelindustrie‟; 

 Nieuwsbrief Arbeid (januari 2012) „Hoe werkt de zuivel in 2012?‟; 

 Nieuwsbrief Arbeid (december 2012) „Zuivelindustrie pakt door‟; 

 Nieuwsbrief Arbeid (april 2013) „Zuivelsector lanceert Zuivelacademie.nl en Zuivelwerkt.nl‟. 

 

Met de aandacht voor het programma A&O Zuivelindustrie in de Nieuwsbrief Arbeid is 

bijgedragen aan de intersectorale verbreding van de gerealiseerde activiteiten en resultaten. 

 

- Publicaties in overige vakbladen 

 Zuivelnieuws (juni 2011): „Zuivelbranche: personeeluitstroom opvangen en kennis 

behouden; 

 VMT (juni 2011): „Mensen en loopbaan: „Helft monteurs weg in de zuivelindustrie in 2020‟; 

 Sociaal Bestek (februari 2012): „Vraag en aanbod: de publieke werkgeversbenadering‟; 

 Groen Onderwijs (februari 2013): „Zuivelsector zichtbaar maken‟; 

 VMT (juni 2013): ‟Arbeidsmarktprogramma zuivelindustrie succesvol‟. 

 

- Overig 

 Publicatie en presentatie van het filmpje lancering programma logo 

(oktober 2010)):  

http://www.youtube.com/watch?v=41GlpKkNorc&feature=player_e

mbedded 

 Programmamap met informatie die door programmaleiders aan 

relaties werd uitgedeeld; 

 Als spin-off van het programma de website www.zuivelwerkt.nl. 

Deze website biedt een herkenbaar informatiepunt in de zuivel, 

gericht op het faciliteren van de verbindingen tussen zuivelbedrijven 

en het scholingsveld. Deze website brengt daarom alle beschikbare 

materiaal en informatie rond de interactie tussen school en 

zuivelbedrijf bijeen, zodat deze voor iedereen beschikbaar is en op 

een doelmatige manier kan worden ingezet; 

 Publicatie en presentatie van het filmpje Zuivel Werkt!  waarin de 

urgentie rond de tekorten die in 2020 binnen de zuivelindustrie 

http://www.youtube.com/watch?v=41GlpKkNorc&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=41GlpKkNorc&feature=player_embedded
http://www.zuivelwerkt.nl/
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zullen ontstaan visueel in beeld wordt gebracht: http://vimeo.com/50546873. 

 Opzet van een twitteraccount (https://twitter.com/AOzuivelindustr). Deze is in september 

2013 omgezet naar https://twitter.com/Zuivelwerkt. 

 Samenstelling van een ondersteunende fotorapportage van mensen in functies binnen de 

zuivelindustrie waar de tekorten op zullen ontstaan. De foto‟s zijn vrij te downloaden van de 

website zuivelwerkt.nl om verhalen kracht bij te zetten; 

 Ontwikkeling van manshoge banners, met foto‟s van mensen in functies waarop de tekorten 

ontstaan. Deze zijn uitgedeeld (100) aan bedrijven (HR-functionarissen) en scholen voor 

gebruik bij bijvoorbeeld voorlichtingsmomenten en open dagen. Daarnaast zijn voor 

communicatiedoeleinden een programma-banner en een ZKC-banner ontwikkeld; 

 Op 15 mei 2013 is ter gelegenheid van de officiële lancering van zuivelacademie.nl en de 

Zuivelkenniscoöperatie medewerking verleend aan een nieuwsitem op RTV Drenthe: 

https://www.youtube.com/watch?v=mEoBOs_g1XU; 

 Participatie aan en input voor het Groene Plein (http://hetgroeneplein.nl/), de door de 

landelijke projectorganisaties HCA AgriFood en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen opgezette 

website, die als doel heeft rond de informatie uitwisseling en ontwikkelingen binnen hun 

domein te faciliteren, te verbinden, te stimuleren en te inspireren.  

 

6) Financiën 

De eindrapportageperiode (vanaf start tot en met 31 augustus 2013 sluit met een gerealiseerd bedrag 

van € 870.741, wat 99% van het begrote bedrag is. Het programma als geheel sluit binnen het 

begrote bedrag. Tussen de projecten 1 en 2 over de uitvoeringsjaren heen hebben budgettaire 

verschuivingen plaats gevonden.  

 

Programma Arbeidsmarkt & Opleiding Zuivelindustrie 2010 - 2013  
  

      
  

  
    

Begroting 
 

Realisatie 

Project 1 Personeel- en opleidingsplan 
 

 €  445.056  
 

 €  411.384  
  

      
  

Project 2 Continuïteit MBO zuivelvakkennis  €  364.048  
 

 €  387.847  
  

      
  

Project 3 Zij-instroom 
  

 €    68.316  
 

 €    71.510  
  

      
  

Totaal          €  877.419     €  870.741  

De afwijkingen in tijd zijn: 

- Project 1 is gestart vanaf 1 januari 2011 in plaats van 1 september 2010 (4mnd later). 

- Project 2 is gestart vanaf 23 september 2010 in plaats van 1 juli 2010 (3 mnd later). 

- De einddatum van project 2 en 3 is verschoven naar eind maart 2013 (ipv eind december 2012). 

De afwijkingen in financiële zin zijn: 

- Doordat de voltallige redactiecommissies van project 2 pas later konden opstarten dan 

aanvankelijk was voorzien en dientengevolge ook de ontwikkeling van de website vertraagde,  

http://vimeo.com/50546873
https://twitter.com/AOzuivelindustr
https://twitter.com/Zuivelwerkt
https://www.youtube.com/watch?v=mEoBOs_g1XU
http://hetgroeneplein.nl/


 

 

15 

© PAO Zuivelindustrie – Eindrapportage (oktober 2013) 

werd pas in een later stadium van de uitvoering zichtbaar dat er meer (computer) pagina‟s nodig 

waren voor zuivelacademie.nl, dan aanvankelijk was begroot. 

- De onderlinge bescherming van interne bedrijfsgegevens van participerende 

zuivelondernemingen t.a.v. deelname en het volgen van werknemers als „cursist‟, heeft extra 

handelingen in de bouw van de website nodig gemaakt. Dit was niet begroot.  

- Voor projectcoördinatie en sturing is meer capaciteit nodig geweest. 

- Van overheidswege is gedurende de uitvoering van het Programma (oktober 2012) het btw tarief 

opgehoogd van 19% naar 21%. Het begrote budget was voorzien inclusief btw. 

 
Overige investeringen 

Bovengenoemd overzicht betreft het voor het programma beschikbaar gemaakte budget uit fondsen 

van het Productschap Zuivel, met medefinanciering van het Ministerie van Economische Zaken (31%).  

De met dit programma gemoeide investeringen reiken echter veel verder dan dat. Zo is door 

zuivelbedrijven veel tijd geïnvesteerd in het participeren in de personeelsscan. De grootste investering 

in tijd en kennis is echter gaan zitten in het traject rond zuivelacademie.nl, met name waar het de 

participatie vanuit bedrijven en kennisinstellingen bij de redactiecommissies betreft en de daarmee 

samenhangende activiteiten in het kader van de opgerichte Zuivelkenniscoöperatie. Met deze inzet 

was een geschatte investering van circa ruim €290 duizend gemoeid. Tenslotte zij voor de 

volledigheid hier ook vermeld dat de personele inzet vanuit het PZ die verband hield met het 

programma niet in de totale rekensom is meegenomen, evenmin als de diverse aanvullende kosten 

die het PZ buiten het programma om heeft gemaakt in de sfeer van communicatie, publiciteit en 

bijeenkomsten. Het gaat daarbij om een bedrag van naar schatting ruim €175 duizend. 

 

 

7) Toekomstige borging projectresultaten 

Met het aflopen van het programma houdt in principe de ontwikkeling van activiteiten op. Dit roept de 

vraag op ten aanzien van de toekomstige borging van een aantal programmaresultaten. Vooruitlopend 

op het einde van het programma in 2013 en met de gedachte dat het belangrijk is en de moeite waard 

dat bepaalde producten daarvan een structurele positie binnen de zuivelsector krijgen, heeft de 

projectgroep daarom reeds in het najaar van 2012 voorstellen ontwikkeld, die erop gericht zijn om een 

aantal programmaresultaten voor de zuivelsector te borgen. Deze voorstellen richtten zich toen 

vooralsnog vooral specifiek op de activiteiten Zuivelacademie en de website Zuivelwerkt!. 

In antwoord op de voorstellen vanuit de projectgroep heeft het PZ bestuur zijn verantwoordelijkheid 

genomen door eind oktober 2012 in te stemmen met financiering van Zuivelacademie en Zuivelwerkt! 

voor het jaar 2013. Hangende de discussie over de PBO en de daaraan gekoppelde onduidelijkheid 

over het voortbestaan van het productschap was verder kijken dan 2013 op dat moment niet mogelijk.  

Bij borging van activiteiten gaat het immers niet alleen om financiën maar is ook de vraag aan de orde 

hoe en waar de voortgang van activiteiten concreet belegd wordt. 

Inmiddels heeft verdere politieke besluitvorming ten aanzien van het PBO-stelsel duidelijk gemaakt 

dat een toekomstige rol voor het PZ niet denkbaar is. Daarmee zijn de resultaten van het programma 

onderdeel geworden van de bredere discussie die de aanstaande afschaffing van het PZ in de 

zuivelsector teweeg heeft gebracht. Daarbij draait het om de keuzes die de sector maakt ten aanzien 
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van al of niet voortzetting van huidige PZ activiteiten, voor zover deze buiten het kader van door de 

overheid over te nemen, publieke taken vallen. 

Wat betreft Zuivelacademie en Zuivelwerkt! is aan de financiering in 2013 een evaluatiemoment 

gekoppeld, voorzien in oktober 2013, waar tot nadere afspraken moet worden gekomen over de 

(eventuele) voortzetting. Het ligt voor de hand om onder de huidige omstandigheden in deze discussie 

ook te betrekken de in de zomer van 2013 concreter geworden plannen voor de vorming van een 

private ketenorganisatie in de zuivel.  In deze ketenorganisatie beogen partijen (zoals b.v. NZO en 

LTO) tot samenwerking te komen om een aantal essentieel geachte (private) taken van het PZ voor 

de toekomst veilig te stellen. In de verdere invulling van het pakket aan (uitvoerende) taken van deze 

organisatie lijkt het meenemen van concrete, sectorbreed gerichte programmaproducten als 

Zuivelacademie en Zuivelwerkt!, mits positief geëvalueerd, een voor de hand liggende keuze.  

Definitieve duidelijkheid hierover zal in het laatste kwartaal van 2013 ontstaan, aangezien de 

oprichting van de nieuwe ketenorganisatie formeel per 1 januari 2014 zijn beslag zou moeten krijgen. 

Met de voorstellen van oktober 2012 is dus een aanvang gemaakt met besluitvorming die erop gericht 

is om een aantal met het programma gerealiseerde verworvenheden voor de zuivelsector te borgen 

naar de toekomst. In de verdere, concrete uitwerking van de plannen over toekomstige belegging van 

activiteiten zal de ontwikkeling rond de nieuw te vormen ketenorganisatie als nieuw element moeten 

worden meegenomen. De huidige positie van het PZ als formeel eigenaar van zuivelacademie.nl en 

Zuivelwerkt! brengt met zich mee dat het PZ-bestuur, daarin geadviseerd door de Commissie Sociaal-

economische Aangelegenheden (SEC), in oktober 2013 ter zake definitief zal moeten besluiten. 
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B) Project 1: „Personeel- en Opleidingsplan‟ 
 

1) Doelstelling 

Het programma Arbeidsmarkt & Opleiding Zuivelindustrie kent twee centrale doelstellingen welke 
uitmonden in concrete opdrachten: 

• Het versterken van het concurrentievermogen van de zuivelindustrie.  

• De sector ontwikkelen als een projectregisseur die zich richt op het investeren in mensen, 

opleidingen en arbeidsmarktinstrumenten, e.a.a. op basis van sectorale ontwikkelingen en 

ervaringen, daarin gevoed door de maatschappelijke context. 

Binnen het kader van deze algemene doelstelling moet het programma als geheel leiden tot: 

-  inzicht in de te verwachten in- en uitstroom voor de komende vijf en tien jaren; 

-  taakstellingen met betrekking tot aantallen instromers en zij-instromers; 

-  opleidingsplannen voor huidige en nog nieuw in te stromen medewerkers, waarbij ruimte 

wordt gecreëerd voor Leven lang Leren, EVC, loopbaantrajecten/loopbaanprofielen; 

-  inzage in werkplekken boven de sterkte voor nieuwkomers; 

-  door de bedrijfstak gedragen suggesties en uitwerkingen voor maatschappelijke stages;  

-  6-maandelijks overzichten van de halfjaarlijkse deelrapportages van de zuivelondernemingen. 

Met het oog hierop is in samenwerking met alle zuivelondernemingen door de projectleider(s) gewerkt 

aan: 

-  een sectorbrede bewustwording met betrekking tot de arbeidsmarkt- en scholingsuitdagingen 

die de  zuivelsector te wachten staan;  

- het maken van personeel- en opleidingsplannen; 

- het ontwikkelen en implementeren van oplossingsstrategieën en –instrumenten; 

- het leggen van verbindingen met relevante partijen; 

-   een projectresultaat waarbij de afspraken die sociale partners met elkaar maakten in het 

Protocol Cao-Zuivelindustrie en het Programma Arbeidsmarkt en Onderwijs Zuivelindustrie 

uitgangspunt zijn.  

 

2) Stand van zaken samengevat 

In het kader van project 1 is binnen de Nederlandse zuivelindustrie een gedetailleerde inventarisatie 
gemaakt van de personele situatie in de operationele functies. Hiertoe is een rekentool ingezet, de 
EDO-scan, die tijdens het project verder is geoptimaliseerd. Deze exercitie is twee keer uitgevoerd, 
Beide EDO-scan onderzoeken bereikten in termen van participatie van individuele productielocaties 
een voldoende dekkingsgraad om ook een representatief beeld van de zuivelindustrie voor Nederland 
breed te realiseren. Naast een intensieve begeleiding door de projectleider was daarbij de actieve 
participatie van HR-medewerkers bij de diverse zuivelbedrijven essentieel. De resultaten van deze 
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onderzoeken zijn breed gecommuniceerd en speelden een belangrijke rol in de verdere 
bewustwording in de sector en op locatieniveau. Zij onderstreepten de noodzaak tot verdere actie en 
planontwikkeling met het oog op de invulling van de operationele functies binnen de zuivelindustrie.  

Vanwege de noodzaak tot bewustwording en het relatief grote tijdsbeslag dat bovengenoemde 
onderzoeken en de daarvoor benodigde bedrijfsbezoeken vergden, heeft de voorziene vervolgfase 
van het daadwerkelijk maken van  opleidingsplannen bij bedrijven binnen het kader van dit project 
onvoldoende aan bod kunnen komen. Daarbij zij opgemerkt dat deze vervolgactie in eerste instantie 
een verantwoordelijkheid van bedrijven zelf is. Individuele locatiegegevens op basis van de EDO scan 
bieden daarvoor de basis. Ondanks het feit dat dit uiteindelijk nog niet structureel en diepgaand heeft 
plaatsgevonden was de projectleider wel incidenteel betrokken om bij individuele bedrijven op dit punt 
desgevraagd een aanzet te helpen geven. 

Op sectoraal niveau heeft project 1 de bewustwording tot stand gebracht die was beoogd. Bedrijven 
zijn allemaal individueel benaderd en uitgenodigd om mee te doen met de diverse activiteiten van het 
programma. Gaandeweg de uitvoering sloten meer bedrijven aan en was men zich meer bewust van 
het probleem. De bereidheid om daadwerkelijk in actie te komen moet van de bedrijven zelf komen. 

De bedrijfsbezoeken rondom de scan gaven de projectleider een brede inbedding binnen de 
zuivelsector. Dit bood een goede basis om input te leveren aan bredere initiatieven, zoals de 
ontwikkeling van de MAS-food en het bij gelegenheid (re)presenteren van de zuivel als aantrekkelijk 
werkveld, ter gelegenheid van open dagen van scholen of bij andere gelegenheden waar (vooral) 
jongeren bereikt konden worden. 
 

3) Opzet en werkwijze 

Projectmanagement 

De projectleider voor project 1 van het Programma Arbeidsmarkt en Opleiding Zuivelindustrie is met 

ingang van 1 januari 2011 aangesteld als projectleider (tevens scholingsconsulent c.q. 

sectorconsulent) voor project 1 „Personeel en opleidingsplan Zuivelindustrie‟ tot en met 31 augustus 

2013. 

Met het oog op een betere synergie tussen de projecten 1 en 2 en om een meer efficiënte uitvoering 
te bewerkstelligen zijn de werkzaamheden tussentijds (eind 2011) aangevuld met projectleiders 
werkzaamheden voor project 2; „Continuïteit MBO-zuivelvakkennis‟. Na afloop van project 1 wordt de 
scholingsconsulent c.q. sectorconsulent tot eind 2013 bekostigd door het Productschap Zuivel in het 
kader van de werkzaamheden die betrekking hebben op het beheer van zuivelacademie.nl (zie C).  

Werkkader 

Voor het definiëren van de doelgroep bedrijven van het programma is het volgende werkkader 

gehanteerd: 

- Zuivelverwerkende bedrijven (industrieel) die minimaal 10 miljoen kilogram melk verwerken  

en/of: 

- Lid zijn van de NZO en mede ondertekenaar van de CAO; 

- Lid zijn van de NZO en volger van de zuivel-CAO; 

- Lid NZO en geen volger van de zuivel-CAO; 

- Geen lid NZO maar wel volger van de zuivel-CAO; 
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- Geen lid NZO en geen volger van de zuivel-CAO. 

Deze omschrijving heeft geresulteerd in een lijst van kernbedrijven die het uitgangspunt vormde bij de, 

in het kader van het programma ondernomen activiteiten. Een overzicht van deze bedrijven is 

opgenomen in bijlage 2. 

De in de bijlage genoemde bedrijven zijn tijdens de projectperiode (telefonisch, fysiek of via de mail) 

regelmatig benaderd en geïnformeerd over de inhoud en tussentijdse resultaten van het programma 

A&O Zuivelindustrie. Dit heeft geresulteerd in een kleine 100 bedrijfsbezoeken die in het teken 

stonden van de kwaliteit en kwantiteit van de huidige en toekomstige operationele, personele 

bezetting. Tijdens deze bezoeken en gevoerde gesprekken is de EDO-scan gebruikt als kapstok en 

bewustwordingsinstrument. De EDO-scan was in eerste instantie de “nulmeting” voor de 

zuivelverwerkende industrie, die een beeld opleverde op bedrijfsniveau, op regionaal niveau en 

tenslotte voor Nederland breed. Deze informatie heeft zeker bijgedragen aan breed gedeeld inzicht in 

de ernst van de situatie op bedrijfsniveau en Nederland breed. Het daarmee gecreëerde “burning 

platform” heeft het draagvlak voor verdere actie en het programma vergroot. 

Alle verkregen informatie is gedurende de projectperiode discreet behandeld en in rapportages 

uitsluitend geanonimiseerd naar buiten gebracht. Afspraken hierover zijn vastgelegd in een bij 

aanvang van het project door projectleider en alle andere projectleden ondertekende 

geheimhoudingsverklaring. 

 

4) Gerealiseerde opbrengst  

Voor project 1 waren de volgende producten voorzien: 

- Personeelsplannen (scope t/m 2020) voor bedrijven in de zuivelindustrie 

o   Inzicht in de vraag en aanbod van personeel en actieplannen om de “GAP” te vullen; 

- Opleidingsplannen (scope t/m 2020) voor bedrijven in de zuivelindustrie 

o   Inzicht in de “kwaliteitsgap” van personeel en actieplannen om de “GAP” te vullen; 

- Inzage in de mogelijkheden van de zuivelbedrijven gebruik te maken zij-instroomfaciliteiten op 

de arbeidsmarkt; 

- Voorstellen middels leer-, werk- en docentenstages en maatschappelijke stages om de 

verbinding tussen zuivelindustrie en onderwijs te intensiveren; 

- Geconsolideerde planrapportages op terreinen van arbeidsvoorziening en relevante 

scholingsfaciliteiten voor de zuivelindustrie. 

 

Personeelscan 

Met het oog bovengenoemde producten is tijdens de looptijd van het programma tweemaal een 

personeelscan uitgezet, eenmaal in 2011 en eenmaal in 2013. Uitvoering van deze zogeheten EDO 

scans heeft in belangrijke mate bijgedragen aan meer inzicht en bewustwording in de personele 

situatie in de sector en daarmee aan de realisatie van veel van bovengenoemde producten. De 

exercitie met de eerste versie van de scan diende daarbij als “0”-meting en heeft model gestaan voor 

de tweede, meer geavanceerde duurzame scan (EDO scan 2.0). De verbetering van de scan en de 

tweede uitvoeringsronde werd mede ingegeven door de gevoelde behoefte bij verschillende HR-
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afdelingen om de scan verder te ontwikkelen tot een periodieke thermometer voor de operationele 

organisatie.   

De EDO scan 2.0 biedt veel uitgebreidere mogelijkheden dan de eerste versie. De belangrijkste 

verschillen met de eerste scan zijn dat deze scan mogelijkheden heeft voor het invullen van 

veronderstellingen, een verdieping biedt ten aanzien van de flexibele schil, en mogelijkheden heeft 

voor scenario input. Daarnaast biedt de nieuwe scan beter zicht op de benodigde instroom op basis 

van de verwachte uitstroom, door pensionering en veronderstelde zij-uitstroom weer te geven, en is 

deze in tegenstelling tot de eerste versie gemakkelijk meerjarig te gebruiken. Met de uitbreidingen ten 

opzichte van de eerste versie kan de nu beschikbare EDO scan 2.0 voor elk afzonderlijk bedrijf een 

waardevolle managementtool zijn, waarvan de resultaten binnen een organisatie ook meer kunnen 

gaan leven 

 

Aan de eerste scan was actief meegewerkt door 14 ondernemingen, waarvan 11 konden worden 

verwerkt in de overall rapportage. Deze 11 bedrijven vertegenwoordigden 48 van de 71 vestigingen 

binnen de scope van het programma (68%). Deze 48 vestigingen vertegenwoordigden met 6.030 

geregistreerde medewerkers circa 86% van het totale personeelsbestand in de operationele sfeer 

binnen de zuivelindustrie   Naast bruikbare en interessante informatie op locatieniveau leverde dit ook 

een geaggregeerd beeld op voor de Nederlandse zuivelindustrie als geheel.  

Aan de tweede scan is actief meegewerkt door  9 ondernemingen, waarvan 8 konden worden 

meegenomen in de overall rapportage. Deze 8 bedrijven (43 locaties) vertegenwoordigden 61% van 

het totaal aantal vestigingen en hadden samen 5.662 medewerkers geregistreerd in de scan, ofwel 

circa 81% van het totale aantal medewerkers in operationele functie binnen de zuivel. De animo voor 

de tweede scan was dus wat geringer, mogelijk doordat de tijdspanne tussen eerste en tweede scan 

niet zo heel groot was en invulling toch een bepaalde inspanning vraagt. Betrokkenheid bij het 
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programma  was voor de wel deelnemende bedrijven vaak doorslaggevend om toch nogmaals of voor 

het eerst mee te doen.  

 

Hoewel de participatie in de tweede ronde met de vernieuwde scan minder groot was dan bij de 

eerste scan, bevonden zich onder de deelnemers uiteindelijk wel de meeste grote, beeldbepalende 

ondernemingen en kon daarom ook op basis van de tweede scan een representatief beeld voor 

Nederland als geheel worden samengesteld.  

Na invulling van de scan en bestudering van de rapportage moet gekeken worden welke specifieke 

punten aandacht verdienen. Hiervoor is een managementmodel ontwikkeld, dat behulpzaam is bij het 

beoordelen van de uitkomsten van de verschillende hoofdstukken. Dit model is het zogeheten  

7 stappenplan. Feitelijk wordt met behulp van het 7-stappenplan de rapportage kritisch bestudeerd en 

geïnterpreteerd en waar nodig opgevolgd met een aandachtspunt, actie, programma of project. 

Zowel de 1e als de 2e scan konden met behulp van het 7-stappenplan worden geanalyseerd en de 

daaraan ontleende, specifieke bedrijfsgegevens boden de mogelijkheid om door betreffende bedrijven 

of locaties te worden benut als basis voor hun verdere personeelsplanning (zie ook bijlage 3). 

Het onderzoek heeft individuele zuivelbedrijven dus een scherper inzicht opgeleverd in hun personele 

situatie en bijgedragen aan de bewustwording over de vergrijzing in de sector. Op bedrijfs- en 

locatieniveau is de personeelsinventarisatie uitgangspunt geweest om plannen te ontwikkelen voor de 

aanpak van de voorziene personeelsuitstroom in de komende jaren (7-stappen plan), waarbij 

bedrijven desgevraagd zijn ondersteund en geadviseerd door de sectorconsulent 

(scholingsconsulent). Circa 90% van de fabriekslocaties is op deze manier geactiveerd om de eigen 

personele situatie door te lichten naar de toekomst en na te denken over te nemen acties. 

De resultaten voor de Nederlandse zuivelsector breed zijn gerapporteerd in twee afzonderlijke 

managementsamenvattingen. De eerste rapportage (op basis van 70% van de productielocaties) werd 

gepubliceerd in december 2011 onder de titel „Personeelsontwikkeling in de Nederlandse 

Participatie in het onderzoek naar personeelsontwikkeling binnen de operationale 
functies in de Nederlandse zuivelindustrie middels de EDO-scan 

Aantal 
zuivelverwerkende 

vestigingen die 
binnen de scope 

van het programma 
vallen 

Aantal vestigingen 
die hebben 
meegewerkt 

Aandeel 
deelnemende 
vestigingen  

Totaal aantal 
medewerkers in de 

verwerkte scan 

Aantal 
medewerkers in 

operationele 
functies 

Aandeel 
medewerkers in 

de scan 

1e  scan (2011) 

71 48 68% 6.020 ca. 7000 86% 

2e  scan (2013) 

71 43 61% 5.662 ca. 7000 81% 

http://www.prodzuivel.nl/pz/productschap/Arbeid/Personeelsontwikkeling_in_de_Nederlandse_zuivelindustrie.pdf
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Zuivelindustrie‟. Deze samenvatting onderstreepte nogmaals de urgentie en de noodzaak tot actie ten 

aanzien van personeelsvoorziening in de Nederlandse zuivelindustrie. De publicatie werd actief en 

breed verspreid binnen de toonaangevende bestuurlijke gremia binnen de sector (o.a. PZ-bestuur en 

NZO bestuur) om bij te dragen tot verdere bewustwording. In september 2013 kwam de rapportage 

over de tweede scanronde beschikbaar. Het beeld dat uit deze rapportage naar voren kwam 

verschilde niet wezenlijk van datgene wat op basis van de eerste scan eerder al werd geconcludeerd. 

De urgentie van gericht beleid om de aankomende risico‟s bij de operationele bezetting binnen de 

zuivel weg te nemen of te verkleinen blijft. Meer informatie over de resultaten van de tweede 

scanronde zijn te vinden in de managementsamenvatting in bijlage 4. 

 

Voorbeeldresultaten uit de EDO-scan 2.0 (2013) 

Leeftijdsopbouw in de Nederlandse zuivelindustrie 

 

Ontwikkeling van vraag en aanbod 

 
 

In het kader van project 1 is door de projectleider veel tijd en effort gestoken in het introduceren en 

begeleiden van de EDO-scan als startpunt en basis voor verdere acties. Een voorbeeld is dat bij een 

bedrijf dat bij de tweede scan voor het eerst meedeed naar aanleiding van de resultaten de HR-

medewerkers zijn begeleid ten aanzien van mogelijke vervolgstappen (o.a. 7-stappenplan introductie). 
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Bij een ander bedrijf zijn conclusies met het management besproken en vervolgacties naar aanleiding 

daarvan gevolgd. In die trajecten zijn ook situaties geweest dat bij het vaststellen van 

opleidingsknelpunten bij medewerkers (kwalitatieve issues) direct de schakeling naar gebruik van 

zuivelacademie.nl kon worden gemaakt, waarmee de integrale programma aanpak zijn nut bewees. 

De begeleidingswijze met betrekking tot de scan is ook beschreven. Een belangrijke vraag in het 

kader van dit project is wat de scan nu aan concrete vervolgactiviteiten heeft opgeleverd en wat niet? 

Het blijkt dat in aansluiting op de scan 93% van de bedrijven die de tweede scan hebben ingevuld op 

enigerlei wijze aan de slag is gegaan met het vertalen van de rapportage naar acties met behulp van 

het 7 stappenplan. Hiervan neemt FrieslandCampina met haar 33 vestigingen (77%) een groot 

aandeel op zich. Dit is in lijn met het feit dat het initiatief tot de ontwikkeling van de eerste scan - en 

tevens de doorontwikkeling naar de tweede scan – zijn geïnitieerd en (deels) gefinancierd door 

FrieslandCampina. De doorontwikkeling is mede tot stand gekomen door de inzet van andere 

bedrijven en organisaties die participeren in het programma Arbeidsmarkt & Opleiding Zuivelindustrie. 

Voor sectorale toepassing en uitrol binnen het kader van het programma, is de scan bruikbaar en 

herkenbaar gemaakt voor alle zuivelverwerkende bedrijven. De vervolgacties vanuit de scan hebben 

betrekking op met name opleidingen, stagiaires, instroom/uitstroom en de flexibele schil. 

Het project heeft inzicht in vraag en aanbod op functieniveau opgeleverd en dit heeft geleid tot 

actieplannen. Iets wat daarbij niet of onvoldoende is gerealiseerd is de formulering van een 

geconsolideerd overzicht van individuele actieplannen. Dit hangt mede samen met privacy 

gevoeligheden. Het project heeft geconsolideerde rapportages over de personeelsontwikkeling in de 

Nederlandse zuivelindustrie opgeleverd maar de stap naar opleidingsplannen naar aanleiding van de 

rapportages is niet structureel gerealiseerd. 

 

Definiëring van tekort functies 

Met het oog op de bredere communicatie en om toekomstige maatregelen op het terrein van 

personeelsvoorziening meer concrete richting te geven, zijn op basis van de uitkomsten van de eerste 

scan de toekomstige tekortfuncties benoemd. Hiertoe zijn acht functieprofielen gedefinieerd, 

waaronder voedingsoperator, verpakkingsoperator, logistiek medewerker, procesoperator, 

kwaliteitsanalist, laborant, monteur en teamleider. Deze functieomschrijvingen zijn een handige tool in 

de communicatie met potentiële werknemers en met scholen. In samenwerking met het productschap 

zijn deze profielen ook visueel vastgelegd middels fotosessies op enkele fabriekslocaties .Dit 

fotomateriaal is vervolgens op diverse wijzen ingezet bij de communicatie. Een overzicht en 

beschrijving van deze functies is opgenomen in bijlage 5. 

 

Maatschappelijke Stage (MAS-Food) 

De ontwikkeling van maatschappelijke stages voor scholieren in Nederland werd door het voormalige 

ministerie van EL&I gezien als een uitgelezen kans om scholieren meer te betrekken bij de complexe 

wereld van de voedselvoorziening en –verwerking. Om die reden heeft het ministerie de 

levensmiddelensector nadrukkelijk de medewerking gevraagd bij het ontwikkeling van 

maatschappelijke stage modules over de diverse foodsectoren (MAS-Food) en dit ook financieel 

gefaciliteerd via het Programma Arbeidsmarkt & Opleiding.  Het bureau Kremer Communicatie werd 



 

 

24 

© PAO Zuivelindustrie – Eindrapportage (oktober 2013) 

daarbij ingehuurd als trekker van de verschillende project-teams op sectorniveau. De praktische 

uitvoering van de trajecten werd gedaan door het Haagse bureau Codename Future, gespecialiseerd 

in de ontwikkeling van materialen rond onderwijs en jeugdcommunicatie. 

Vanwege het aspect van zichtbaarheidsontwikkeling bij de jeugd rond het thema zuivel en de 

daarachter liggende activiteiten van productie en verwerking, lag het voor de hand om deze activiteit 

mee te nemen in het kader van het Programma Arbeidsmarkt & Opleiding Zuivelindustrie. Om die 

reden heeft de projectgroep besloten de projectleider van project 1 te laten participeren in het MAS-

Food traject voor zuivel, waarbij ook het Productschap Zuivel nadrukkelijk was betrokken. Naast het 

Programma en het PZ waren ook het Voedingscentrum, ZLTO en een zuivelonderneming 

(i.c.FrieslandCampina) uiteindelijk vertegenwoordigd in de projectgroep maatschappelijke stage 

zuivel. Deze projectgroep is in de periode 2011-2012 vijfmaal plenair in Den-Haag bijeen geweest met 

de uitvoerende partij Codename Future om de MAS-Food Zuivel te realiseren. Het ging daarbij met 

name om het leveren van inhoudelijke input en het meedenken over de richting en gekozen thema‟s. 

Resultaat was een maatschappelijke stage onder de titel “Melk de witte motor” die beschikbaar is 

gesteld via de website www.foodstages.nl. De handleiding bij deze maatschappelijke stage is 

bijgevoegd in bijlage 6. 

 

Participatie in werkgroepen en presentaties 

Met het oog op de verbreding zijn de activiteiten en resultaten van het programma Arbeidsmarkt en 

Opleiding Zuivelindustrie, waaronder de scan en zuivelacademie.nl, onder de aandacht gebracht van 

andere sectoren door middel van bedrijfsbezoeken, bijvoorbeeld aan Incotec in Enkhuizen, een 

zaadveredelingsbedrijf, waar is gesproken met de HR functionaris en voorzitter van de Seedvalley.  

Tijdens een overkoepelend overleg dat georganiseerd was door de PSA (profecionalisering 

scholingsconsulenten agricluster) is een presentatie gegegeven over de EDO-scan en de rapportage, 

het 7-stappenplan en de daaruit voortkomende acties. PSA is een overlegstructuur van 

scholingsconsulenten die in het kader van het Programma Arbeidsmarkt & Opleiding actief zijn voor 

een bepaalde (agro)sector. PSA zoals gefinancierd via het programma liep af in december 2012 maar 

is daarna voortgezet onder financiering van kenniscentrum Aequor, waar veel van de 

scholingsconsulenten zijn ondergebracht. 

Voor de andere scholingsconsulenten binnen de agrocluster is door de scholingsconsulent zuivel, 

(tevens projectleider binnen het zuivelprogramma) in het kader van PSA een workshop georganiseerd 

die het werken met het 7-stappenplan uitlegt. 

Om de EDO scan verder te optimaliseren met het oog op een tweede ronde, is door de projectleider 

actief deelgenomen aan interne werkgroepen binnen het zuivelbedrijfsleven.  

Ook is de projectleider betrokken geweest bij de ontwikkelingen rond de Dairy Chain Friesland (DCF), 

een initiatief gericht op aanpak van de verwachte krapte op de arbeidsmarkt in de (noordelijke)  

zuivelkolom. DCF benut de rapportage vanuit de scan bij zuivel en trekt deze breder, om zo via de 

EDO-scan, een nog concreter beeld te krijgen van de mogelijke tekorten rondom de perifirie van 

zuivel.  

http://www.foodstages.nl/
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Naast deelname in projectgroepen van diverse aard zijn er daarnaast presentaties gegeven, die 

ondersteunend zijn geweest aan de instroom bij het onderwijs. Zo is in samenwerking met het Wellant 

College is in Amsterdam (restaurant fifteen en de nieuwe locatie bij INHolland) een presentatie 

gegeven aan VMBO-ers en hun ouders, waarbij met de uitkomsten van de scan de arbeidsrelevantie 

van een brede foodopleiding werd benadrukt voor een toekomst binnen de voedingsindustrie in het 

algemeen en in het bijzonder in de zuivel. Ook is een hele dag in samenwerking met medewekers van 

het Wellant College en bedrijfsadviseurs van Aequor voorlichting gegeven over de foodacademy en 

arbeidsrelevantie in de voedingssector, tijdens “Spots on Jobs” in Den Haag, waarbij VMBO leerlingen 

in aanraking werden gebracht met alle mogelijke MBO vervolgopleidingen. De eerste presentatie 

leverde het Wellant College 12 nieuwe leerlingen voor de foodopleiding op. 

 

 

Website Zuivelwerkt  

Als directe spin-off van het programma is door het productschap de website www.zuivelwerkt.nl 

gelanceerd. De website Zuivel Werkt! biedt een herkenbaar informatiepunt in de zuivel, gericht op het 

faciliteren van de verbindingen tussen zuivelbedrijven en het scholingveld. Deze website brengt 

daarom alle beschikbare materiaal en informatie rond de interactie tussen school en zuivelbedrijf 

bijeen, zodat deze voor iedereen beschikbaar is en op een doelmatige manier kan worden ingezet. 

Op deze website is voor het bedrijfsleven, het onderwijs en voor leerlingen en potentieel nieuwe 

medewerkers informatie voorhanden over stages, vacatures en best practices  in de zuivelindustrie. 

Uniek in dit verband is een speciaal met het oog op Zuivelwerkt.nl opgestelde lijst van zuivelbedrijven 

in Nederland die hun deuren openstellen voor een bedrijfsbezoek. Dit is met 

name voor scholen interessant. Speciaal voor bedrijven is een overzicht 

gemaakt, waarbij per bedrijfslocatie de voor zuivel relevante opleidingen in de 

nabije omgeving in kaart zijn gebracht. Ook is een standaardpresentatie 

samengesteld en opgenomen, die als basis kan dienen voor medewerkers van 

bedrijven die bij gelegenheid hun bedrijf of de zuivel bij een school willen 

presenteren. Verder worden op Zuivelwerkt.nl scholen attent gemaakt op de 

binnen het programma vastgestelde risicofuncties binnen de zuivel waarop de 

meeste tekorten worden verwacht en is ook een verwijzing opgenomen naar de 

http://www.zuivelwerkt.nl/
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Groene PSO Box. Dit laatste betreft een tool voor de onderwijsmodule praktische sectororiëntatie in 

de onderbouw van het vmbo, waarmee scholieren kennis kunnen maken met de groene en 

foodsectoren. Deze box kwam in september 2012 beschikbaar na een door de AOC-Raad geïnitieerd 

traject, met medefinanciering van de deelnemende sectoren, waarvan zuivel (PZ) er één was. De box 

werd door tenminste 700 vmbo scholen in Nederland besteld. Dit project was als zodanig geen 

onderdeel van het programma A&O maar sloot goed aan bij de algehele doelstellingen daarvan, 

vanwege het verbindende karakter tussen enerzijds jongeren en onderwijs en anderzijds het werken 

in de zuivel. 

Tenslotte worden op de website Zuivelwerkt.nl de tools beschikbaar gesteld die via de projecten in het 

programma Arbeidsmarkt & Opleiding zijn ontwikkeld.  

De website is in de zuivelsector positief ontvangen en heeft in de eerste maanden een goede 

belangstelling gegenereerd. Uitgangspunt is dat de site verder wordt uitgebouwd met relevante 

informatie volgens een continu groeimodel. 
 

Raadpleegcijfers Zuivelwerkt.nl: ontwikkeling in gebruik tijdens de eerste maanden 

Maand Unieke bezoekers Aantal bezoeken Pagina‟s 

januari-13 101 178 692 

februari-13 267 400 2.189 

maart-13 111 161 561 

april-13 137 204 788 

mei-13 132 190 729 

juni-13 178 248 700 

juli-13 87 129 467 

augustus-13 88 122 349 

Totaal 1.101 1.632 6.475 
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5) Wijzigingen (afwijkingen in aanpak) 

Nadat in december 2011 de management samenvatting van het onderzoek met de EDO scan onder 

de titel „Personeelsontwikkeling in de Nederlandse Zuivelindustrie‟ is gepubliceerd, is de scan ten 

behoeve van vervolgonderzoek in de komende jaren op een aantal punten aangepast.  

De bezoeken aan de afzonderlijke bedrijven om hen te stimuleren tot daadwerkelijke planvorming voor 

de komende jaren zijn gecontinueerd.  

Tengevolge van de centralere aansturing in de projecten 1 en 2 vanaf 2012 heeft in het tweede jaar 

de toegenomen (en noodzakelijke) focus op de werkzaamheden in project 2 noodzakelijkerwijs geleid 

tot een relatief iets mindere inzet op activiteiten gerelateerd aan project 1. Na totstandkoming van 

zuivelacademie.nl in 2013 is de inzet op project 1 geïntensifeerd om dit waar mogelijk te 

compenseren. 

 

6) Communicatie en publiciteit 

Voor informatie over communicatie en publiciteit sluit project 1 aan op de algemene informatie 

hierover die onder A in paragraaf 5 is gemeld. 

 

7) Verbreding en verankering 

Vanuit het Programma A&O Zuivelindustrie is er geparticipeerd in de DCF (Dairy Chain Friesland), 

een initiatief om komende tekorten op de arbeidsmarkt in de zuivelkolom (met name in het Noorden) 

van gras tot glas op een gerichte wijze aan te pakken. De DCF maakt als input gebruik van de 

rapportage vanuit de EDO scan en trekt deze breder, in samenwerking met Focus Orange (de 

ontwikkelaar van de motor onder de scan en expert op het gebied van arbeidsmarkt vraagstukken), 

om op basis van de EDO-scan een nog concreter beeld te krijgen van de mogelijk te onstane tekorten 

in de foodsector breed. De titel „Dairy Chain Friesland‟ zal mogelijk nog worden aangepast om de 

bredere dekking dan zuivel alleen meer recht te doen. 

Daarnaast zijn er presentaties gegeven die ondersteunend zijn aan de instroom bij het onderwijs. In 

samenwerking met het Wellant College is in Amsterdam (restaurant fifteen en de nieuwe locatie bij 

INHolland) een presentatie gegeven aan VMBO-ers en hun ouders waarbij de uitkomsten van de scan 

de arbeidsrelevantie van een brede foodopleiding wordt benadrukt voor een toekomst binnen de 

voedingsindustrie in het algemeen en in het bijzonder in de zuivel.  

De ontwikkelingen rond het zogeheten Agro Opleidings Huis (AOH) zijn vanuit de deelname van de 

sectorconsulent aan het programma PSA nauw gevolgd. In projectgroepverband is besloten dit traject 

vanaf de zijlijn te volgen en te kijken of en in hoeverre AOH wellicht ook voor de zuivelsector t.z.t. een 
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meerwaarde kan bieden. Daarnaast is een bijdrage geleverd aan de totstandkoming van de PSO 

ideeënbox Groen5 en de maatschappelijke stages Food. 

De Projectgroep als geheel en afzonderlijke participanten van de Projectgroep hebben feedback 

gegeven op de plannen om te komen tot de zogenaamde CIV‟s Food, de centra voor innovatief 

vakmanschap. 

 

8) Gerealiseerde kosten 

Project 1 sluit de programmaperiode af met een gerealiseerd bedrag van €  411.384. Dit is 92% van 

het begrote bedrag. Over een aantal kostenposten van de projectleider (loonkosten-overhead-mobiel) 

zijn bij aanvang van het project afspraken gemaakt. Met ingang van 1 januari 2012 zijn deze 

afspraken, in het kader van het besluit van de stuurgroep Professionalisering Scholingsconsulenten 

Agrocluster, aangescherpt. Hierdoor wijken kosten in de realisatie af van de begrotingsjaren maar het 

totaal van het project wordt hierdoor niet overschreden. De door PZ gerealiseerde kosten voor 

publiciteit zijn niet in dit overzicht meegenomen. 

De realisatie tot en met eind augustus 2013 van project 1 is als volgt: 

Programma Arbeidsmarkt & Opleiding Zuivelindustrie 2010 – 2013: Realisatie t/m augustus 2013 (einddeclaratie) 

 
Begroting Realisatie 

     Activiteit Totaal begroting 2010 tm 2013 Verschil Uren  

 
 €   €   €  B R B R 

Project 1: Personeel- en opleidingsplan zuivelindustrie jan 2011- aug 2013 
 

PL PC 

loonkosten  €           262.464  €           229.681   €   32.783  2.784 5.446 
  reiskosten  €             26.438  €             33.057   €    -6.619  

    overhead  €             31.098   €             10.590   €   20.508 
    extra kosten als mobiel/internet etc.  €                2.700   €                   989   €     1.711  
    projectcoördinatie (vanaf 2010)  €             48.512   €             69.030   €  -20.518  
  

419 581 

publiciteit  €                2.785   €                   498   €     2.287  
    

        subtotaal project 1  €           373.997   €           343.845   €   30.152  
    Tw btw  

19% of 21%(2010-2011-2012-2013)   €             71.059   €             67.539      
    Totaal (project 1)  €           445.056  €         411.384   €   33.672  2.784 5.446 419 581  

 
  

                                                           

5
 Dit betreft een door het PZ en andere sectoren mede-gefinancierd traject op initiatief van de AOC-raad dat is 

gericht op het ontwikkelen van onderwijsmateriaal waarmee leerlingen uit  het vmbo worden uitgedaagd om 
kennis te maken met een breed scala aan groene en verwerkende sectoren. 
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9) Knelpunten en oplossingen 

Tijdens de uitvoering van het project zijn veel aanpalende zaken voorbij gekomen die aandacht 

vragen en (aanvullend) relevant zijn voor het project en/of het programma.  Zie hiervoor ook de 

opsomming bij het punt  „verbreding en verankering‟. Het is blijkbaar makkelijker aansluiten bij een 

sector die in beweging is. Gebleken is dat dankzij de synergie tussen afzonderlijke acties, de 

toegevoegde waarde is vergroot. Maar dit kost tijd en dan met name reistijd. Het is soms moeilijk om 

in te schatten of een vraag/aanbod uit de markt de tijdsinvestering waard is. 

Bedrijven zijn allemaal bereid om tijd voor de projectleider en het project vrij te maken. Eenmaal aan 

tafel is het snel duidelijk dat de geschetste problematiek herkenbaar is. Men is bereid om mee te 

werken aan het invullen van de scan en eventuele vervolgstappen. De bottleneck zit in de 

beschikbaarheid van tijd en menskracht. Beloftes kunnen niet worden nagekomen, vanwege tijdsdruk 

en de waan van de dag.  De „veranderbereidheid‟ moet van de bedrijven zelf vandaan komen, dit is 

niet door de projectleider te sturen. 

 

9) Activiteiten na afloop van het Programma  

De activiteiten in het kader van project 1 zijn nauw verbonden met de aanwezigheid van een 

scholingsconsulent constructie. De scholingsconsulent of scholingsadviseur cq projectleider heeft de 

afgelopen jaren als een katalysator een ontwikkeling bij bedrijven proberen te stimuleren en daarbij 

vanuit het programma bepaalde tools aangereikt. Meer dan in concrete resultaten moet het effect van 

project 1 daarom op termijn vooral zichtbaar worden in vervolgacties in de sfeer van personeelsbeleid 

en -planning die op bedrijfs- of locatieniveau door verantwoordelijke HR-mensen uiteindelijk zelf zullen 

moeten worden ondernomen.  

Nu het programma eindigt stopt daarmee in principe ook de financiering van de tijd en inzet van de 

scholingsadviseur. Deze is vanwege aanvullende financiering vanuit het productschap tot en met 

december 2013 gegarandeerd. Het is aan de sector om te bepalen of en in hoeverre men daarna 

sectorbreed wil blijven investeren om een verbindend aanspreekpunt op dit terrein beschikbaar te 

houden. Mocht de wil daartoe aanwezig zijn dan zal de zuivelsector binnen de nieuwe context een 

weg moeten vinden om dit te realiseren. Eén en ander hangt ook samen met hoe binnen de 

zuivelsector bij de evaluatie in oktober 2013 zal worden teruggekeken op het programma A&O 

zuivelindustrie als geheel en de processen die dit op gang heeft gebracht. Voor verdere 

beschouwingen over borging ten algemene wordt hier verwezen naar paragraaf 7 van sectie A (zie 

pagina 14). 
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C. Project 2: „Continuïteit MBO - Zuivelvakkennis‟ 
 

1) Doelstelling 

Om in de behoefte aan praktische scholing en opleiding binnen de zuivelsector te kunnen blijven 

voorzien, zal de specifieke zuivelvakkennis veiliggesteld moeten worden en toegankelijk moeten 

blijven voor brede groepen lerenden en werkenden. Het is daarom van belang dat de sector hierin als 

belangrijkste stakeholder een leidende rol neemt. De zuivelsector staat daarin bepaald niet alleen. In 

een toenemend aantal sectoren, ook binnen de levensmiddelenindustrie, zijn dergelijke initiatieven al 

eerder genomen of in voorbereiding.  

Actualisering en borging van kennis moeten worden gezien als een dynamisch proces dat voortdurend 

een bepaald niveau van aandacht vereist. Dit vergt een stabiele voorziening. Het vervolg, zo leert de 

ervaring in andere sectoren, bestaat uit relatief beperkte inspanningen, onderbroken door perioden 

van incidenteel “groot onderhoud”. 

Project 2 heeft zich tegen deze achtergrond gericht op het inventariseren, ordenen, redigeren en via 

internet ontsluiten van praktische mbo-zuivelvakkennis voor de praktijkopleiding van mbo-deelnemers 

en de ontwikkeling van huidige en nieuwe werknemers. Daarmee moet voorkomen worden dat deze 

praktijkkennis door de terugloop van het aantal mbo-deelnemers en het vertrek van ervaren docenten 

en operators verloren dreigt te gaan. Vanwege het realiseren van continuïteit zal in het kader van dit 

project ook voldoende aandacht moeten worden besteed aan de  inbedding van gebruik en onderhoud 

van het op te zetten systeem voor de langere termijn. 

 

2) Stand van zaken samengevat 

In dit project is actuele mbo zuivelvakkennis vastgelegd in een online kennis databank  onder de 

noemer van zuivelacademie.nl. Praktijkkennis kan op deze manier 

worden behouden, onderhouden, geactualiseerd en in de toekomst 

beschikbaar blijven voor ondernemingen, deelnemers en opleiders. 

Zuivelacademie is sinds januari 2013 operationeel en vanaf april dat 

jaar beschikbaar voor individuele belanghebbenden in de 

zuivelindustrie en bij scholen. 

Rond de totstandkoming van Zuivelacademie.nl heeft zich een unieke 

samenwerking ontwikkeld tussen zuivelbedrijfsleven en opleidingsveld.  

Voor het realiseren van een adequate inhoud van het systeem hebben 

experts uit 11 bedrijven en 7 opleidingsorganisaties nauw 

samengewerkt in zes redactiecommissies, waarbij elke 

redactiecommissie een eigen thema behandelde.  

Deze samenwerking tussen zuivelbedrijven en opleiders rond de 

totstandkoming van zuivelacademie.nl heeft een meer duurzame vorm 

gekregen in de oprichting van de Zuivelkenniscoöperatie (ZKC). Deze 

samenwerking is formeel bekrachtigd op 15 mei 2013 door de 

ondertekening van een convenant (zie bijlage 7 ).  
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Zuivelacademie wordt technisch ondersteund door AgriHolland. Algeheel management en 

administratie rond het systeem is vooralsnog belegd bij de SOL, in samenwerking met de betrokken 

projectleider/scholingsconsulent. Formeel eigenaarschap ligt bij het Productschap Zuivel, dat het 

systeem na afloop van het project voor de duur van 2013 heeft doorgefinancierd. Vanwege de 

politieke besluitvorming ten aanzien van de PBO, de daaruit voortvloeiende afschaffing van het PZ en 

de nieuwe initiatieven die door dit alles  binnen de zuivelsector in gang zijn gezet, zullen 

eigenaarschap en belegging van zuivelacademie in aanloop naar 2014 onderwerp van heroverweging 

zijn, als onderdeel van de brede discussie rond de toekomstige borging van het totaalpakket aan 

private PZ taken. 

 

3) Activiteiten en gerealiseerde opbrengst  

 

Zuivelacademie.nl: Wordingsproces en de Zuivelkenniscoöperatie – ZKC  

De betrokkenheid en participatie van de relevante scholen voor het leveren van kennis en expertise is 

voor de realisatie van dit project essentieel gebleken. Daarom is veel tijd geïnvesteerd in het 

verkrijgen van commitment bij de relevante scholingspartijen. Er is  bewust voor gekozen om 

samenwerking te zoeken met de kennisaanbieders (AOC‟s, ROC‟s en private opleidingsaanbieders). 

Hier zit de kennis en expertise om bij te dragen aan de borging en ontsluiting van de zuivelvakkennis. 

De inzet is daarbij geleverd door hetzij het leveren van zuivelvakkennis, hetzij het leveren van 

expertise bij het verzamelen en/of redigeren van deze kennis, of soms beide.  

Naast de inbreng van kennis vanuit opleiders is permanente toetsing van die kennis aan de actuele 

praktijk nodig, wat ook de betrokkenheid van zuivelbedrijven essentieel maakt. 

Dit heeft uiteindelijk geleid tot het opzetten van een structurele samenwerking tussen een aantal 

kennisaanbieders en zuivelbedrijven onder de noemer van ZuivelkennisCooperatie (ZKC).  

De oprichting van de Zuivelkenniscoöperatie was noodzakelijk om de van de individuele zuivelkennis 

gezamenlijke/gedeelde kennis te maken en deze in combinatie met experts uit de 

zuivelbedrijven/toeleveranciers te redigeren naar voor alle partijen bruikbare content, de MBO 

zuivelvakkennis. Na afloop is de ZKC uitgebreid met de participerende bedrijven en gezamenlijk 

eigenaar en daarmee ook verantwoordelijk geworden van deze content. 

De Zuivelkenniscoöperatie bestaat uit de volgende leden:  

Opleidingsveld: AOC-Oost, LSBL, SBK, MBO-Life Sciences (Nordwin), RijnIJssel vakschool 

Wageningen, Chainworks en CBT. 

Zuivelbedrijven: Arla, Bel Leerdammer, De Graafstroom, DOC-Kaas, DVNutrition, Farm Dairy, 

FrieslandCampina, Globemilk, Hochwald, VIV-Buisman, Vreugdenhil. 

Voor deze vorm is gekozen om de zuivelvakkennis van de individuele bedrijven, toeleveranciers en 

opleiders tot een gezamenlijke en gedeelde content te maken. Na een startfase van overleg met de 

opleiders is de ZKC uitgebreid met de participerende bedrijven en zijn zij gezamenlijk eigenaar 
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geworden van de content en dragen daarmee ook de verantwoordelijk voor de instandhouding en 

actualisering van de inhoud van het voorziene online kennis- en leersysteem. 

In de uitvoeringsperiode van project 2 hebben de opleiders van de ZKC vanaf 2011 tot de 

ondertekening op 15 mei 2013 zesmaal een ZKC bijeenkomst gehad (merendeels te Amersfoort).  

Deze bijeenkomsten vonden aanvankelijk nog plaats zonder de deelnemende bedrijven, die al wel op 

expert-niveau deelnamen aan de redactiebijeenkomsten. De eerste ZKC bijeenkomsten vonden plaats 

in 2011 (26/9 en 14/11) en zetten zich voort in 2012 (30/1, 7/5, 17/9 en 1/11).  

Vanuit de ZKC wordt gezamenlijk bijgedragen aan de vakinhoudelijke kennis die zuivelacademie.nl 

biedt, via een redactiestructuur daar omheen die moet borgen dat het systeem up-to-date is en ook 

blijft. Bij de ZKC zijn gaandeweg tijdens de ontwikkeling zeven opleidingsaanbieders betrokken en elf 

zuivelbedrijven. Van elke bijeenkomst is een verslag gemaakt en zijn de afspraken vastgelegd. 

Na de eerste ZKC vergadering is gestart met het samenstellen en inrichten van de verschillende 

redactiecommissies. Uiteindelijk is gekomen tot de oprichting van zes verschillende 

redactiecommissies, waarbij verschillende hoofdonderwerpen binnen de zuivel als afbakening 

dienden: 

1. Kaas; 2. Dagvers; 3. Poeder en weiverwerking; 4. Condens; 5. Boter; 6. Eenheidsbewerkingen 

Deze redactiecommissies hebben gezamenlijk 70 bijeenkomsten gehad waaraan gemiddeld 5 

deelnemers hebben deelgenomen (zie bijlage 8) Tijdens deze bijeenkomsten is de ingebrachte 

kennis getoetst en waar nodig aangevuld, aangepast of verwijderd om te komen tot een bruikbaar 

eindproduct waarmee zowel de opleiders als de bedrijven aan de slag kunnen. Dit heeft geresulteerd 

in 88 hoofdstukken zuivelkennis. 

Voor het ontsluiten van de content is gekozen voor een online platform, dat de naam “Zuivelacademie” 

heeft gekregen, die te gebruiken is door alle deelnemende opleiders en zuivelverwerkende bedrijven 

(in de breedste zin van het woord). Elk van de deelnemende bedrijven krijgt een eigen omgeving 

waarin de gemaakte content kan worden ontsloten. 

Na een offerteprocedure in de eerste helft van 2012 waaraan meerdere partijen deelnamen is de keus 

gemaakt voor AgriHolland als partner in de technische realisatie en vormgeving (www.agriholland.nl). 

Met AgriHolland heeft regelmatig overleg plaats gehad om de voortgang te monitoren en problemen 

adequaat op te lossen. Het systeem draait op een Moodle Based Platform waarbij gebruik gemaakt 

wordt van Lectora-online (dit biedt een betere ontsluiting, metadatering en beveiliging). De inbreng 

van AgriHolland betreft ook redactioneel werk aan door de redactiegroepen geleverd materiaal en 

toetsontwikkeling. 

Zuivelacademie.nl is te gebruiken door alle aan de ontwikkeling deelnemende opleiders en door alle 

Nederlandse zuivelverwerkende bedrijven (in de breedste zin van het woord). Elk van de 

deelnemende bedrijven krijgt een eigen omgeving waarin de gemaakte content kan worden ontsloten. 

Ook  derden kunnen onder bepaalde  voorwaarden gebruik maken van zuivelacademie.nl. 

Op de conferentie „Arbeidsmarkt & Opleiding Zuivelindustrie‟ die op 2 oktober 2012 te Elspeet 

plaatsvond is de naam Zuivelacademie voor het eerst aan de zuivelsector gepresenteerd, waarna ook 

langs andere kanalen zoals de A&O nieuwsbrief hieraan bredere bekendheid is gegeven. 
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Zuivelacademie: opzet en toegang 

De centrale ingang tot zuivelacademie.nl is 

www.zuivelacademie.nl, de zogeheten „moeder‟site.  Deze 

omgeving wordt bezocht door mensen die voor de eerste keer 

op de site kijken. Hierbij krijgen ze een eerste indruk van de site 

en haar content. Tevens vormt zuivelacademie.nl de 

landingssite, vanwaar gebruikers kunnen inloggen in de eigen 

omgeving (de „kinderen‟). Uit oogpunt van privacy hebben alle 

structurele gebruikers namelijk een eigen omgeving. In eerste 

instantie was de „moedersite‟  bedoeld als  basis voor alle 

gebruikers. Deze is ook de omgeving waar overige 

abonnementhouders en (tijdelijke) gasten de content kunnen 

raadplegen. 

 

 

 

 

Door verschillende oorzaken met betrekking tot privacy issues is echter besloten om voor elke 

gebruiker (ZKC leden en/of zuivelverwerkende bedrijven) een eigen omgeving te bouwen met daarin 

alle content die ook in de moedersite aanwezig is. 

 

Hierdoor is de definitieve oplevering uitgesteld. Het plan was om op de achtergrond verder te bouwen, 

terwijl de site al toegankelijk was. Doordat echter met kopieën van de moedersites gewerkt moest 

worden was het noodzakelijk dat deze geheel klaar was. Inmiddels zijn 30 eigen omgevingen 

gebouwd, waarvan 10 voor niet-ZKC leden (status 15 september 2013). Zij hebben wat betreft het 

gebruik van de site dezelfde rechten als een ZKC lid maar hebben geen schrijfrechten ten aanzien 

van  de content. Daarnaast betalen zij voor de aangeboden gebruikerstraining(en). 

 

Naast borging van de privacy op bedrijfsniveau is een voordeel van een eigen omgeving dat 

gebruikende organisaties desgewenst een eigen „look en feel‟ aan de omgeving kunnen geven. Van 

deze optie was tot en met augustus 2013 drie keer gebruik gemaakt. 

Enkele voorbeelden van screenshots van Zuivelacademie zijn ter illustratie opgenomen in bijlage 9 
  

 

http://www.zuivelacademie.nl/
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Overzicht van bedrijven en opleidingspartijen met een eigen omgeving op 

zuivelacademie.nl  (status september 2013) 

 

Ontwikkeling van bedrijfseigen omgevingen bij zuivelacademie.nl:  

voorbeeld van eigen “look & feel” van DV Nutrition 
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Zuivelacademie: inhoud 

De inhoud van zuivelacademie.nl is erop gericht om studenten en aankomende medewerkers op te 

leiden en te trainen in de achtergronden van de diverse bedrijfsprocessen binnen de zuivelindustrie. 

Praktische informatie over grondstoffen, technologie, processen en kwaliteitsaspecten komen aan 

bod.  De eerder genoemde hoofdonderwerpen waarin de kennis is opgedeeld kennen ieder diverse 

hoofdstukken, waarin de uitgewerkte kennis uitvoerig aan bod komt: 

 
- Basiskennis (7 hoofdstukken): Algemene zuivelkennis, Melkproductie, Melksamenstelling,  

   Eigenschappen van melk, Micro-organismen en melkkwaliteit, Melkkwaliteit, Melktransport; 
- Eenheidsbewerkingen (9 hoofdstukken): Warmtewisselaars, Separatoren, 

Homogenisatoren, Membraanfiltratie, Indampen, Ontluchters, Pompen, Leidingen en 
appendages, Tanks; 

- Dagvers (6 hoofdstukken): Consumptiemelk, Bereiding van yoghurt, Karnemelk, Vlabereiding, 
  Roombereidng, Verpakken van dagverse producten; 

- Kaas (12 hoofdstukken): Inleiding, De grondstof melk, Zuursel en zuurselbereidng, 
Kaasbereiding en pekelen, Wrongelverlies en weiverwerking, Kaasvormen en hun 
behandeling, Opslag van kaas, De beoordeling van de kaas, Kaasgebreken, 
Procesbeheersing, Kaascontrole, Verpakken van kaas; 

- Gecondenseerde melk (1 hoofdstuk): Introductie historie condens; 
- Evap (4 hoofdstukken): Bereiding, Stabilisatie, Sterilisatie, Kwaliteit; 
- Gesuikerde condens (1 hoofdstuk): Bereiding, afvullen en kwaliteit 
- Bussen (15 hoofdstukken): Inleiding, Processchema, Walsen, Knippen, Lakken, Drogen en 

uitharden, Het dekselontwerp, Persen, Krullen, Compoundtoevoeging, Lassen, Naadlakken, 
Drogen, Delen, Bordelen en Necken, Felsen; 

- Indampen (9 hoofdstukken): Inleiding indampen en drogen, Indampen van vloeistoffen, 
Meertrapsvalstroom-verdamper, Warmte-economie van indampers, Starten, in bedrijf houden 
en reinigen, Automatisering en procesbesturing, Productverlies bij indampen, Berekeningen, 
Het ingedikte product; 

- Drogen (8 hoofdstukken); Luchtbehandeling en drooglucht, Relateive vochtigheid en 
Mollierdiagram, Apparatuur, Het drogen door verstuiving in een hete luchtstroom, Bereiden 
van instantpoeder, Eindproduct-eigenschappen, Brand en stofexplosies poederbereiding, 
Opslag en afvullen; 

- Melksuiker (10 hoofdstukken): Eigenschappen van lactose, Processchema voor de 
lactosebereiding, Kristallisatie van lactose, Het afscheiden en wassen van de lactosekristallen, 
Raffineren om farmaceutische lactose te maken, Algemene theoretische achtergrond van het 
filtreren, Fluïdbed drogen van α-lactose-monohydraat, Zeven en malen, Productie van β-
lactose door walsdrogen, Toepassingen van lactose; 

- Boter (6 hoofdstukken): Vetzuursamenstelling en eigenschappen, Productie van boter, 
Productie van melkvet, Applicatie van boterproducten in de industrie, Bewaarcondities en 
kwaliteit, Wet- en regelgeving; 
 

Met gebruikmaking van de online leermodules kan een opleidingsprogramma worden samengesteld.  

De bij de ontwikkeling van zuivelacademie.nl betrokken opleidingspartijen zijn geautoriseerd en in 

staat om de bestaande modules op meerdere manieren te bewerken. Bij de totstandkoming van de 

modules is uitgegaan van de vereiste competenties uit de kwalificatiestructuur voor het Nederlandse 

beroepsonderwijs. Voor het behalen van een erkend MBO diploma kan het volgen van aanvullende 

http://aoc-oost.zuivelacademie.nl/course/view.php?id=72
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scholing (ontbrekende lesprogramma‟s c.q. lesonderdelen op een beroepsopleiding, school of 

incompany) noodzakelijk zijn. Daarnaast is het uitvoeren van een praktijkopleidingsplan en het 

afleggen van een proeve van bekwaamheid bij een erkend assessor, onder toezicht van een 

opleidingsinstituut, vereist om een erkend mbo diploma te kunnen behalen. De diverse modules 

kunnen online worden doorlopen met inbegrip van de bijbehorende vragen. Dit leidt op zichzelf niet tot 

een diploma of certificaat. Daarvoor is aanvullende scholing en praktijktraining vereist. 

 

Gebruikersworkshop 

Voor het algemene gebruik van zuivelacademie.nl is een workshop ontwikkeld die inmiddels door de 

meeste bedrijven met een eigen omgeving is gevolgd. Algemene informatie over de workshop is 

opgenomen in bijlage 10. 

Er zijn drie plenaire workshops verzorgd en vijf workshops on-site waaraan totaal 35 mensen aan 

hebben deelgenomen. De workshops namen een dagdeel in beslag en werden tijdens de plenaire 

sessies uitgevoerd door een team met Nienke Opsteeg (SOL), Ron Pluylaar (AgriHolland) en Henry 

van Elteren (Arbeidsmarkt & Opleiding Zuivelindustrie). Voor de rest van 2013 staan nog drie open 

inschrijving workshops (3 oktober, 5 november en 10 december) in de planning, waarvoor de 

resterende zuivelbedrijven, die besluiten tot een eigen omgeving, worden uitgenodigd. Ten behoeve 

van gebruikers van Zuivelacademie.nl is een handleiding ontwikkeld die dieper ingaat op de 

mogelijkheden van zuivelacademie.nl. Zie voor een inhoudsimpressie hiervan bijlage 11. 

 

Gebruiksstatistiek 

Zuivelacademie.nl is vanaf februari 2013 in gebruik genomen. In de periode tot en met de zomer van 

2013 zijn diverse workshops met het oog op gebruik georganiseerd. Dit zijn trainingen voor 

opleidingscoördinatoren bij bedrijven of docenten die zelf vervolgens met leerlingen aan de slag gaan. 

Dit betekent dat over gebruik nog weinig echt steekhoudende statistiek beschikbaar is. Het gebruik 

nam in de eerste maanden en richting zomer wel zichtbaar iets toe, maar haalde nog geen groot 

volume. Deze nog vrij beperkte activiteit op de sites hangt mogelijk samen met het feit dat de 

workshops voor gebruik van zuivelacademie.nl in die periode net achter de rug waren en de 

vakantieperiode juist aanbrak. Eerst na de zomer, als de intensiteit van trainingsactiviteiten normaliter 

weer toeneemt zal moeten blijken hoe breed het gebruik gaat worden. Daartoe zal het gebruik op 

maandbasis worden gevolgd. 

Er zal elke maand (in ieder geval tot 31-12-2013) een overzicht gemaakt worden voor alle sites. Mocht 

in de loop van september duidelijk worden dat de diverse sites nog steeds niet of nauwelijks gebruikt 

worden, dan zullen de studiebegeleiders van de desbetreffende organisatie worden aangesproken. 

Nagevraagd zal worden waarom er (nog) niets gedaan is met het opleidingsmateriaal en waar wellicht 

aanvullende hulp en/of training geboden kan worden. 

Onderstaande tabel geeft inzicht in de mate van gebruik vanaf de lancering tot en met de maand 

augustus 2013. De tabel gaat om het getotaliseerde gebruik. 

 



 

 

37 

© PAO Zuivelindustrie – Eindrapportage (oktober 2013) 

Overzicht van Zuivelacademie gebruik 

(2013 t/m augustus) 

Netstatistieken totaal 

Unieke bezoekers 2.065 

Aantal bezoeken 3.231 

Bekeken pagina's 90.657 

Hits 176.399 

hoeveelheid GB 2,79 

  
Totaal van de eigen omgevingen 

Unieke bezoekers 565 

Aantal bezoeken 781 

Bekeken pagina's 70.055 

Hits 83.484 

hoeveelheid GB 1,11 

  
Moedersite 

Unieke bezoekers 1.500 

Aantal bezoeken 2.450 

Bekeken pagina's 20.602 

Hits 92.915 

hoeveelheid GB 1,68 

  Bron: AgriHolland 
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4) Wijzigingen en aanpassingen in het project  

Gedurende de uitvoering van project 2 heeft de projectgroep eind 2011 besloten om de projectleiding 

van het project aan te passen. Een meer efficiënte uitvoering en het gebruikmaken van de synergie 

tussen de projecten was daarvoor de aanleiding.  

Pas in een laat stadium werd duidelijk dat de gekozen opzet van de online platform omgeving, de 

vertrouwelijkheid van privacygegevens van individuele cursisten en opleiders van afzonderlijke 

bedrijven en organisaties niet kon waarborgen. Dit heeft geresulteerd in de keuze en noodzaak om 

ieder bedrijf of school een eigen omgeving te bieden. Deze noodzakelijke wijziging in werkwijze heeft 

consequenties gehad in de kostensfeer (nb zie hiervoor ook punt 8 „knelpunten‟)  

Vanwege de tragere start (zie punt 8 „knelpunten‟) is de looptijd van het project tussentijds aangepast. 

Hierover heeft afstemming plaatsgevonden met de PAO verantwoordelijke en de subsidieverstrekker.  

 

5)   Communicatie & publiciteit 

Voor informatie over communicatie en publiciteit sluit project 2 aan op de algemene informatie 

hierover die onder sectie A, paragraaf 5, is gemeld. 

 

6)  Verbreding en verankering 

De projectleider van project 2 heeft met presentaties aangesloten bij de ontwikkelingen zoals 

beschreven bij Project 1 onder punt 7.  

Daarnaast is in het voorjaar van 2013 de projectgroep benaderd vanuit de Bond van Boerderij 

Zuivelbereiders (BBZ) met het verzoek om te onderzoeken of de BBZ zou kunnen aansluiten bij 

zuivelacademie.nl, om dit instrument te kunnen inzetten voor kennisborging en opleidingsdoeleinden 

gericht op boerderijzuivelbereiders in Nederland. De projectgroep heeft daarop, in lijn met het 

standpunt van het PZ, geconcludeerd dat gezien de financieringsstructuur van Zuivelacademie 

(primair gebaseerd op collectief heffingsgeld) inzet van Zuivelacademie voor deze nieuwe doelgroep 

in de primaire sector in principe geen bezwaar was. Sterker nog: zij ziet in de belangstelling van de 

BBZ vooral een positief signaal dat breder gebruik en toepassing van Zuivelacademie kan versterken.  

Daarop aansluitend is de BBZ in samenspraak met de projectleider, AgriHolland en diverse voor de 

BBZ relevante opleidingspartijen een traject gestart om één en ander verder in gang te zetten. 

Vanwege het feit dat de doelgroep zich meer in de primaire sector beweegt dan in de industrie is in dit 

proces de rol van de projectleider Zuivelindustrie gaandeweg overgedragen aan de 

scholingsconsulent Dierhouderij6.  

In augustus 2013 diende de BBZ bij het PZ een voorstel in ter mede-financiering van het traject van 

aansluiting van de boerderijzuivelbereiders bij zuivelacademie.nl. Naast de borging van inhoudelijke 

                                                           

6
 De scholingsconsulent Dierhouderij is in het kader van PAO sinds 2011 aangesteld als gezamenlijk initiatief van de 

productschappen PVV, PPE en PZ en heeft als taak de scholing van zowel medewerkers als ondernemers in de varkens-, 
pluimvee-  en melkveehouderij te bevorderen. Deze constructie genoot onder PAO medefinanciering door het ministerie. 
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vakkennis in een specifieke module boerderijzuivelbereiding was in dit traject ook voorzien in het 

meenemen van de door PZ uitgegeven hygiënecode voor boerderijzuivelbereiders, zodat de 

belegging en beschikbaarheid daarvan voor de toekomst gewaarborgd blijft. 

 

7) Gerealiseerde kosten 

Project 2 sluit de programmaperiode af met een gerealiseerd bedrag van € 387.847 (incl. btw). Dit is 

107% ten opzichte van het begrote bedrag voor project 2.  De realisatie tot en met maart 2013 voor 

project 2 was als volgt: 

 
Programma Arbeidsmarkt & Opleiding Zuivelindustrie 2010 - 2013 Realisatie t/m maart 2013 
(Einddeclaratie)   

 
Begroting Realisatie 

     Activiteit Totaal begroting 2010 tm 2013 Verschil Uren  

 
 €   €   €  B R B R 

Project 2: Continuiteit MBO-zuivelvakkennis sept 2010 tm maart 2013 
 

PL PC 

loonkosten  €           165.636   €             119.505   €   46.131  1.548 1.277 
  reiskosten  €             10.345   €                  6.449   €     3.896  

    overhead  €                4.932   €               13.997   €    -9.065  
    website  €             22.500   €             113.008   €  -40.108  
    redacteur  €             50.400   €                           -   €              -  
    projectcoördinatie (vanaf 2010)  €             49.324   €               70.977   €  -21.653  
  

418 525 

publiciteit  €                2.785   €                     498   €     2.287  
    

        subtotaal project 2  €           305.923   €             324.433   €  -18.511  
    btw 19%   €             58.125   €               44.814      
    per 1 okt 2012  btw 21% 

 
 €               18.600      

    Totaal (project 2)  €           364.048   €             387.847   €  -23.799  1.548 1.277 418 525  

 
Over realisatie (incl. BTW)  €  -23.799  

    
 

8) Knelpunten  
„Tijd‟ was in de uitvoering van project 2 een stevig knelpunt. Het meekrijgen en overtuigen van 

scholingspartijen (zowel overheidsbekostigde opleiders als private scholingsaanbieders) heeft veel 

overleg gevraagd. Aanvankelijk was men huiverig om mee te doen. Wie levert wat en wat krijg je 

ervoor terug? Welke rechten heb je naderhand? Wat ligt er precies als het project is afgerond. Dat 

gold ook aan de kant van de bedrijven. Welke bedrijven doen wel mee en welke niet? Komt er geen 

bedrijfsgevoelige informatie in. Kunnen we wel met de concurrent aan tafel gaan zitten?  

De projectleider en de redactiecommissies hebben, tot in de laatste maanden, onder grote tijdsdruk 

geopereerd. Voor de redactieleden zowel van de bedrijven als van de opleiders gold dat zij deze 

werkzaamheden er meestal „bij‟ moesten doen naast hun reguliere werkzaamheden. Bij afhaken van 

redactieleden moesten directe oplossingen gevonden worden. 

Het mag als een absolute prestatie worden gezien dat dit binnen de beschikbare tijd is gelukt. 

Bedrijven hebben ondervonden dat het wel mee viel met de concurrentie gevoelige informatie. Wat je 
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niet wilde inbrengen bracht je niet in. Redactieleden van de verschillende bedrijven hebben inspiratie 

ondervonden in het delen van kennis met elkaar en met de vertegenwoordigers aan de 

opleidingskant. Opleiders ondervonden dat het met elkaar delen van kennis en daar toch weer je 

eigen aanbod op formuleren ook een uitdaging is die je scherp houdt. Het vastleggen van deze 

samenwerking, ook voor het vervolg, in de Zuivelkenniscoöperatie is als een bijzondere prestatie en 

als een waardevolle en nieuwe manier ervaren om publiek-private samenwerking vorm te geven. 

Een tweede knelpunt was het feit dat bij het bouwen van de zuivelacademie.nl omgeving, pas in een 

laat stadium naar voren kwam dat de voorziene inrichting van de site, privacy problemen met zich 

mee bracht. Niemand was er op voorbereid dat de ontworpen structuur geen schotten had tussen de 

deelnemers en opleiders van de afzonderlijke bedrijven. Impliciet was ieder er van uitgegaan dat die 

er zouden zijn. In nauw overleg met alle betrokkenen is hier een oplossing voor gevonden, maar  het 

probleem als zodanig heeft tijd, energie en middelen gekost.  

 

9) Activiteiten na afloop van het programma 

De financiering van Zuivelacademie is na afloop van het project (dat per 31 maart 2013 formeel afliep) 

door het productschap gegarandeerd tot en met eind 2013. Daaraan is ook gekoppeld een 

evaluatiemoment in oktober 2013, waarna besloten zal worden over de voortgang. Het ligt voor de 

hand, nu van overheidswege tot afschaffing van het PBO-stelsel is besloten en daarmee ook het PZ 

en zijn faciliterende structuur verdwijnt, dat eigenaarschap en praktische belegging van 

zuivelacademie in de aanloop naar 2014 zullen worden heroverwogen, als onderdeel van de bredere 

discussie rond de toekomstige borging van een (beperkt) pakket aan private PZ taken in een mogelijk 

nieuw op te richten (private) ketenorganisatie voor zuivel. Zie voor verdere opmerkingen hierover ook 

Sectie A, paragraaf 7. 
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D. Project 3: „Zij-instroom‟ 
 

1) Korte projectbeschrijving en doelstelling 

Project Zij-instroom had tot doel om de instroom in de zuivelsector te bevorderen en hoogwaardige 

arbeidsrelaties te realiseren door de aantrekkelijkheid van werken in de zuivelsector te versterken en 

de bekendheid over de sector te vergroten. 

De uiteindelijke bedoeling was de omvang van de zij-instroom in de bedrijfstak te laten groeien. 

Nieuwe doelgroepen zouden via gerichte om- en bijscholing moeten worden opgeleid tot vakbekwame 

werknemers met de gewenste inhoudelijke kennis en het noodzakelijke competentieniveau.  

Het project is per september 2011 van start gegaan, als aanvullende activiteit op de al lopende 

projecten Personeel- en opleidingsplan en Continuïteit MBO-zuivelvakkennis. Het project was in 

eerste instantie erop gericht om tot een aantal nieuwe, creatieve wegen te komen om de komende 

jaren zij-instroom van nieuwe medewerkers in de zuivelindustrie te bevorderen. Uit onderzoek en 

analyse vanuit project 1 bleek dit namelijk hard nodig te zijn. Enerzijds als antwoord op het 

gesignaleerde, dreigende tekort aan technisch en operationeel personeel, dat niet alleen ingevuld kan 

worden met schoolverlaters, vanwege het simpele feit dat er te weinig schoolverlaters zijn. Anderzijds 

dat er kwantitatief te weinig mensen met de juiste vooropleiding zijn om aan de vraag op de 

arbeidsmarkt te kunnen voldoen. 

Het project is formeel per 31 maart 2013 afgesloten. 

 
2) Stand van zaken samengevat 

Dit project viel uiteen in twee delen. In de eerste fase is de aandacht vooral gericht op de opzet van 

een pilot om een concrete methode voor zij-instroom  uit te proberen met een selecte groep 

zuivelbedrijven. Vanwege gebrek aan gevoelde urgentie heeft dit uiteindelijk niet geleid tot 

daadwerkelijke uitvoering van een pilot. Wel is de beoogde methode vastgelegd in een document dat 

als „handreiking zij-instroom‟ is geplaatst op de website Zuivelwerkt.nl, zodat deze voor bedrijven 

beschikbaar blijft, voor het moment dat het genereren van zij-instroom meer opportuun wordt. 

In een tweede fase heeft de aandacht binnen het project zich vooral gericht op het thema duurzame 

arbeidsrelaties, aantrekkelijk werkgever- en werknemerschap en in het bijzonder de onderwerpen 

vitaliteit en onregelmatig werken. 

 
3) Activiteiten en gerealiseerde opbrengst 

De officiële aftrap van het project vond plaats op 8 november 2011 middels 

een brainstormsessie („de milkshake bar‟) te Amersfoort, waarin een select 

en kleurrijk gezelschap van 20 vertegenwoordigers van bedrijven, 

werknemersorganisaties, opleidingsinstituten, overheid en 

arbeidsmarktpartijen creatieve oplossingen bedachten voor de volgende 

vragen: 

1. Hoe kun je instroom in de zuivelindustrie bevorderen? 

2. Hoe realiseer je hoogwaardige arbeidsrelaties d.w.z. arbeidsrelaties 

gericht op wederzijdse verantwoordelijkheid van werknemer en 
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werkgever en gericht op de duurzame inzetbaarheid van medewerkers? 

3. Hoe versterk je het imago van de zuivelindustrie? 

Vanuit diverse invalshoeken zijn oplossingen bedacht voor deze drie vragen. In het verslag van deze 

bijeenkomst (zie bijlage 12) is een opsomming van de opbrengsten opgenomen. Op basis van de 

opbrengsten van deze brainstormsessie en de uitkomsten van de PZ studie dag7 voor OR kaderleden 

op 15 november 2011 definieerde de projectgroep twee pilots: 

 

A. Pilot „zij-instroom‟: bevorderen van instroom in de zuivelindustrie door middel van een 

stagecarrousel waar een x-aantal werkzoekenden de kans krijgen hun talenten te ontdekken bij 

individuele zuivelbedrijven voor het werk in de zuivelindustrie om uiteindelijk duurzaam in te stromen 

in de sector. 

B. Pilot „hoogwaardige arbeidsrelaties‟: het realiseren van hoogwaardige arbeidsrelaties door 

middel van het ontwikkelen en implementeren van vitaliteitsbeleid en het vergroten van de 

aantrekkelijkheid van werken in de zuivelindustrie door onderzoek te doen naar flexibele arbeidstijden.  

 

Pilot zij-instroom 

Beschrijving activiteiten 

In dit traject zijn activiteiten uitgevoerd om een experiment op te zetten ter bevordering van instroom in 

de zuivelindustrie door middel van een stagecarrousel waar een x-aantal werkzoekenden de kans 

krijgt bij individuele zuivelbedrijven hun talenten te ontdekken voor het werk in de zuivelindustrie, om 

uiteindelijk duurzaam in te stromen in de sector. Aangezien de pilot primair tot doel had om aan te 

sluiten bij de vraag van de werkgevers is allereerst een vooronderzoek gestart in de beoogde 

arbeidsmarktregio (Zwolle-Rouveen-Hoogeveen-Beilen). Daarbij zijn gesprekken aangegaan met zes 

bedrijven. 

Uit deze gesprekken bleek dat de bedrijven zich bewust zijn van het feit dat er tekorten aan gaan 

komen en dat de instroom van nieuw personeel niet alleen door starters op de arbeidsmarkt 

(afgestudeerde MBO en HBO-ers) kan worden opgevangen, maar dat er ook gekeken moet worden 

naar alternatieven in de vorm van zij-instroom. Ook ziet men samenwerking tussen zuivelbedrijven als 

een mogelijk goede optie om samen dit arbeidsmarktvraagstuk op te pakken. Tegelijk bleek echter dat 

het huidige economische klimaat van bedrijven vraagt om zeer kostenbewust te opereren, wat leidde 

tot terughoudendheid ten aanzien van daadwerkelijke deelname aan een pilot.  

Vanwege deze geringe animo is, in aanvulling op de aanvankelijke opzet, nog naar zowel de 

mogelijkheid gekeken om binnen dezelfde regio de pilot breder dan zuivel te trekken, namelijk op 

maak-industrie niveau, als naar de mogelijkheid om met loslaten van de gedefinieerde regio de pilot 

op individueel bedrijfsniveau uit te testen. Helaas bleek dit eind 2012 niet tot de mogelijkheden te 

behoren, waardoor de pilot en de daarbij behorende methode uiteindelijk alleen een theoretisch model 

is gebleven waar geen praktijkervaring mee is opgedaan. De toegekende ESF subsidie „sociale 

innovatie – vitale bedrijven‟, die voor deze pilot in het najaar van 2011 was aangevraagd en in het 

                                                           

7
 Verslag PZ studiedag (www.prodzuivel.nl/pz/productschap/Arbeid/Verslag_PZ-studiedag_15-11-11.pdf)  

http://www.prodzuivel.nl/pz/productschap/Arbeid/Verslag_PZ-studiedag_15-11-11.pdf
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voorjaar van 2012 was toegekend, is daarmee ook niet benut en terug gegeven aan de 

subsidieverstrekker. 

Conclusie  

Op basis van bovenstaande bevindingen kan geconcludeerd worden dat de aangesneden 

problematiek tijdens de projectperiode niet urgent genoeg bleek om een pilot te starten om zij-

instroom te bewerkstelligen. Wellicht was het moment waarop deze pilot gestart zou worden te vroeg 

omdat de noodzaak nog niet voldoende werd gevoeld. Teneinde de rond zij-instroom gegenereerde 

ideeën te bewaren en vast te leggen voor mogelijk toekomstig gebruik, is als concreet product een 

handreiking zij-instroom (zie bijlage 13) ontwikkeld die via de website Zuivelwerkt beschikbaar blijft. 

Bedrijven kunnen daarvan gebruik maken op het moment dat het realiseren van zij-instroom door hen 

opportuun wordt geacht. 

 

Pilot „hoogwaardige arbeidsrelaties‟ 

Inleiding en context 

Dit deel van dit project is gebruikt om binnen de zuivelindustrie het proces richting de realisatie van 

hoogwaardige arbeidsrelaties te stimuleren, door middel van het ontwikkelen en implementeren van 

vitaliteitsbeleid en het vergroten van de aantrekkelijkheid van werken in de zuivelindustrie door 

onderzoek te doen naar flexibele arbeidstijden. Het in gang zetten hiervan werd uitgesteld tot het 

bereiken van een CAO akkoord. Daarbij deed zich nog net voordat een CAO akkoord werd bereikt de 

mogelijkheid voor om als sector een subsidieaanvraag in te dienen rondom het thema duurzame 

inzetbaarheid. Deze ESF subsidie „sociale innovatie duurzame inzetbaarheid in sectoren’ betrof de 

periode van 1 mei 2012 t/m 1 augustus 2013. De SOL heeft de aanvraag voor de zuivelsector 

ingediend en hij is toegekend. 

Duurzame inzetbaarheid8 gaat om het vermogen om gezond, vitaal en productief te blijven tot aan de 

pensioengerechtigde leeftijd. Dat duurzame inzetbaarheid tegenwoordig zoveel aandacht krijgt, heeft 

alles te maken met de vergrijzing van de beroepsbevolking en de lagere instroom van jongeren 

(ontgroening). Door de snelle veranderingen in de vraag naar arbeid betekent dit een krapte op de 

arbeidsmarkt die niet alleen kwantitatief maar ook kwalitatief is. De gemiddelde leeftijd van 

medewerkers in de zuivelindustrie is 46 jaar9. De zuivel is daarmee een vergrijsde industrie.  

Het gegeven bovendien dat door de hogere pensioenleeftijd werknemers straks langer moeten blijven 

doorwerken, heeft duurzaamheid ook in het arbeidsmarkt- en arbeidsomstandighedenbeleid tot 

topprioriteit gemaakt. Fitte medewerkers leveren immers een hogere arbeidsproductiviteit . 

Vitaliteitbeleid is daarmee een gedeelde verantwoordelijkheid van werkgever en werknemer. 

Bovendien levert het terugdringen van ziekteverzuim direct winst oplevert in o.a. de hoogte van 

verzekeringspremies. Dit kan voor bedrijven een extra drijfveer kan zijn om er serieus werk van te 

maken.  

                                                           

8
 Meer informatie over duurzame inzetbaarheid is te vinden op www.duurzameinzetbaarheid.nl  

9 Personeelontwikkeling in de Nederlandse Zuivelindustrie – Managementsamenvatting EDO scan 2.0 (bijlage 4) 

http://www.duurzameinzetbaarheid.nl/
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In de CAO zuivelindustrie 2012-2014 zijn de verschillende aspecten rond duurzame inzetbaarheid als 
een geïntegreerde aanpak vastgelegd.  

4) Wijzigingen en aanpassingen in het project  

Het gegeven dat in de eerste fase van het project bij bedrijven onvoldoende urgentiegevoel werd 

aangetroffen om te komen tot de daadwerkelijke uitvoering van een pilot zij-instroom laat onverlet dat 

de ramingen voor de toekomst toch duidelijk personeelstekorten laten zien, die niet alleen door 

schoolverlaters of technische innovatie kunnen worden opgelost. Die vraag naar personeel zal in de 

toekomst in meerdere sectoren tegelijk toenemen. Het wordt dan extra belangrijk een aantrekkelijke 

sector te zijn waar mensen willen werken. Dit aspect vormde de aanleiding om binnen het project de 

aandacht van daadwerkelijke mobiliteit te verschuiven naar aspecten rond duurzame arbeidsrelaties 

en aandacht voor aantrekkelijk werkgever – werknemerschap. Deze verschuiving in de focus van het 

project was van tevoren niet voorzien maar is dus het resultaat geweest van een tussentijdse 

bijstelling tijdens de looptijd van het project, op basis van de bevindingen in de eerste fase. 

 
5)  Communicatie & publiciteit 

Op de conferentie Arbeidsmarkt & Opleiding Zuivelindustrie, gehouden te Elspeet op 2 oktober 2012, 

is via presentaties in workshops uitgebreid aandacht besteed aan de thematiek rond duurzame 

arbeidsrelaties. 

In februari 2013 is op initiatief van de projectleider in het vakblad ZuivelZicht onder de titel „Nieuw 

programma stimuleert duurzame inzet personeel’ een artikel gepubliceerd, om de lopende activiteiten 

en ook de mogelijkheid om daarin als bedrijf mee te doen nog bredere bekendheid te geven. In het 

voorjaar van 2013 is de handreiking zij-instroom gepubliceerd op zuivelwerkt.nl, waar deze voor een 

ieder van binnen en buiten de zuivelsector beschikbaar is voor inzage en verder gebruik. 

Voor het overige sluit dit onderwerp aan op hetgeen hierover gezegd is in het algemene gedeelte A. 
 
6)  Verbreding en verankering 

Mede gestimuleerd door het protocol duurzame inzetbaarheid in de CAO en de ESF subsidie zijn een 

tweetal pilots gestart te weten:  

Een pilot om een geïntegreerde aanpak rondom duurzame inzetbaarheid te ontwikkelen in 

samenspraak met een externe deskundige en te komen tot de invoering van „het eigen regie model‟ 

waarbij terugbrengen van ziekteverzuim een gedeelde verantwoordelijkheid is van de werknemer en 

zijn of haar direct leidinggevende.  

Een pilot op het terrein van arbeidstijdenmanagement, waarbij onderzoek naar de volgende vragen 

centraal staat: hoe kunnen vraag en aanbod van arbeid op een effectieve en efficiënte manier met 

elkaar in balans worden gebracht? Wat betekent dit voor de inrichting van de arbeidsorganisatie als 

het gaat om personele flexibiliteit, zowel met betrekking tot intern als extern personeel? 

De ervaringen met beide pilots zijn op 2 oktober 2012 gepresenteerd aan de sector tijdens de 

conferentie Arbeidsmarkt & Opleiding Zuivelindustrie. Aan de 100 aanwezige HR betrokkenen is een 

kijkje gegeven in de keuken van het traject bij de 33 productielocaties van FrieslandCampina. 

Daarnaast zijn op deze sectorbrede bijeenkomst ook de best practices van Bel Leerdammer rond het 
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thema duurzame inzetbaarheid toegelicht. De Bel Groep is wereldwijd al geruime tijd bezig met de 

duurzame inzetbaarheid van haar medewerkers.  

In het kader van arbeidstijdenmanagement zijn bedrijfseconomische en sociale belangen onderzocht 

en vertaald naar de dimensie van tijd, inclusief de daarmee samenhangende flexibiliteitbehoeften en 

(on)zekerheden. Een mogelijk verandering in werktijden vereist maatwerk, dat enerzijds past bij de 

businesscase van de organisatie en anderzijds aansluit bij de persoonlijke omstandigheden van de 

werknemers. Uit het verslag over de pilots die zijn uitgevoerd bij vier bedrijven (zie bijlage 14) zijn een 

aantal conclusies te trekken: 

1. Verandering van werktijden vergt in de praktijk veel tijd en energie. Vooral wanneer er in een relatief 

gezond volcontinu rooster (5-ploegendienst) wordt gewerkt, dat zich kenmerkt door gunstige 

arbeidsvoorwaarden. Toch blijkt uit de pilots dat er ook in dit rooster duurzame verbeteringen zijn te 

maken. Door de analyse bleek het volume nachtarbeid gereduceerd te kunnen worden, net als het 

aantal weekenden. 

 2. Generieke oplossingen passen niet bij specifieke vraagstukken. De bedrijfscultuur en 

arbeidsvoorwaarden in de zuivel gaan daar echter in veel gevallen wel van uit. Dat maakt sociale 

innovatie rondom dit thema lastig en vormt een bottleneck voor het bereiken van kosteneffectieve 

oplossingen voor duurzame inzetbaarheid.  

3. Het meeste succes wordt bereikt met participatieve aanpak van werkgever en werknemerszijde. 

4. De analyse heeft bij een aantal pilots geleid tot het omzetten van uitzendkrachten naar vaste 

formatie, waarbij indirect een bijdrage is geleverd aan zij-instroom.  

Uit de pilots blijkt ook dat een eenzijdige aanpak (focus op alleen arbeidstijdenmanagement) minder 

succesvol is dan een geïntegreerde aanpak. Daarom is in aansluiting op deze pilots een door het 

Productschap Zuivel gefinancierd project gestart onder de titel „Duurzame inzetbaarheid in 

ploegendienst‟, waarin een pilot met een geïntegreerde aanpak centraal stond. Geïntegreerd betekent 

dat niet alleen de vormgeving van een rooster aan de orde komt, maar ook andere zaken, zoals de 

door werknemers en werkgever gewenste flexibiliteit, de beloning van het rooster (tijd en geld) en de 

bedrijfscultuur. Er zijn daarbij geen no-go area‟s als het gaat om het verkennen van de mogelijkheden 

voor minder belastende roosters.  

In dit nieuwe project worden methoden en technieken ontwikkeld om tot minder belastende roosters in 

de zuivel te komen. Daarnaast zal er gewerkt worden aan het creëren van een blijvende 

bewustwording van werkgevers en werknemers in de zuivel over gezond, veilig en duurzaam werken 

in ploegendienst.  
 
7) Gerealiseerde kosten 

Project 3 sluit met een gerealiseerd bedrag van € 71.510 (incl. btw) wat een over realisatie van 5% is 

ten opzichte van de begroting. Dit heeft gedeeltelijk te maken met een van overheidswege ingevoerde 

btw verhoging naar 21% gedurende de projectperiode. Daarnaast is de projectperiode met drie 

maanden verlengd. 
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8) Knelpunten  

Gaandeweg het project bleek dat voor het uitvoeren van een zij-instroom experiment het 

urgentiebesef bij de voor deelname beoogde bedrijven te gering was om dit daadwerkelijk te kunnen 

realiseren. Uiteindelijk bleek het vastleggen van het model en het idee in een handreiking voor later 

gebruik het hoogst haalbare. Zie ook paragraaf 4, wijzigingen en aanpassingen in het project. 

 
9) Activiteiten na afloop van het programma 

Met de afloop van het programma en de beëindiging van dit project is in principe ook de huidige 

financieringroute van de daarmee samenhangende activiteiten afgesloten. De zin en urgentie van de 

onderliggende thema‟s houdt daarmee echter niet op. Met het verdwijnen van het productschap wijzigt 

de context waarbinnen dit soort activiteiten georganiseerd en (mede)gefinancierd kunnen worden. 

Gezocht zal daarom moeten worden naar nieuwe vormen, waarmee de met het programma in gang 

gezette ontwikkelingen en initiatieven kunnen worden voortgezet. De bedrijven zijn daarbij in 

belangrijke mate zelf aan zet. Zoals beschreven vinden nu al (follow-up) activiteiten plaats waarin 

bedrijven zelf investeren, waar mogelijk daarbij gefaciliteerd door een gedeelte ESF-subsidie. 
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BIJLAGE 1. 

Arbeidsmarkt & Opleiding Zuivelindustrie 2010 – 2013 

-projectorganisatie- 

De Nederlandse zuivelindustrie is zich bewust van het feit dat zij het risico loopt in de komende jaren 

in haar economische en innovatieve ontwikkeling te worden beperkt, als zij er niet voor zorgt op 

korte termijn een extra impuls te geven aan de in-, door- en uitstroom van haar huidige en 

toekomstige personeel. Sociale partners in de zuivelindustrie hebben daarom besloten om, in 

afstemming met het ministerie van EL&I (voorheen LNV), in de periode 2010 tot en met 2013 

arbeidsmarkt- en opleidinggerelateerde projecten uit te voeren.  

De afgelopen periode heeft hierover een brede discussie plaatsgevonden met bedrijven, 

onderwijsinstituten en arbeidsmarkt gerelateerde organisaties. Dit heeft geresulteerd in een 

programmabeschrijving waarin drie projecten zijn opgenomen. De beschrijving van de projecten is 

vastgelegd in het document ‘Programma Arbeidsmarkt & Opleiding Zuivelindustrie’ van 21 juli 2010 

van het Productschap Zuivel, opgesteld in samenwerking met het Opleidingsfonds 

Levensmiddelenindustrie SOL. Op 3 augustus 2010 is dit document door de Projectgroep 

Arbeidsmarkt & Opleiding besproken met het ministerie van EL&I (voorheen LNV). 

De projecten zijn gebaseerd op de volgende onderliggende acties dan wel documenten (in 

chronologische volgorde): 

1. De intentieverklaring die op 29 oktober 2009 is afgesloten tussen de ‘groene’ 

Productschappen en de Minister van LNV (thans EL&I); 

2. Het Protocol CAO- zuivelindustrie van werkgevers en werknemers zoals dat in april 2010 tot 

stand is gekomen;  

3. De Workshop Arbeidsmarkt Zuivel die op 18 mei 2010 in Elspeet is gehouden.  

In het voorliggende document wordt de organisatiestructuur van de uitvoering van de projecten 

beschreven. In augustus 2010 is besloten in september te starten met de uitvoering van twee 

projecten: Project 1 – ‘Projectleider/adviseur Zuivelindustrie’ en Project 2 – ‘Continuïteit MBO 

Zuivelvakkennis’). Over het derde project Project 3 – ‘Zij-instroom’ dient eerst afstemming plaats te 

vinden met het ministerie van SZW. Pas in een later stadium zal over dit project een uitspraak 

worden gedaan. 

In de hierna volgende toelichting op de projectorganisatie komen achtereenvolgens de volgende 

onderwerpen aan de orde: 

1. Scope van de projecten 

2. Projectorganisatie 

3. Tijdlijn 

4. Communicatie & publiciteit  

5. Rapportages & financiën 

6. Kwaliteit- en risicobewaking (beslismomenten) 

7. Continuïteit en ‘verbreding, verankering en verduurzaming’ 
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Bijlagen; 

- Organisatieschema (twee versies) 

-  Begrippenlijst  

- Lijst bedrijven (te leveren door Productschap Zuivel) 

- Lijst betrokken organisaties + personen (‘groei’- lijst, te leveren door de Projectgroep) 

- Overzicht ‘ taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden’ (nog te ontwikkelen) 

 

1. Scope van de projecten 

(1) In de intentieverklaring van 29 oktober 2009 hebben de productschappen met de minister van 

LNV (thans EL&I) afgesproken dat zij acties gaan ontwikkelen om: 

- Kwalificaties van werkenden bij de tijd te houden (leven lang leren, EVC en duale 

trajecten) 

- Arbeidsreserves te benutten (arbeidsmarkt acties) 

- Instroom in de sector te bevorderen door het boeien en binden van leerlingen 

(maatschappelijke stages, stageplaatsen en het imago) 

Het Programma Arbeidsmarkt & Opleiding Zuivelindustrie is een uitvloeisel van dit voornemen, 

waarvoor alle productschappen die de intentieverklaring hebben getekend, een projectplan zouden 

opstellen. 

(2) In het ‘Protocol CAO Zuivelindustrie’ van april 2010 hebben partijen, verbonden aan de CAO, zich 

verplicht om uitvoering te geven aan het ‘Programma Arbeidsmarkt & Opleiding Zuivelindustrie’ 

waarbij ondernemingen verbonden aan de CAO twee keer per jaar inzicht verschaffen in de 

vordering van hun activiteiten op de volgende terreinen: 

- Te verwachten in- en uitstroomgegevens voor de komende 5 jaar 

- Taakstelling met betrekking tot aantal instromers en zij-instromers 

- Opleidingsplan voor huidige en nieuw in te stromen werknemers 

- Werkplekken boven de sterkte voor nieuwkomers 

- Maatschappelijke stageplekken 

- Noodzakelijke ondersteuning van c.q. het Opleidingsfonds voor de 

Levensmiddelenindustrie (SOL) 

 (3) De workshopdag van 18 mei heeft als uitkomst opgeleverd dat actieplannen zouden worden 

opgesteld rond de thema’s: bewustwording personeelsproblematiek op de langere termijn, leven 

lang leren en EVC, loopbaantrajecten, zij – instroom, in stand houden van zuivel vakmanschap en 

maatschappelijke stages. In het verlengde hiervan zijn door de leden van de Projectgroep drie 

projecten beschreven, die zijn vastgelegd in het Programma Arbeidsmarkt & Opleiding 

Zuivelindustrie 2010 – 2013.  

In het overleg van de Projectgroep met het ministerie van LNV (thans EL&I) op 3 augustus 2010 is 

besloten dat in de genoemde periode van 2010 tot en met 2013 wordt begonnen met Project 1 en 

Project 2, te weten ‘Project 1 – Projectleider/adviseur Zuivelindustrie’ en ‘Project 2 – Continuïteit 

MBO Zuivelvakkennis’. Het Ministerie van LNV (thans EL&I) heeft toegezegd aan Project 1 en Project 
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2 een financiële bijdrage te verstrekken. Het tweede project valt onder de categorie ‘Bijzondere 

projecten’.  

 

2. Projectorganisatie 

Inleiding 

Formele eigenaar en opdrachtgever van de projecten is het bestuur van het Productschap Zuivel. In 

het Productschap Zuivel zijn de sociale partners in de zuivelindustrie (NZO, FNV Bondgenoten, CNV 

Vakmensen en De Unie) vertegenwoordigd. De Projectgroep rapporteert tweemaal per jaar over de 

voortgang van de projecten aan de opdrachtgever.  

Op strategisch niveau is de Projectgroep Arbeidsmarkt & Opleiding verantwoordelijk voor het project 

binnen de kaders zoals die zijn vastgelegd in het Programma. De Projectgroep opereert als centrale 

‘stuurgroep’. Er is voor gekozen om de naam “Projectgroep Arbeidsmarkt & Opleiding” te blijven 

handhaven, omdat deze tot op heden ook in officiële stukken voorkomt. Om geen verwarring te 

scheppen wordt de naam ook bij de projectuitvoering gecontinueerd. De Projectgroep draagt er zorg 

voor dat, in het kader van de ‘verbreding, verankering en verduurzaming’ afgestemd wordt met de 

directie van de Groene Kennis Coöperatie en bevorderd wordt dat het zuivelproject aansluit bij 

actuele programma’s voor de groene sectoren. 

Voor het uitvoeren van de deelprojecten is gekozen voor een vorm waarbij elk deelproject een eigen 

management structuur kent. De deelprojectleiders (w.o. de Projectleider/adviseur Zuivelindustrie) 

leggen verantwoording af en rapporteren aan de Projectgroep Arbeidsmarkt & Opleiding 

Zuivelindustrie. Op operationeel niveau worden de deelprojectleiders aangestuurd en ondersteund 

door de directeur van de SOL. 

Hieronder volgt een toelichting op elke rol c.q. geleding in de uitvoering van de projecten. In de 

bijgevoegde bijlage is hiervan een Organisatieschema in tweevoud opgesteld (bijlage). Een versie van 

het organisatieschema laat zien welke partijen op hoofdlijnen een rol hebben in het project. In de 

andere versie van het organisatieschema zijn de diverse werkgroepen en instellingen die relevant zijn 

voor de uitvoering van het programma opgenomen. 

Uitvoering 

Opdrachtgever; 

De opdrachtgever van het project is het bestuur van het Productschap Zuivel. Contactpersoon 

hiervoor is de heer Mr. Dr. F. Beekman, secretaris van het bestuur. Aan de opdrachtgever wordt 

tweemaal per jaar op hoofdlijnen gerapporteerd over de inhoudelijke en financiële voortgang van 

het project.  

Projectgroep Arbeidsmarkt & Opleiding;  

Voor de uitvoering van het project stellen sociale partners een ‘Projectgroep Arbeidsmarkt & 

Opleiding Zuivelindustrie’ in, die als ‘centrale stuurgroep’ opereert voor de onderliggende projecten. 

De Projectgroep Arbeidsmarkt & Opleiding Zuivelindustrie rapporteert tweemaal per jaar aan de 
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sociale partners. Deelnemers aan de Projectgroep zijn NZO ( 2 leden), FNV Bondgenoten en CNV 

Vakmensen en de Unie (1 lid die met mandaat de drie bonden vertegenwoordigt), Productschap 

Zuivel (1 lid) en Opleidingsfonds Levensmiddelenindustrie SOL (2 leden). 

De Projectgroep Arbeidsmarkt & Opleiding Zuivelindustrie’ is verantwoordelijk voor: 

- Besluitvorming op centraal niveau met betrekking tot de uitvoering van het 

programma 

- Organisatie van het project en afstemming tussen de projecten. 

- Communicatie & Publiciteit (incl. bewaking van de gemaakte afspraken met LNV 

(thans EL&I) ten aanzien van‘verbreding, verankering, verduurzaming’ en 

afstemming met projecten van de Groene Kennis Coöperatie (GKC). 

- Bewaking van de afspraken in het CAO Protocol. De Projectgroep is tevens de 

projectgroep die als zodanig is vastgelegd in de definitie van het CAO Protocol. 

Deelnemende zuivelondernemingen rapporteren tweemaal per jaar over de 

voortgang van hun projectplannen aan de Projectgroep. 

- Financiën. 

- Verantwoording aan sociale partners (hoofdlijnen, zowel inhoudelijk als 

financieel). 

- Kwaliteit- en risicobewaking. 

- De voorzitter van de Projectgroep is verantwoordelijk voor de aansturing en 

begeleiding van de Projectleider/adviseur Zuivelindustrie van Project 1 en 2. 

Uitvoering Project 1; 

De te benoemen Projectleider/adviseur Zuivelindustrie voor Project 1 krijgt de opdracht om een 

projectplan op te stellen voor de uitvoering van Project 1. Uitgangspunt voor de uitvoering van dit 

plan is het Programma en de beschrijving daarin van project 1, de afspraken van de Workshop 

Arbeidsmarkt Zuivel van 18 mei 2010 en het CAO Protocol. Het projectplan moet eind december 

2010 zijn afgerond en worden voorgelegd aan de Projectgroep Arbeidsmarkt & Opleiding 

Zuivelindustrie, waarna de Projectgroep een go / no-go besluit neemt en de daadwerkelijke start van 

Project 1 aanvangt. De Projectleider/adviseur Zuivelindustrie is de projectleider van dit deelproject. 

Uitvoering Project 2;  

De te benoemen projectleider voor Project 2 krijgt de opdracht om een projectplan op te stellen voor 

de uitvoering van Project 2. Uitgangspunt voor de uitvoering van dit plan is het Programma en de 

beschrijving daarin van Project 2 (laatst aangepaste versie ‘100812 Bijgesteld Project Zuivelvakkennis 

v1 JAG 12.08.2010) en de Workshop Arbeidsmarkt Zuivel van 18 mei 2010. Ook voor dit project geldt 

dat het projectplan eind december 2010 moet zijn afgerond en worden voorgelegd aan de 

Projectgroep Arbeidsmarkt & Opleiding Zuivelindustrie, waarna de Projectgroep een go / no-go 

besluit neemt en de daadwerkelijke start van Project 2 aanvangt.  

Uitvoering van Project 3; 

De te benoemen Projectleider / adviseur zuivelindustrie voor Project 1 is tevens projectleider voor 

Project 3. Voor de uitvoering van Project 3 is het noodzakelijk dat eerst overleg plaatsvindt met het 

Ministerie van SZW. Project 3 wordt opgestart na Project 1, omdat de Projectleider / adviseur hierbij 

gebruik maakt van de resultaten van Project 1. Op een later tijdstip wordt een besluit genomen over 
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de voortgang van dit project. In principe maakt een eerste opzet onderdeel uit van het Programma 

en de daarbij behorende begroting.  

Projectleiders van Project 1, Project 2 en Project 3; 

Nadat de projectplannen door de Projectgroep zijn goedgekeurd wordt, onder leiding van de 

projectleiders van de deelprojecten, de uitvoering opgestart waarbij zorg wordt gedragen voor de 

volgende punten: 

- Afstemming ‘over en tussen’ de uitvoering van beide projecten 

- Samenwerking met AOC’s, ROC’s en (relevante) private opleidingsaanbieders 

- Betrokkenheid Ontwikkelcentrum 

- Oplossen van knelpunten 

- Communicatie & publiciteit (extern) 

- Verslaglegging van de voortgang 

- Voorbereiden en afleggen van de verantwoording 

Het ligt voor de hand dat de projectleiders een gezamenlijke werkgroep instellen, waarbij de 

werkzaamheden op het terrein van bovenstaande punten worden gedeeld. De Projectleider/adviseur 

Zuivelindustrie (project 1) is de ‘primus inter paris’ tussen de projecten. 

Zuivelondernemingen; 

In het Protocol is vastgelegd dat in ieder geval CAO gebonden zuivelondernemingen (NZO leden en 

niet leden maar wel CAO volgers) twee keer per jaar rapporteren aan de Projectgroep over in- en 

uitstroomgegevens, opleidingsplan huidige en nieuwe werknemers, werkplekken boven de sterkte, 

maatschappelijke stages en ondersteuning vanuit de SOL. Tevens hebben zij vastgelegd aandacht te 

besteden aan LLL, EVC en Loopbaantrajecten. Bedrijven zijn verantwoordelijk voor het leveren van de 

genoemde rapportages aan de deelprojectleider. Per bedrijf wordt daarvoor een contactpersoon 

opgegeven. De Projectleider/adviseur Zuivelindustrie helpt bedrijven bij het maken van hun 

meerjarenplan.  

Voor de uitvoering van het Programma is gekozen voor een zuivel brede aanpak. De volgende 

categorieën bedrijven worden daarbij onderscheiden: 

1. NZO lid en ondertekenaar van de CAO 

2. NZO lid en volger van de CAO  

3. NZO lid en geen volger van de CAO 

4. Geen NZO lid wel volger van de CAO 

5. Geen NZO lid en geen volger van de CAO 

 

Ook voor zuivelbedrijven van de categorieën 2 t/m 5 staat deelname aan de projecten 

open. Zij kunnen projectleiders raadplegen, workshops bijwonen en beschikken over de 

projectrapportages. 

Redactiecommissie Project 2 ‘Continuïteit MBO – Zuivelvakkennis’; 

Voor de uitvoering van project 2 is in het Programma opgenomen dat een Redactiecommissie wordt 

ingesteld. De Redactiecommissie bestaat, naast de projectleider, uit inhoudsdeskundigen vanuit het 

zuivelbedrijfsleven en het beroepsonderwijs. Incidenteel kunnen hier ook experts op specifieke 
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vakgebieden als bijvoorbeeld ‘bijzondere proces bewerkingen, redactie en lay-out en IT deel van uit 

maken. 

Werkgroep Update & Contentbeheer zuivelvakkennis;  

Zoals vastgelegd in het Programma wordt aan het eind van Project 2 een Werkgroep Update & 

Contentbeheer ingesteld, die zorg draagt voor het actueel houden van de website, nadat het 

ontwikkelproces is afgerond. 

Werkgroep Professionalisering Sectorconsulenten Agrocluster; 

De ontwikkeling naar sectorgerelateerde sectorconsulenten is gestart in de Boomkwekerij sector en 

inmiddels ook operationeel in de fruitteelt. De uitbreiding naar de zuivelindustrie en andere 

agrarische sectoren resulteert in een werkgroep Professionalisering Sectorconsulenten Agrocluster, 

die opereert onder aansturing van het Productschap Tuinbouw. De te benoemen 

Projectleider/adviseur voor de Zuivelindustrie zorgt voor de aansluiting met deze werkgroep. De 

werkgroep biedt de mogelijkheid om op operationeel niveau aan te sluiten bij projecten van andere 

(agro) productschappen en af te stemmen met samenwerkende partijen als bijvoorbeeld de Groene 

Kennis Coöperatie. 

Werkgroep Verankering Arbeid;  

De Productschappen bundelen hun arbeidsmarkt gerelateerde activiteiten onder de noemer van 

‘Verankering Arbeid’. Alle aan arbeid gerelateerde informatie die betrekking heeft op de agrarische 

sectoren (sectoranalyses, werkgelegenheidsinformatie, arbeidsomstandigheden, CAO’s, etc,) is te 

vinden op de websites www.agroarbeidskompas.nl en www.verankeringarbeid.nl .  

3. Tijdlijn 

Het Programma Arbeidsmarkt & Opleiding Zuivelindustrie loopt van 2010 tot (sept) 2013. De 

voorbereidende werkzaamheden zijn gestart in het laatste kwartaal van 2009. In die periode heeft 

ook de ondertekening plaatsgevonden van een intentieverklaring door de Minister van LNV (thans 

EL&I) en de voorzitters van de productschappen. In april 2010 is tussen sociale partners in de 

Zuivelindustrie overeenstemming bereikt over de te ondernemen activiteiten op het terrein van 

arbeidsmarkt en opleiding. Dit is vastgelegd in een Protocol CAO Zuivelindustrie. Een voorlopige 

Projectgroep waar NZO, FNV Bondgenoten mede namens CNV Vakmensen en De Unie, Productschap 

Zuivel en Opleidingsfonds Levensmiddelenindustrie SOL, deel van uitmaakten, was toen al aan het 

werk om een Workshop Arbeidsmarkt Zuivel voor te bereiden, die op 18 mei 2010 is gehouden. Het 

tijdschema van het Programma is uitgezet in een Tijdlijn, die als afzonderlijke bijlage is bijgevoegd 

(bijlage). In de tijdlijn is ook het moment van een go/no-go besluit van de projecten meegenomen, 

evenals een evaluatiemoment aan het eind van 2011 en 2012. De frequentie van periodieke 

verantwoording door de projectleiders aan de Projectgroep moet nog worden vastgesteld. 

Vooralsnog wordt gedacht aan vier maal per jaar.  

4. Communicatie & publiciteit  

In de interne communicatie tussen deelnemers van projecten en relevante werkgroepen, wordt het 

op prijs gesteld als, door middel van gebruik van het te ontwikkelen logo, kenbaar wordt gemaakt dat 

http://www.agroarbeidskompas.nl/
http://www.verankeringarbeid.nl/
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het ‘bericht, het verslag, het memo’ betrekking heeft op de projecten voor de zuivelindustrie. Het 

Productschap Zuivel heeft de verantwoordelijkheid voor de externe communicatie & publiciteit op 

zich genomen. Het gaat hierbij om de volgende uit te voeren werkzaamheden: 

1. Digitale nieuwsbrief over de voortgang van het project (2 x per jaar). 

2. Interview met betrokkenen in de ‘zuivelsector’ te verwerken in de nieuwsbrief (2 personen 

per jaar?). 

3. Artikelen in (zuivel)vakbladen, bedrijfsmagazines en –nieuwsbrieven van 

zuivelondernemingen en onderwijspublicaties (1 of 2 keer gedurende de projectperiode). 

4. (Voorlopige) ‘vulling’ van de website www.zuivelindustrie-online.nl en www.zuivel-online.nl .  

5. Onderzoeken of aansluiten bij relevante sociale media een bijdrage kan leveren. 

6. ‘Logo’ of ‘huismerk’ ontwerpen dat zowel door intern betrokken organisaties als extern 

gebruikt kan worden. 

Ten aanzien van de vraag wie geïnformeerd wordt over wat op welk moment, zullen nog nadere 

afspraken moeten worden gemaakt. 

5. Rapportages & Financiën 

Binnen het kader van het Programma vindt op verschillende niveaus een vorm van rapportage plaats.  

- De zuivelondernemingen rapporteren twee keer per jaar over de voortgang van hun 

meerjarenplan. Het ligt voor de hand dat hiervoor door de Projectleider/adviseur 

Zuivelindustrie een format wordt ontwikkeld.  

- De projectleiders rapporteren periodiek aan de Projectgroep. De frequentie hiervan moet 

nog worden afgesproken. Vooralsnog wordt uitgegaan van de frequentie van het 

samenkomen van de Projectgroep. Het ligt voor de hand dat de Projectleider/adviseur 

Zuivelindustrie gaat deelnemen aan de Projectgroep bijeenkomsten.  

- De Projectgroep doet tweemaal per jaar verslag over de voortgang van het project aan de 

opdrachtgever. Over de aard van de rapportages (schriftelijk, mondeling, digitaal) moeten 

nog nadere afspraken worden gemaakt. 

- De Projectleider / adviseur zuivelindustrie wordt aangestuurd en begeleid door de voorzitter 

van de Projectgroep, de heer Jac König. 

De financiën worden beheerd door het Productschap Zuivel. Het Productschap Zuivel ontvangt de 

subsidie van EL&I (voorheen LNV). De SOL bewaakt de financiële voortgang van de drie Projecten 

binnen de randvoorwaarden van de goedgekeurde begroting. Tijdens de Projectgroep bijeenkomsten 

rapporteert de SOL over de financiële stand van zaken. Tussen het Productschap Zuivel en de SOL 

worden afspraken gemaakt over de wijze van bevoorschotting. 

6. Kwaliteit- en risicobewaking 

Alle partijen hebben er belang bij dat het Programma oplevert wat er mee beoogd werd toen de 

eerste bouwstenen werden gelegd in de vorm van de intentieverklaring, het protocol en de 

uitkomsten van de workshop. In dat kader zijn de voorgenomen projecten beschreven en zijn de 

kosten begroot in de begrotingsbijlage die onderdeel uitmaakt van het Programma Arbeidsmarkt & 

Opleiding Zuivelindustrie. Sociale partners, vertegenwoordigd in het Productschap Zuivel én de 

Minister van LNV (thans EL&I) hebben hun bijdragen toegezegd aan dat Programma. 

http://www.zuivelindustrie-online.nl/
http://www.zuivel-online.nl/
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Om het risico op het niet effectief dan wel niet efficiënt uitvoeren van het Programma te beperken, is 

een moment ingebouwd in 2010 waarop een go / no-go besluit genomen kan worden over de 

voortgang van de projecten. Daarnaast is voorzien dat eind 2011 en eind 2012 een algehele evaluatie 

plaatsvindt over de voortgang van het project, zowel inhoudelijk als financieel. Gedurende de 

uitvoering van het Programma wordt op diverse momenten en diverse niveaus gerapporteerd over 

de voortgang van het project.  

In de loop van 2013 wordt het laatste project afgerond. De mogelijkheid bestaat dat de uitvoering 

van het Programma doorloopt tot eind december 2013. Een en ander is afhankelijk van de input van 

‘derde partijen’ (Aequor?). De dan behaalde resultaten zullen duidelijk moeten maken of het 

uitgevoerde Programma aan de verwachtingen heeft voldaan en de zuivelsector ook voor de daarop 

volgende jaren geborgd heeft dat er voldoende goed gekwalificeerde werknemers voor de 

zuivelondernemingen beschikbaar zijn en ook blijven instromen.  

7. Continuïteit en ‘verbreding, verankering en verduurzaming’ 

Het Programma Arbeidsmarkt & Opleiding Zuivelindustrie past binnen een bredere ontwikkeling in 

de Levensmiddelenindustrie en daarbuiten. Met de uit te voeren projecten wordt daaraan een 

belangrijke bijdrage geleverd. Op een aantal manieren wordt expliciet gewerkt aan de continuïteit en 

verbreding, verankering en verduurzaming. 

- Het project over de continuïteit van de MBO zuivelvakkennis, sluit aan op gelijksoortige 

branche gerelateerde aanpakken in andere sectoren van de voedingsindustrie (cacao & 

chocolade, zoetwaren en kwaliteit-arbo-milieu). De zuivelsector behoort hiermee tot een van 

de toonaangevende voorbeelden van het duurzaam behoud van vakkennis en de combinatie 

van leren op de werkplek met ondersteuning van online lesstof. De (in ontwikkeling zijnde) 

portal www.voedingsindustrie-online.nl van het Opleidingsfonds voor de 

Levensmiddelenindustrie SOL beoogt goede voorbeelden van praktisch -theoretische kennis 

zowel branche specifiek als meer algemeen te inventariseren, toegankelijk en vindbaar te 

maken. Gedurende de uitvoering van het programma wordt op dit terrein onderzocht in 

hoeverre leerstofonderdelen van de Elektronische Content Catalogus van het 

Ontwikkelcentrum interessant kunnen zijn voor Project 2. 

- Met de Groene Kennis Coöperatie wordt op directieniveau afgestemd over de mogelijkheid 

en wenselijkheid om het Programma Arbeidsmarkt & Opleiding Zuivelindustrie te laten 

aansluiten op lopende programma’s en projecten van de groene onderwijsinstellingen. 

- Op het niveau van de productschappen wordt gekeken in hoeverre het Programma 

Arbeidsmarkt & Opleiding Zuivelindustrie aanknopingspunten biedt voor gelijksoortige 

activiteiten in de andere Productschappen. 

 

Ede, 21 december 2010 

Opleidingsfonds Levensmiddelenindustrie SOL 

http://www.voedingsindustrie-online.nl/


 

 

 

 

Projectorganisatieplan Arbeidsmarkt & Opleiding Zuivelindustrie 2010 – 2013  (Begrippenlijst) 

 

Lijst gehanteerde begrippen 

1. Programma 
Programma Arbeidsmarkt & Opleiding Zuivelindustrie (op 22.07.2010 door HvH verstuurd 
naar de Projectgroep leden en op 03.08.2010 met LNV besproken, op 12.08.2010 bijgesteld 
door JAG, op 30.08.2010 bijgestelde versie van project 2 geïntegreerd door LR/SOL). 

2. Projectgroep Arbeidsmarkt & Opleiding 
Projectgroep, ingesteld door sociale partners, waarin vertegenwoordigd NZO (2 leden), FNV 
Bondgenoten en CNV Vakmensen en de Unie (1 lid met mandaat), Productschap Zuivel ( 1 lid) 
en SOL (2 leden). Op verzoek van de Projectgroep kan de Projectleider/adviseur 
Zuivelindustrie, dan wel de Projectleider van Project 2 deelnemen aan overleg van de 
Projectgroep. 

3. Protocol 
Partijen verbonden aan de CAO voor de Zuivelindustrie verplichten zich aan de uitvoering van 
het in samenwerking met het Productschap Zuivel en de Stichting Opleidingsfonds 
Levensmiddelenindustrie(SOL) uitgewerkte “Programma Arbeidsmarkt Onderwijs 
Zuivelindustrie”. Het Protocol CAO-Zuiveindustrie maakt onderdeel uit van de Zuivel-Cao 
2010.  

4. Intentieverklaring Productschappen – LNV 29 oktober 2009 
Intentieverklaring programma arbeidsmarkt en opleiding van het ministerie van LNV en de 
productschappen, ondertekend op 29 oktober 2009 

5. Productschappen 

6. LNV 
 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 

7. EL&I 
 Ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie 

8. GKC 
 Groene Kennis Coöperatie 

Innovatieplatform waarin groene onderwijs- en onderzoeksinstellingen, in nauw contact met 
bedrijfsleven, maatschappij en overheid, samenwerken. www.gkc.nl  

 

 

- Productschap Akkerbouw - Productschap Vee en Vlees 
- Productschap Diervoeder - Productschap Pluimvee en Eieren 
- Productschap Margarine, Vetten en Oliën - Productschap Vis 
- Productschap Tuinbouw - Productschap Wijn  

 - Productschap Zuivel 

http://www.gkc.nl/


 

 

 

 

9. Ontwikkelcentrum 
Het Ontwikkelcentrum ontwikkelt leermiddelen voor het groene onderwijs, maakt ze digitaal 
beschikbaar en ondersteunt het onderwijs bij het gebruik ervan. Het Ontwikkelcentrum 
beschikt hiervoor over de Educatieve Contentcatalogus ECC. www.ontwikkelcentrum.nl  

10. LLL  
Leven Lang Leren. Om mee te draaien in de kenniseconomie moeten burgers goed zijn 
opgeleid en hun kennis en vaardigheden voortdurend ontwikkelen. Een leven lang leren geeft 
burgers de beste kansen. 

11.  EVC 
EVC staat voor Erkenning van eerder Verworven Competenties. Dit betekent dat wat men 
geleerd heeft op school, in het werk of privé wordt beoordeeld en erkend. EVC maakt 
zichtbaar welke kennis, inzichten en ervaringen men heeft opgedaan. Daartoe wordt op een 
gestructureerde wijze, informatie verzameld. Het resultaat wordt vastgelegd in een 
Ervaringscertificaat. Met het certificaat toont men zijn kennis en kunde aan. 

 

 

 

http://www.ontwikkelcentrum.nl/
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BIJLAGE 2. 
Kernlijst van zuivelbedrijven in Nederland  

(zoals gehanteerd in het kader van het Programma A&O Zuivelindustrie) 

 

  

Bedrijfsnaam    Productielocaties 

Abbott Nederland    Zwolle 

Amalthea van Dijk    Rijen 

Arla Foods Nederland   Nijkerk 

Bel Leerdammer B.V.   Schoonrewoerd, Dalfsen, Wageningen 

Bettinehoeve B.V.    Etten-Leur 

Boermarke Desserts   Enschede 

Cono Kaasmakers    Westbeemster 

Danone/Numico (Nutricia)   Cuijk, Zoetermeer 

Delta Milk/Graafstroom   Bleskengraaf 

DOC Kaas     Hoogeveen (2x) 

DV Nutrition     Hoogeveen 

Farm Dairy     Lelystad 

FrieslandCampina    33 vestigingen in Nederland 

Globemilk     Boxmeer 

HB Food Group B.V.   Almelo 

Henri Willig B.V.    Heerenveen, Katwoude 

Hochwald Nederland   Bolsward 

Hyproca Dairy B.V.    Ommen 

Kaasmakerij De Jong B.V.   Alphen (Noord Brabant) 
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Katshaar Zuivel B.V.   Coevorden 

Koninklijke VIV Buisman B.V.  Zelhem 

Lyempf BV     Kampen 

Mead Johnson Nutrition   Nijmegen 

Nestlé Nederland    Nunspeet 

O.D.I. de Dageraad B.V.   Ven-Zelderheide 

Özgazi B.V.     Etten-Leur 

Promelca/Vreugdenhil B.V.  Gorinchem, Scharstenbrug, Barneveld 

Rouveen kaasspecialiteiten  Rouveen, Molenschot 

Sloten B.V.     Sloten, Deventer 

Vecozuivel B.V.    Zeewolde 

Yakult Europe B.V.     Almere 

Zuivelhoeve B.V.    Twekkelo 
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BIJLAGE 3. 
Workshop 7-stappenplan 
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BIJLAGE 4. 
Personeelsontwikkeling in de Nederlandse Zuivelindustrie 

 



 

 

66 

 

Personeelsontwikkeling in de Nederlandse Zuivelindustrie 2013 
Managementsamenvatting EDO scan 2.0 

Henry van Elteren - Projectleider Personeel & Opleidingsplan - Programma Arbeidsmarkt & Opleiding 

 
1. INLEIDING 

In 2013 zijn in het kader van het lopende Programma Arbeidsmarkt & Opleiding Zuivelindustrie binnen 
het project “Personeel en Opleidingsplan” de melkverwerkende bedrijven in Nederland voor de tweede 
keer benaderd voor een inventarisatie van hun personeelsbestand, toegespitst op de operationele 
functies. Hierbij zijn in eerste instantie de bedrijven benaderd die ook geparticipeerd hadden in de 
eerste scan (2011). Daarbij is gebruik gemaakt van de 2e generatie EDO10 scan, een nog meer 
geavanceerde rekentool, die een rapportage genereert waarmee het huidige personeelsbestand van 
een bedrijfslocatie in kaart wordt gebracht en ook een beeld voor de komende 10 jaar wordt 
geschetst. De eerste scan vond plaats in 2011 en besloeg de periode 2010–2020. De resultaten 
daarvan zijn eind 2011 gepubliceerd in een samenvattende managementrapportage. De huidige 
managementrapportage is hierop een vervolg en beslaat de periode 2012–2022. 

De belangrijkste verschillen met de eerste scan zijn dat de vernieuwde scan mogelijkheden heeft voor 
het invullen van veronderstellingen, een verdieping kent ten aanzien van. de flexibele schil en 
mogelijkheden biedt voor scenario input. De nieuwe scan geeft beter zicht op de benodigde instroom 
op basis van de verwachte uitstroom, door pensionering en veronderstelde zij-uitstroom weer te 
geven. Daarnaast is de scan meerjarig te gebruiken. Meer informatie over de vernieuwde EDO-scan is 
opgenomen in bijlage 1.  

Doel van de exercitie was enerzijds om op bedrijfsniveau de inzichtelijkheid in eventuele knelpunten in 
de personeelsplanning te vergroten, zodat vervolgens gericht gewerkt kan worden aan het 
ontwikkelen van oplossingsstrategieën, bijvoorbeeld in de vorm van een opleidingsplan. Daarnaast 
kunnen de geaggregeerde gegevens vanuit deze methodiek ook bijdragen aan breder inzicht in trends 
en ontwikkelingen rond de personele bezetting van de Nederlandse zuivelindustrie als geheel.  

Deze managementsamenvatting presenteert op basis van het geschetste onderzoek de belangrijkste 
resultaten met betrekking tot de personele bezetting van de Nederlandse zuivelindustrie.  

De nu gepresenteerde gegevens zijn gebaseerd op 61% van de productielocaties in Nederland en 
betreffen in totaal 5.662 medewerkers. Van de 71 productielocaties welke binnen de scope van het 
project vallen hebben 43 locaties een bijdrage geleverd. Kijkend naar het operationele 
personeelsbestand dekt de scan 81% van het totale bestand af.  

Belangrijk verschil in uitgangspunt met de scan van 2011 is het naar beneden bijstellen van de 

veronderstelde zij-uitstroom. Met name de huidige economische situatie maakt dat medewerkers 

minder geneigd zijn om van baan te veranderen. Dit voortschrijdend inzicht is aanleiding geweest om 

de verwachte reguliere uitstroom van 3% naar 2% te verlagen. 

In de huidige versie van de scan is het mogelijk om per leeftijd cohort de verwachte zij-uitstroom in te 

voeren en door te laten rekenen.  

                                                           

10
 EDO: Employability Development Operations 
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2. KERNRESULTATEN 

 
 De kwantitatieve hoofdlijn: 
 Het personeelsbestand in de 

zuivelindustrie kent nog altijd een 
relatief hoge gemiddelde leeftijd van 
46,3 jaar en de verwachte uitstroom 
door pensionering t/m 2022 bedraagt 
daardoor niet minder dan 27%;  

 
 Uitgaande van een gemiddelde 

reguliere uitstroom van 2% op 
jaarbasis is, gekeken over een 
periode van 10 jaar met het huidige 
personeelsbestand, nog steeds bijna 
de helft in 2022 weg. Door de 
aangepaste aanname met 
betrekking tot de reguliere uitstroom, 
aanpassingen in de personele sfeer 
en de bijstelling hierop valt de 
geprognosticeerde uitstroom in 2020 
nu ten opzichte van de vorige scan 
lager uit. 

De kwalitatieve hoofdlijn: 

 Ten opzichte van de vorige scan is er ten aanzien van de kwalitatieve hoofdlijn nog niet echt iets 
zichtbaar veranderd. Het urgentiebesef is nu zeker gegroeid en veel bedrijven zijn hard aan het 
werk om, al dan niet met de vanuit het programma Arbeidsmarkt & Opleiding Zuivelindustrie 
aangereikte tools, het medewerkersbestand op een hoger niveau te brengen; 

 Veranderingen in het werk leiden tot een ontwikkelbehoefte richting niveau 3, 4 en hoger; 

 Dit betekent dat er op het punt van opleidingsniveau nog altijd sprake is van een kloof tussen de 
huidige en de gewenste situatie. 

 
 De uitkomsten van de huidige scan geven geen duidelijke aanwijzingen dat het opleidingsniveau 

ten opzichte van de vorige scan (2011) al verhoogd is. Oorzaak hiervoor kan liggen in het feit dat 
opleiden en ontwikkelen van medewerkers tijd kost en dat in dit opzicht de tijdspanne tussen de 

 

Bron: EDO-scan 2013, Programma A&O Zuivelindustrie 

Opleidingsniveau van operationele functie in de Nederlandse zuivelindustrie  

(aandeel van diverse opleidingsniveaus in het totale aantal FTE‟s, 2012) 

opleidingsniveau MBO I MBO II MBO III MBO IV HBO WO 

In percentage van totaal FTE 9% 22% 32% 24% 11% 3% 

Bron: EDO-scan 2013, Programma A&O Zuivelindustrie 
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vorige scan en het huidige meetmoment te kort is om meetbare veranderingen op dit punt te 
realiseren. De tijd die nodig is om het personeel één of meer niveaus hoger te brengen overstijgt 
de tijd tussen de twee scans. 

 
 

3. CONCLUSIES 

 De Nederlandse zuivelindustrie heeft de komende jaren nog steeds te maken met versnelde 

uitstroom door pensionering; 

 Kwantitatieve prognoses wijzen in de richting van 

tekorten van 30% tot 40% in de diverse operationele 

functiecategorieën. Actie is noodzakelijk; 

 Technisch personeel, verpakkingsoperators en logistieke 

medewerkers blijken in dit opzicht de meest kritische 

functies te zijn, ook al omdat krapte daarin zich uitstrekt 

over de hele (voedings)industrie. Dit vraagt prioriteit voor 

het vinden, binden en boeien van deze groep; 

 De kwantitatieve problemen zijn nog steeds niet op te 

lossen met schoolverlaters alleen, de schoolinstroom trekt 

heel langzaam aan maar is nog ruim onvoldoende. 

Aandacht voor zij-instroom is absoluut noodzakelijk.; 

 Vrouwen blijven nog steeds een onderbenutte categorie;  

 De kloof tussen gewenst en actueel opleidingsniveau van 

zittende medewerkers (de kwalitatieve “gap”) is groter 

geworden; 

 De continue beweging in de werkzaamheden richting 

hoogwaardiger technologie schept een grote 

ontwikkelbehoefte richting niveau mbo 4 en hoger. Dit 

impliceert onder andere de noodzaak voor 

doorontwikkeling van het huidig personeel via scholings- 

en ontwikkeltrajecten;  

 Uitzendkrachten en stagiaires verdienen extra aandacht, 

dit zijn potentieel de medewerkers van de toekomst; 

 Samengevat is het beeld ten opzichte van de vorige scan 

is niet wezenlijk anders, de urgentie blijft! 

 

4. AANBEVELINGEN 

Vanuit het programma Arbeidsmarkt & Opleiding 
Zuivelindustrie zijn in de periode 2010-2013 tools ontwikkeld 
die behulpzaam kunnen zijn om bovenstaande uitdagingen aan te gaan.  

Eén van de belangrijkste ontwikkelingen in dit opzicht is de totstandkoming van zuivelacademie.nl. 
Deze richt zich met name op het behouden en uitbouwen van zuivelvakkennis bij medewerkers en 
(potentiële) nieuwkomers in de zuivelindustrie. Deze tool is met name voor industrie en scholingsveld 
ontwikkeld. 

Het verdient aanbeveling dat bedrijven en relevante opleiders hiervan de komende jaren in 
toenemende mate gebruik (gaan) maken. Deze online tool (www.zuivelacademie.nl) ondersteunt de 

http://www.zuivelacademie.nl/
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praktijk met praktische zuivelvakkennis en kan zo helpen het functioneren van medewerkers, 
uitzendkrachten en/of stagiaires werkzaam in de zuivelindustrie op een hoger plan te brengen. 

Zuivelacademie.nl is ontstaan uit een nauwe samenwerking tussen bedrijfsleven en 
onderwijsinstellingen, die zich met dit doel hebben verenigd in de Zuivelkenniscoöperatie (ZKC). Voor 
het opleidingsveld betekent dit dat scholen, die het gebruik van zuivelacademie.nl in hun curriculum 
inpassen, beter kunnen aansluiten bij de behoefte van bedrijven.  

Voor wat betreft de toekomstige noodzaak van zij-instroom verdient het aanbeveling om daarvoor met 
name te kijken naar de beschikbaarheid van mensen, die qua werkervaring de werkzaamheden in de 
zuivelindustrie benaderen. Dit om het inwerk- en opleidingstraject zo kort mogelijk te houden. 
Omscholingtrajecten kunnen dan in combinatie met het inwerken op de werkplek worden uitgevoerd. 
Nu al voorsorteren in samenwerking met onderwijsinstellingen, bijvoorbeeld zij die actief zijn in ZKC, 
zorgt voor een goede en snelle aansluiting bij kennis en vaardigheden die op de werkplek nodig zijn. 

Het is verder erg belangrijk te streven naar goede begeleiding. Deze is voor nieuwe mensen op de 
werkplek en voor stagiaires essentieel. Een positieve ervaring en een goed doordacht 
begeleidingstraject is vaak doorslaggevend om potentiële medewerkers te boeien en te binden aan de 
zuivel. Dit vraagt mensen die anderen op een juiste manier kunnen coachen naar vakmanschap. Door 
diverse opleiders en kennisinstellingen zijn hiervoor uitgekiende trajecten ontwikkeld. 

Voor de zuivelsector is het in beeld komen en blijven bij jongeren ook een belangrijk aandachtpunt. 
Het blijven zoeken van verbindingen met scholen wordt dan ook sterk aanbevolen. Daarbij zou ook 
goed gekeken moeten worden naar de snelle ontwikkeling in de communicatiekanalen, waarvan deze 
doelgroep zich bedient, zoals de sociale media.  

Hierover is meer informatie te vinden op de website www.zuivelwerkt.nl, die het Productschap Zuivel 
in 2013 heeft opgezet. Zuivelwerkt.nl richt zich op het faciliteren van de verbinding tussen zuivelbedrijf 
en scholen en is daarnaast de plek geworden, waar alle tools en informatie die vanuit het Programma 
Arbeidsmarkt & Opleiding Zuivelindustrie beschikbaar zijn gekomen een plek krijgen. Zo kunnen deze 
ook in de toekomst voor iedereen beschikbaar zijn. Een voorbeeld hiervan vormen tools in de vorm 
van “best practices”, die deels voortkomen uit gesprekken met verschillende bedrijven en die op deze 
manier worden vastgelegd. Dit kan bijvoorbeeld gaan om een door school en bedrijf ontwikkeld model 
om meer jongeren te interesseren voor een gerichte, technische opleiding. Dit kan voor een bredere 
doelgroep interessant zijn. 

Vanaf 2015 wordt het melkquotum afgeschaft. Om de verwachte, grotere melkstroom aan te kunnen 
worden bij zowel de primaire sector als in de zuivelindustrie forse investeringen gedaan. Ook de 
toetreding van mogelijk nieuwe buitenlandse spelers (o.a. uit Nieuw-Zeeland) op de Nederlandse 
zuivel- en arbeidsmarkt is daarbij reëel aan de orde. Deze ontwikkelingen zullen de vraag naar 
voldoende gekwalificeerd personeel de komende jaren doen groeien en daarmee de door de scan 
zichtbaar gemaakte risico‟s in de toekomstige arbeidsvoorziening niet verkleinen. 

In dit licht verdient het aanbeveling om in het kader van aantrekkelijk werkgeverschap de thema‟s 

vitaliteit, leven lang leren, streven naar hoogwaardige arbeidsrelaties, die ook zijn opgenomen in de 
zuivel cao, binnen de zuivelindustrie nadrukkelijk aandacht te blijven geven. Vanuit het programma 
A&O Zuivelindustrie zijn via het project Zij-instroom diverse initiatieven hiertoe nadrukkelijk 
ondersteund en uitgebouwd. Ook de bij dit project ontwikkelde tools worden via www.zuivelwerkt. 
aangereikt en beschikbaar gehouden. 

  

http://www.zuivelwerkt.nl/
http://www.zuivelwerkt/
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5. SAMENVATTING ACHTERLIGGENDE GEGEVENS 

 
A. Personeelsbestand 

 
Hoge gemiddelde leeftijd 

De gemiddelde leeftijd binnen de zuivelindustrie is met 46,3 jaar 0,3 jaar hoger dan na de vorige scan 
en blijft dus onveranderd hoog. De leeftijdsverdeling per functiecategorie is bovendien niet gelijkmatig 
verdeeld, waardoor geen gelijkmatige uitstroom zal plaatsvinden in de (nabije) toekomst.  
De scan genereert een 
blik in de toekomst (5 
en 10 jaar vooruit) met 
betrekking tot de 
instroom en gemiddelde 
leeftijd. Zelfs als we 
uitgaan van de 
(theoretische) situatie 
dat uitsluitend 18-
jarigen in dienst worden 
genomen, zal de 
komende 5 jaar de 
gemiddelde leeftijd van 
de totale populatie nog  
blijven stijgen naar 47 
jaar. Pas over 10 jaar 
zullen de effecten van 
verjonging, resulterend 
in een verlaging van de  
gemiddelde leeftijd, duidelijker worden. Het aannemen van uitsluitend jongeren is gezien de 
arbeidsmarkt niet realistisch. Het terugdringen van de gemiddelde leeftijd gaat derhalve langzamer. 

 

Leeftijdsverdeling personeelsbestand in FTE 2012 vs. 2017 

 

Bron: EDO-scan 2013, Programma A&O Zuivelindustrie 

 

Bron: EDO-scan 2013, Programma A&O Zuivelindustrie 
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Leeftijdsverdeling personeelsbestand in FTE 2012 vs. 2022 

 
 

Bron: EDO-scan 2013, Programma A&O Zuivelindustrie 

 

Relatief weinig vrouwen 

De gegevens vanuit de scan bevestigen het beeld dat de participatiegraad van vrouwen binnen de 
zuivelindustrie relatief laag is. Deze bedroeg in 2011 9% en is nu 10%, terwijl deze bij de industrie als 
geheel beduidend hoger ligt (18%)11. In vergelijking met andere Europese landen blijven we nog 
verder achter (aandeel vrouwen >25%).  

                                                           

11
 Bron: Berenschot : Ken- en stuurgetallen, personeelsmanagementbenchmarkcijfers voor strategie en beleid editie 2011-

2012. 

Man-vrouwverhouding naar sector 

 
Bron: Ken- en stuurgetallen, personeelsmanagementbenchmarkcijfers voor strategie en beleid editie 2011-2012, Berenschot. 
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Opleidingsniveau dat nog steeds beweging vraagt 

De arbeidsontwikkeling binnen de zuivelindustrie gaat in algemene zin richting meer hoogwaardig 
werk. Dit leidt ertoe dat de behoefte aan hoger geschoold personeel relatief zal toenemen in 
verhouding tot die aan lager geschoolden. Dit betekent dat meer behoefte aan mensen met niveau 
mbo 3 en 4 (en hoger) zal ontstaan terwijl werkzaamheden op niveau mbo 1 en 2 relatief minder 
gevraagd zullen zijn.  

De gegevens uit de scan geven aan dat de kloof tussen het huidige en het gewenste opleidingsniveau 
nog steeds groot is, met name in het niveau 4 segment richting niveau 4, HBO en WO. Met het oog op 
bovengenoemde ontwikkeling is ontwikkelbehoefte op niveau 3 en 4 uit de vorige scan naar boven toe 
bijgesteld. Het is een uitdaging om de tekorten op MBO IV, HBO, en WO op te vullen door 
ontwikkeling van medewerkers vanuit MBO I, II en III. 
 

B. Benutting personeelsbestand 
 

Onder deze noemer is gekeken naar het ziekteverzuim, de overuren en de verlofuren.  

De scangegevens geven aan dat voor wat betreft het ziekteverzuim het totaalbeeld binnen de 
zuivelindustrie overeen komt met het landelijk beeld in de industrie, namelijk 4%12. Opvallend is nog 
steeds het verschil in ziekteverzuim per functiecategorie. 

 

Percentage ziekteverzuim zuivelindustrie  

 

                                                           

12 Bron: Berenschot: Ken- en stuurgetallen, personeelsmanagementbenchmarkcijfers voor strategie en beleid editie 2011-2012. 
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Verlof en overuren:  

Een opvallend gegeven vormt verder dat het gemiddeld aantal niet opgenomen verlofuren per 
persoon nog steeds relatief hoog is, namelijk 131 uur t.o.v. 142 uur in 2011. Dit cijfer zal drastisch 
naar beneden gaan gezien de wettelijke maatregel dat vakantiedagen nog maar 6 maanden geldig 
zijn in het daaropvolgende jaar. De geldigheid van bovenwettelijke dagen is 5 jaar13. 

Uitstaand saldo verlofuren in percentage van het aantal contracturen per functiecategorie 
en leeftijdscohort.  

 

  

 Uitstaand saldo overuren in percentage van het aantal contracturen per functiecategorie en 
leeftijdscohort.  

 
Bron: EDO-scan 2013, Programma A&O Zuivelindustrie 

                                                           

13 Bron: http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/verlof-en-vakantie/vakantieuren  

 

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/verlof-en-vakantie/vakantieuren


 

 

74 

 

 

Daarnaast is binnen de sector nog steeds, zelfs meer dan in 2011, sprake van een hoog aantal nog 
niet gecompenseerde overuren. Het totale saldo aan overuren komt nu overeen met ruim 90 fte t.o.v. 
75 fte in 2011. Het zwaartepunt hierbij ligt bij het aantal niet opgenomen overuren van de monteurs en 
teamleiders. 
 
Mogelijke verklaring voor de hoge verlof- en overuren kan zijn, het niet kunnen vervullen van 
vacatures waardoor werkdruk hoger wordt, de vakantiedagen niet kunnen worden opgenomen en het 
overwerken toeneemt. 
 

C. Pensionering (plus zij-uitstroom van 2%) 

In lijn met de leeftijdgegevens rijst vanuit de scangegevens een beeld op van een forsere uitstroom 
t.o.v. de vorige scan in de periode tot 2023 als gevolg van pensionering. Overall gezien ligt het 
uitstroompercentage in 2022 op 27% van het huidige personeelsbestand t.o.v. de 25% vanuit de 
rapportage uit 2011. De jaarlijkse cumulatieve uitstroom (inclusief de geschatte zij-uitstroom van 2%) 
per functiecategorie is hieronder schematisch in absolute aantallen en percentage tot 2023. Binnen 
deze context zeggen absolute aantallen meer dan percentages. 

Cumulatieve uitstroom (aantallen, inclusief 2% zij-uitstroom) per functiecategorie 

 

 Cumulatieve uitstroom (percentages, inclusief 2% zij-uitstroom) per functiecategorie 

 Bron: EDO-scan 2013, Programma A&O Zuivelindustrie 
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Procentueel gezien ligt het zwaartepunt van uitstroom bij de teamleiders en monteurs, in absolute 

aantallen zijn de verpakkingsoperators, procesoperators veruit de grootste, en de teamleiders de 

kleinste groep. 

 

D. Vraag en aanbod per functiecategorie  

Vraag en aanbod in relatie tot het personeelsbestand hangen direct samen met de bedrijfsstrategie 

voor een bepaalde locatie. Ook speelt hierbij uiteraard de marktomgeving en -ontwikkeling een rol. 

Ook bij de analyse in de vernieuwde scan is gekeken naar drie behoefte scenario’s; een minimale, een 

normale en een maximale behoefte. Met als uitgangspunt het normaal benodigde aantal medewerkers 

per functiegroep om een afdeling draaiende te houden is op basis van de daadwerkelijk beschikbare 

medewerkers een beeld te vormen van de benodigde extra inzet, het feitelijk tekort, tot 2023. 

 

Vraag en aanbod op basis van FTE 

Bron: EDO-scan 2013, Programma A&O Zuivelindustrie  

 

Dit beeld is in de onderstaande figuur geschetst voor de totale populatie, waarbij het tekort in 2022 

oploopt tot 44%. Dit beeld is ook per functiegroep beschikbaar. Opmerkelijke functiegroepen waar het 

dreigend tekort in 2022 relatief hoog blijkt zijn; technisch personeel, verpakkingsoperator en logistiek 

medewerker. Vastgesteld is dat voor genoemde functiecategorieën geldt dat niet alleen de 

zuivelindustrie om deze functies verlegen zit, maar dat deze groep voor de hele (voedings)industrie 

een kritisch punt vormen. Dit zal leiden tot competitie tussen sectoren en bedrijfstakken. 
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E. Flexibele krachten 

De huidige scan besteedt extra aandacht aan de uitzendkracht en zoomt in op de leeftijd, 
opleidingsniveau en fase waarin de uitzendkracht zich bevindt. Bij flexwerk onderscheidt men drie 
fasen: A, B en C (voor meer informatie over het begrip flexfase zie bijlage 2) 

Met name de uitzendkrachten in fase B en C 
zijn interessant. Zij zijn potentieel nieuwe 
medewerkers voor de onderneming. Het is 
daarom goed om hieraan extra aandacht te 
schenken.  

 De flexpool maakt een substantieel 
onderdeel uit van de ondernemingen landelijk 
gezien maar liefst 17.5% van het totale 
personeelsbestand. Inzoomen op de 
uitzendkrachten geeft inzicht in de kwaliteit en 
potentie van deze groep. 

Door kritisch te kijken naar met name de fase 
B en C uitzendkrachten en de selectie op 
deze uitzendkrachten aan te passen aan de 
eisen die het bedrijf aan een nieuwe 
medewerker stelt wordt er als het ware 
voorgesorteerd naar een langdurige relatie 
tussen beide partijen. 

 

Ontwikkeling van de vraag naar operationeel personeel in de zuivelindustrie (2012-2022) 

Procentuele (cumulatieve) vraag naar personeel 
op basis van huidig personeelsbestand tot 2022: 

Vraag naar personeel, in absolute getallen, 
vanuit de scan doorgerekend naar het huidig 
totale operationele personeelsbestand  
(ongeveer 7000 FTE) in de zuivelindustrie.  

   
 

Cumulatieve aantallen per jaar tot 2022 

Bron: EDO-scan 2013, Programma A&O Zuivelindustrie 

Aandeel flexpool in totale personeelsberstand 

 

Bron: EDO-scan 2013, Programma A&O Zuivelindustrie 
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Van de 17,5% uitzendkrachten zitten respectievelijk 24,5% en 5% in flexfase B en C. 

Procentuele verdeling van de flexpool over de 
verschillende flexfasen 

 

Bron: EDO-scan 2013, Programma A&O Zuivelindustrie 

 

Inzet van uitzendkrachten naar functie 

De uitzendkrachten in 2012 zijn in de volgende functies ingezet: 

 

Verpakking en logistiek nemen het leeuwendeel op zich, 2 kwetsbare groepen zoals te zien is onder 
punt 6 dat de uitstroomcijfers als hoogste kunnen worden aangemerkt zowel in aantallen als in 
procenten. 

Inzet van uitzendkrachten naar functie (2012) 

 

Bron: EDO-scan 2013, Programma A&O Zuivelindustrie 



 

 

78 

 

F. Stagiaires 

Uit onderzoek blijkt dat 50% van de stagiaires na zijn of haar studietijd gaat werken bij het bedrijf waar 
hij/zij stage gelopen heeft. Goede begeleiding, interessant werk en een prettige leer/werkomgeving 
zijn bepalend hiervoor. De toekomstige personeelsbehoefte en de maatschappelijke 
verantwoordelijkheid van de zuivelindustrie vormen een stimulans om zorgvuldig om te gaan met het 
onderwijsveld. Een goede relatie met lokale onderwijsinstellingen geeft bedrijven een voorsprong bij 
de keuze van leerlingen om te kiezen voor desbetreffend bedrijf als leerbedrijf. 

De scan wijst uit dat het de wens van bedrijven is om het aantal stagiaires zo goed als te verdubbelen.  

 

Gemiddeld aantal stagiaires/afstudeerders per jaar afgezet tegen het gewenst aantal 
stagiaires/afstudeerders per jaar 

 

Bron: EDO-scan 2013, Programma A&O Zuivelindustrie 

 

 

 

Zoetermeer, september 2013  
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BIJLAGE 1:  

 

Aanvullende informatie over de EDO-scan 

 

De eerste scan was een nulmeting waarbij gezocht is naar bevestiging en onderbouwing van het 
vermoeden en gevoel dat in de zuivelindustrie de gemiddelde leeftijd relatief hoog, en het 
opleidingsniveau relatief laag was. Verder is gekeken naar toekomstverwachtingen van bedrijven t.a.v. 
operationele invulling van medewerkers op korte, middellange- en lange termijn. (1, 5 en 10 jaar 
vooruit). Dit is gedaan op functiecategorie voor: 

1. Procesoperators 
2. Verpakkingsoperators 
3. Teamleiders 
4. Logistiek medewerkers 
5. Monteurs 
6. Leidinggevende (boven cao) 
7. Niet leidinggevende (boven cao) 
8. Overige medewerkers 

Deze 1e scan heeft het urgentiebesef t.a.v. uitstroomverwachting en opleidingsniveau van 
operationeel personeel in de periode van 10 jaar op scherp gezet en bedrijven tot actie aangezet. 

De scan zou eenmalig zijn maar geluiden vanuit de verschillende HR afdelingen om de scan 
duurzaam te maken en met de scan periodiek de thermometer in de operationele organisatie te 
steken kwamen onze kant op. De vraag kwam ook of er meer kon met de scan zodat deze meer zou 
gaan leven in en rondom de organisatie. 

Hieraan gevolg gevend is de eerste scan i.s.m. een hierop gespecialiseerd bedrijf (Focus Orange) 
aangepast aan de wensen van de bedrijven. 

Welke onderdelen zijn er toegevoegd aan de eerste scan: 

De belangrijkste verschillen met de eerste scan zijn dat deze scan mogelijkheden heeft voor het 
invullen van:  

1. veronderstellingen  
2. heeft een verdieping t.a.v. de flexibele schil, en 
3. biedt mogelijkheden voor scenario input.  

Hierdoor biedt de nieuwe scan een beter zicht op de benodigde instroom op basis van de verwachte 
uitstroom door pensionering en veronderstelde zij-uitstroom weer te geven, daarnaast is de scan 
meerjarig te gebruiken.  
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1) Veronderstellingen: 
 T.a.v. berekendatum 

o De eerste scan was statisch t.a.v. de berekeningsdatum, de huidige scan is dynamisch en 
daardoor meerjarig te gebruiken. Indien gewenst zou bijvoorbeeld elk kwartaal een up-to-
date rapport gedraaid kunnen worden. De Jaartallen in de rapportage rekenen t.a.v. de 
berekeningsdatum 10 jaar vooruit.  

 T.a.v. pensioenleeftijd 
o De pensioenleeftijd wordt automatisch per jaar met 2 maanden verlengt conform de 

huidige wetgeving. 
 T.a.v. zij-uitstroom 

o Deze is helemaal nieuw. Bij de uitwerking van de vorige scan zijn we achteraf uitgegaan 
van een gemiddelde uitstroom van 3% bovenop de uitstroom door pensioen. In deze scan 
is de optie ingebouwd om een veronderstelde uitstroom per leeftijd cohort in te vullen. Dit 
geeft een reëler beeld t.a.v. de te verwachte zij-uitstroom. 

 Instroom 
o In de huidig scan kan per functiecategorie worden aangegeven wat de 

verwachte/gewenste instroomleeftijd is (b.v.net van school als 18 jarige of > 30 jaar voor 
de zij-instromer als er geen gekwalificeerd personeel voorhanden is) 

o Tevens kan hierbij het gewenste startniveau worden aangegeven in procenten t.o.v. het 
opleidingsniveau (MBO1 t/m 4, HBO of WO) 

 Inwerktijd 
o Per functiecategorie kan worden aangegeven wat de inwerktijd is van de nieuwe 

medewerker tot vakvolwassen is. In de rapportage wordt dit als rappelsysteem gebruikt 
om aan te geven welke mensen verdwijnen in de komende 12 maanden. 

2) Verdieping Flexibele schil 
 Het is mogelijk om van alle uitzendkrachten, net als vaste medewerkers in te voeren waarbij 

wordt gekeken naar de leeftijd, het opleidingsniveau, aantal arbeidsuren per week en flexfase 
(voor uitleg van de flexfase zie bijlage 2) 
o Uitzendkrachten zijn mogelijk nieuwe vaste medewerkers het is daarom aan te raden om 

deze groep zorgvuldig te kiezen, m.n. de uitzendkrachten in fase B en C. 
3) Scenario input 

 Met behulp van de scenario input kan een voorspelling gemaakt worden van mogelijke 
strategische beslissingen voor het bedrijf, en/of factoren in de omgeving van het bedrijf, welke 
invloed hebben op de operationele bezetting.  

Verder is het in de nieuwe scan mogelijk om een gefilterde rapportage uit te draaien b.v. per vestiging, 
productgroep, regio of functiecategorie.  

Bovenstaande features worden weergegeven in de rapportage.  
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BIJLAGE 2: 

 

Flex fases 
 

Fase A 

Basiscontract met uitzendbeding. In fase A sluit het uitzendbureau met de 
uitzendkracht een arbeidscontract waarin een zogenaamd uitzendbeding is 
opgenomen. Dit betekent dat de opdrachtgever gedurende fase A de 
uitzendopdracht altijd tussentijds kan opzeggen. U kunt in deze fase oneindig veel 
contracten aangaan met het uitzendbureau binnen de termijn van 78 gewerkte 
weken. Bij een onderbreking van > 26 weken wordt het aantal gewerkte weken 
gereset en wordt er dus opnieuw begonnen met tellen. 

Fase B 

Contract voor bepaalde tijd. In fase B gaat het uitzendbureau met de uitzendkracht 
arbeidscontracten aan voor bepaalde tijd. Deze contracten kunnen door het 
uitzendbureau niet zomaar tussentijds worden opgezegd, tenzij dit schriftelijk in het 
contract is overeengekomen. In fase B kunnen maximaal 8 contracten afgesloten 
worden in een periode van 2 jaren. Na een onderbreking van >13 weken maar < dan 
26 weken zal de uitzendkracht weer gereset worden naar het begin van fase B, na 
een onderbreking van 26 weken of meer zal de fasering helemaal bij fase A 
beginnen. 

Fase C 

Contract voor onbepaalde tijd. In deze fase heeft de uitzendkracht met het 
uitzendbureau een arbeidsovereenkomst aan voor onbepaalde tijd. Deze 
overeenkomst kan niet zomaar opgezegd worden. Ook bij een onderbreking van <13 
weken blijft de uitzendkracht in fase C. 
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BIJLAGE 5. 
Functies zuivelindustrie waarop tekorten ontstaan 

 
Achtergrond 
In het kader van het Programma Arbeidsmarkt & Opleiding Zuivelindustrie is in 2011 een 
breed onderzoek uitgevoerd, waarbij tot op het niveau van fabriekslocatie is gekeken naar de 
te verwachten ontwikkeling in het personeelsbestand tot 2020. Dit onderzoek heeft de 
bewustwording over de risico‟s door vergrijzing aangescherpt. De resultaten voor Nederland 
breed (70% van de productielocaties) zijn samengevat in de publicatie Personeelsontwikkeling 
in de Nederlandse Zuivelindustrie (december 2011). Dit zuivelbrede onderzoek heeft ook naar 
functiecategorie inzicht opgeleverd in de tekortrisico‟s. 

Doel 
Dit document biedt u een overzicht van de functies, waarop de Nederlandse zuivelindustrie de 
komende jaren de meeste knelpunten verwacht. Doel is daarbij om opleiders inzicht te geven 
in waar de komende jaren vooral de vraag en behoefte van zuivelbedrijven zal liggen. Deze 
informatie kan als input dienen bij de inrichting van opleidingen en voor de communicatie met 
(potentiële) leerlingen. Dit vanuit de tegenwoordig breed gedragen gedachte dat leerlingen 
eerst en vooral via perspectiefvolle opleidingen naar goede kansen op de arbeidsmarkt dienen 
te worden begeleid. De zuivelindustrie biedt die kansen. 

Structuur 
Het document omvat in hoofdlijn drie elementen: 

 Ten eerste wordt kort de context van de baan in de 
zuivelindustrie geschetst: waar gaat iemand deel van uitmaken, 
die kiest voor werken in zuivel? Oftewel: wat stelt die zuivelsector 
eigenlijk voor? 

 Daarna wordt kort het beeld toegelicht dat uit het hierboven 
geschetste onderzoek naar voren komt; 

 Tenslotte wordt een overzicht gegeven van de acht 
functieprofielen die gedefinieerd zijn, waarop met name de 
tekorten zullen ontstaan. 

 

Contact 
Feed back op dit document meer dan welkom:  

 Henry van Elteren 
 Mobiel 06-51426679  
 E-mail  hvelteren@aequor.nl 
 Zie ook  www.zuivelwerkt.nl 

 

 

http://www.prodzuivel.nl/pz/productschap/arbeid/FactsheetProgrammaArbeidsmarktOpleidingZuivelindustrie-versie4.pdf
http://www.prodzuivel.nl/pz/productschap/Arbeid/Personeelsontwikkeling_in_de_Nederlandse_zuivelindustrie.pdf
http://www.prodzuivel.nl/pz/productschap/Arbeid/Personeelsontwikkeling_in_de_Nederlandse_zuivelindustrie.pdf
mailto:hvelteren@aequor.nl
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Zuivelindustrie in Nederland 
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Analyse tot 2020 

In 2011 heeft binnen het Programma Arbeidsmarkt en 
Opleiding Zuivelindustrie de analyse van de zuivelsector 
(melkverwekende bedrijven) tot 2020 plaatsgevonden.  

Conclusies uit de scan 

 De zuivelindustrie krijgt de komende jaren te maken met 
versnelde uitstroom door pensionering; 

 Kwantitatieve prognoses wijzen in de richting van 
tekorten van 30% tot 40% in de diverse operationele 
functiecategorieën. Niets doen is geen optie. 

 Technisch personeel, verpakkingsoperators en logistieke medewerkers blijken in dit 
opzicht de meest kritische functies te zijn, ook al omdat krapte daarin zich uitstrekt over de 
hele (voedings)industrie. Dit vraagt prioriteit voor het vinden, binden en boeien van deze 
groep; 

 De kwantitatieve problemen zijn niet op te lossen met schoolverlaters alleen. Aandacht 
voor zij-instroom is absoluut noodzakelijk. In dit verband lijken o.a. vrouwen een 
onderbenutte categorie;  

 Minstens zo belangrijk, zo niet belangrijker, is aandacht voor de zich ontwikkelende 
kwalitatieve “gap”, de kloof tussen gewenst en actueel opleidingsniveau van zittende 
medewerkers; 

 De continue beweging in de werkzaamheden richting hoogwaardiger technologie schept 
een grote ontwikkelbehoefte richting vooral niveau mbo 3, 4 en hoger. Dit impliceert o.a. 
de noodzaak van grote aandacht voor mogelijke doorontwikkeling van zittend personeel, 
bijvoorbeeld via scholingstrajecten. 

Functies in de zuivel en hun plaats in het proces 
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Functies 

 

  
Voedingsoperator 
 
De voedingsoperator werkt zelfstandig aan 
een onderdeel van het kaas-, boter- of 
melkpoederproces of is bezig verse 
melkproducten zoals yoghurt, vla of 
pudding te maken. Hij of zij bedient en 
bewaakt apparatuur en machines om dit 
proces in goede banen te leiden, 
controleert de kwaliteit en kan ingrijpen als 
dat nodig is.  

Beschrijving De voedingsoperator werkt met uiteenlopende controle- en 
bedieningsapparatuur en verricht klein onderhoud hieraan. De taken bestaan 
vooral uit werkzaamheden voorbereiden, apparatuur bedienen en 
onderhouden, gegevens registeren en rapporteren, het procesverloop bewaken 
en kwaliteitscontroles uitvoeren aan het proces en product. Je maakt deel uit 
van een team dat veilig en milieubewust werkt. 
Je kunt doorstromen naar allround voedingsoperator. 

Hier moet je goed 
in zijn 

Conclusies trekken en oplossingen verzinnen 
Voor een werkstuk weet je precies welke informatie je wel of niet moet 
gebruiken. 
Mezelf aanpassen bij veranderingen 
Als je op een feestje ineens gaat bowlen met een grote groep mensen, in 
plaats van zwemmen met een klein groepje, vind je dat ook prima en maakt er 
iets leuks van. 
Verslag uitbrengen 
Je haalt goede cijfers op spreekbeurten, verslagen en brieven. 

Dit is iets met Doorleren  
Je wilt graag ook na je opleiding veel bijleren en je verder specialiseren. 
Binnen  
Je hebt het liefste een dak boven je hoofd. Regen en kou zijn niets voor jou. 
Afwisseling  
In jouw toekomst mag geen dag hetzelfde zijn! 
Doen  
Op de bank hangen is niets voor jou. Je bent het liefste altijd bezig. 

Waar kan je 
hiervoor een mbo 
opleiding niveau  
2-3 volgen 

Agrarisch Opleidings Centrum of Regionaal Opleidings Centrum 
- AOC-Raad: www.aocraad.nl “Groene” en levensmiddelentechnologische 

opleidingen (Lte). De AOC‟s met Lte-opleidingen zijn: AOC Friesland, AOC 
Oost, Groenhorst College, Clusius College, Lentiz Onderwijsgroep, Helicon 
Opleidingen, CITAVERDE en Wellant College (startend). 

- ROC procestechniek. Niet-groene, technische opleidingen. Een beperkt 
aantal ROC‟s biedt ook opleidingen aan onder de benaming 
“voedingsoperator”. Zie www.roc.nl  
Op www.roc.nl kun je onder mbo-opleidingen bijvoorbeeld de zoekterm 
procestechniek of procesoperator invullen. Je vindt dan al scrollend informatie 
over de opleidingen en onderaan over de ROC‟s die deze opleidingen 
aanbieden. 

http://www.aocraad.nl/
http://www.roc.nl/
http://www.roc.nl/
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Allround voedingsoperator 
 

De allround voedingsoperator werkt net als de voedingsoperator 
zelfstandig aan een onderdeel van het kaas-, boter- of 
melkpoederproces of is bezig verse melkproducten zoals yoghurt, vla 
of pudding te maken. Hij of zij bedient en bewaakt apparatuur en 
machines om dit proces in goede banen te leiden, controleert de 
kwaliteit en kan ingrijpen als dat nodig is. Verder organiseert de 
allround voedingsoperator de werkzaamheden en begeleidt en 
instrueert hij of zij de collega- operators bij 
productiewerkzaamheden. 

Beschrijving De werkzaamheden bestaan vooral uit het productieproces bedienen en dit procesverloop 
optimaliseren. Daarnaast moeten er apparaten worden bediend en onderhouden. Er worden 
kwaliteitscontroles uitgevoerd aan het proces en product. Daarnaast bewaak je de planning en 
begeleid je medewerkers. De voedingsoperator werkt zelfstandig aan een onderdeel van het 
productieproces. Hij of zij bedient en bewaakt apparatuur en machines, controleert de kwaliteit 
van product en proces en grijpt in als dat nodig is. 
De voedingsoperator werkt met uiteenlopende controle- en bedieningsapparatuur en verricht 
onderhoud hieraan. De werkzaamheden bestaan vooral uit werkzaamheden voorbereiden, 
apparatuur bedienen en onderhouden, gegevens registeren en rapporteren, het procesverloop 
bewaken en kwaliteitscontroles uitvoeren aan het proces en product. Daarnaast moet er veel 
worden samengewerkt en veilig en milieubewust gewerkt worden. 

Hier moet je goed 
in zijn 

Conclusies trekken en oplossingen verzinnen 
Voor een werkstuk weet je precies welke informatie je wel of niet moet gebruiken. 
Mezelf aanpassen bij veranderingen 
Als je op een feestje ineens gaat bowlen met een grote groep mensen, in plaats van zwemmen 
met een klein groepje, vind je dat ook prima en maakt er iets leuks van. 
Beslissen en aan iets nieuws beginnen 
Als een docent je een nieuwe opdracht geeft, bedenk je gelijk wanneer, hoe en met wie je het 
gaat doen. 
Leidinggeven 
Als er een strafcorner genomen moet worden door jouw voetbalteam, bepaal jij wie waar staat 
en wie de bal speelt. 
Anderen helpen bij hun werk 
Als je broertje wiskunde moeilijk vindt, dan help je hem en leg je uit hoe het moet. 
Plannen en regelen 
Voordat het nieuwe schooljaar begint, heb jij je boeken keurig gekaft en alle spullen voor het 
nieuwe jaar klaarliggen. 
Creatief zijn 
Om de schoolreis naar Frankrijk te kunnen betalen, bedenk je allerlei slimme manieren om geld 
te verdienen. 
Verslag uitbrengen 
Je haalt goede cijfers op spreekbeurten, verslagen en brieven. 

Dit is iets met Mensen  
Je houdt ervan om in teamverband te presteren en je vindt het leuk om andere te helpen beter 
te worden. 
Doorleren  
Je wilt graag ook na je opleiding veel bijleren en je verder specialiseren. 
Binnen: Je hebt het liefste een dak boven je hoofd. Regen en kou zijn niets voor jou. 
Denken: Je vindt het leuk om dingen te verzinnen en ideeën uit te werken. 
Doen: Op de bank hangen is niets voor jou. Je bent het liefste altijd bezig. 

Waar kan je 
hiervoor een mbo 
opleiding niveau  
4 volgen 

Agrarisch Opleidings Centrum of Regionaal Opleidings Centrum 
- AOC-Raad: www.aocraad.nl “Groene” en levensmiddelentechnologische opleidingen (Lte). De AOC‟s met Lte-

opleidingen zijn: AOC Friesland, AOC Oost, Groenhorst College, Clusius College, Lentiz Onderwijsgroep, Helicon 
Opleidingen, CITAVERDE en Wellant College (startend). 

- ROC procestechniek. Niet-groene, technische opleidingen. Een beperkt aantal ROC‟s biedt ook opleidingen aan 
onder de benaming “voedingsoperator”. Zie www.roc.nl  
Op www.roc.nl kun je onder mbo-opleidingen bijvoorbeeld de zoekterm procestechniek of procesoperator invullen. Je 
vindt dan al scrollend informatie over de opleidingen en onderaan over de ROC‟s die deze opleidingen aanbieden. 

http://www.aocraad.nl/
http://www.roc.nl/
http://www.roc.nl/
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Verpakkingsoperator 

 
De verpakkingsoperator in de zuivelindustrie verricht 
werkzaamheden in een verpakkingsafdeling van 
grote, middelgrote of kleine ondernemingen waar 
onder leiding van een teamleider kaas, boter, 
melkpoeder of verse melkproducten als yoghurt, vla 
of pudding worden verpakt. 

Beschrijving Hij verricht zelfstandig of onder begeleiding gecompliceerde, routinematige en 
standaard werkzaamheden aan een of meer machines in de 
verpakkingsafdeling. De werkzaamheden die hij uitvoert, hebben betrekking op 
het verpakken en opslaan van de (eind)producten, het controleren van het 
verpakkingsproces, het verwerken van de gegevens en het automatisch of 
handmatig schoonmaken en desinfecteren van apparatuur, gereedschap en 
werkomgeving. 

Hier moet je goed 
in zijn 

Conclusies trekken en oplossingen verzinnen 
Voor een werkstuk weet je precies welke informatie je wel of niet moet 
gebruiken. 
Mezelf aanpassen bij veranderingen 
Als je op een feestje ineens gaat bowlen met een grote groep mensen, in plaats 
van zwemmen met een klein groepje, vind je dat ook prima en maakt er iets 
leuks van. 
Verslag uitbrengen 
Je haalt goede cijfers op spreekbeurten, verslagen en brieven. 

Dit is iets met Doorleren  
Je wilt graag ook na je opleiding veel bijleren en je verder specialiseren. 
Binnen  
Je hebt het liefste een dak boven je hoofd. Regen en kou zijn niets voor jou. 
Doen  
Op de bank hangen is niets voor jou. Je bent het liefste altijd bezig. 

Waar kan je 
hiervoor een mbo 
opleiding niveau  
3 – 4 volgen 

Regionaal Opleidings Centrum of Agrarisch Opleidings Centrum 
- AOC-Raad: www.aocraad.nl “Groene” en levensmiddelentechnologische 

opleidingen (Lte). De AOC‟s met Lte-opleidingen zijn: AOC Friesland, AOC 
Oost, Groenhorst College, Clusius College, Lentiz Onderwijsgroep, Helicon 
Opleidingen, CITAVERDE en Wellant College (startend). 

- ROC procestechniek. Niet-groene, technische opleidingen. Een beperkt aantal 
ROC‟s biedt ook opleidingen aan onder de benaming “voedingsoperator”. Zie 
www.roc.nl  
Op www.roc.nl kun je onder mbo-opleidingen bijvoorbeeld de zoekterm 
procestechniek of procesoperator invullen. Je vindt dan al scrollend informatie 
over de opleidingen en onderaan over de ROC‟s die deze opleidingen 
aanbieden. 

  

http://www.aocraad.nl/
http://www.roc.nl/
http://www.roc.nl/


 

 

88 

 

 
  Logistiek medewerker 

 
Een logistiek medewerker staat aan het begin 
en aan het einde van het productieproces. Hij 
of zij heeft veel aandacht voor kwaliteit en 
hygiëne. 

Beschrijving De logistiek medewerker werkt op verschillende plekken zoals in de 
expeditieruimte, de koelcel, de vriescel en/of de opslagruimte. Daarnaast 
bestaat de opleiding uit administratieve handelingen, goederen ontvangen, 
controleren en opslaan. 
Je moet goed prioriteiten kunnen stellen, zelfstandig kunnen werken en soms 
ook goed kunnen samen werken. Je zult vaak ook moeten overleggen. Binnen 
het bedrijf moet je de voorraad inventariseren en ook de instructies, procedures 
en bedrijfs- en veiligheidsvoorschriften naleven. Kortom je moet verantwoord 
en effectief gebruik maken van materialen en middelen. 

Hier moet je goed 
in zijn 

Informatie verzamelen 
Voor een spreekbeurt zoek je bijvoorbeeld op internet en in de bibliotheek naar 
informatie, en vraag je aan je ouders wat zij van het onderwerp afweten. 
Verslag uitbrengen 
Je haalt goede cijfers op spreekbeurten, verslagen en brieven. 

Dit is iets met Binnen 
Je hebt het liefste een dak boven je hoofd. Regen en kou zijn niets voor jou. 
Cijfers 
Van wiskunde tot sudoku: jij bent graag bezig met cijfers. 
Afwisseling 
In jouw toekomst mag geen dag hetzelfde zijn! 
Doen 
Op de bank hangen is niets voor jou. Je bent het liefste altijd bezig. 

Waar kan je 
hiervoor een mbo 
opleiding niveau  
3 – 4 volgen 

Regionaal Opleidings Centrum 
Op www.roc.nl kun je onder mbo-opleidingen bijvoorbeeld de zoekterm 
logistiek. Je vindt dan al scrollend informatie over de opleidingen en onderaan 
over de ROC‟s die deze opleidingen aanbieden. 

http://www.roc.nl/
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Monteur/technisch medewerker 
 
Mensen die service aan apparatuur en installaties 
verrichten, zorgen ervoor dat apparatuur en 
installaties in huizen, kantoren en fabrieken goed 
blijven functioneren. Het kan gaan om machines en 
installaties voor de productie van allerlei 
verschillende dingen, bijvoorbeeld voedsel of 
auto's. 

Beschrijving Goed onderhoud is nodig om storingen te voorkomen of op te lossen zodat de 
bedrijven die met deze productie-installaties werken niet in de problemen 
komen. 
Als je werkt met koude- en luchtbehandelinginstallaties, dan zorg je er voor dat 
voedsel goed kan worden bewaard en dat mensen in een goed klimaat kunnen 
werken.  
Als je werkt in de elektrotechniek, dan zorg je voor goed werkende apparaten 
in huishouding en in de automatisering van procesindustrie.  
En als je werkt in de installatietechniek, dan zorg je voor een prettig warm 
klimaat in woningen en kantoren en voor een goed functionerende 
watervoorziening en riolering. 

Hier moet je goed 
in zijn 

Conclusies trekken en oplossingen verzinnen 
Voor een werkstuk weet je precies welke informatie je wel of niet moet 
gebruiken. 
Leidinggeven 
Als er een strafcorner genomen moet worden door jouw voetbalteam, bepaal jij 
wie waar staat en wie de bal speelt. 
Anderen helpen bij hun werk 
Als je broertje wiskunde moeilijk vindt, dan help je hem en leg je uit hoe het 
moet. 
Rekening houden met klanten  
Als vakkenvuller in de supermarkt, word je vaak gevraagd waar iets staat. Dan 
wijs jij de weg en vraag je of je verder nog ergens mee kunt helpen. 
Plannen en regelen 
Voordat het nieuwe schooljaar begint, heb jij je boeken keurig gekaft en alle 
spullen voor het nieuwe jaar klaarliggen. 
Verslag uitbrengen 
Je haalt goede cijfers op spreekbeurten, verslagen en brieven. 
Uitleggen 
Tijdens een spreekbeurt praat je duidelijk en verstaanbaar, begrijpt iedereen je 
verhaal en vinden ze het leuk om naar je te luisteren. 

Dit is iets met Iets repareren  
Je bent een echte doe-het-zelver. Je haalt graag een apparaat uit elkaar om te 
kijken hoe het werkt. 
Binnen  
Je hebt het liefste een dak boven je hoofd. Regen en kou zijn niets voor jou. 
Doen  
Op de bank hangen is niets voor jou. Je bent het liefste altijd bezig. 

Waar kan je 
hiervoor een mbo 
opleiding niveau  
3 – 4 volgen 

Regionaal Opleidings Centrum 
Op www.roc.nl kun je onder mbo-opleidingen bijvoorbeeld de zoekterm 
monteur/techniek. Je vindt dan al scrollend informatie over de opleidingen en 
onderaan over de ROC‟s die deze opleidingen aanbieden. 

http://www.roc.nl/
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Laborant 
 
Kijk je weleens naar series als CSI? Daarin zie je mensen 
die in een laboratorium allerlei tests doen. Als zoiets je leuk 
lijkt, is het beroep laborant vast iets voor jou!  
Laboranten zijn nieuwsgierige mensen die graag iets 
onderzoeken. 

Beschrijving Je kunt als laborant helpen om mensen of dieren beter te maken. In 
ziekenhuizen doe je in opdracht van artsen allerlei tests om te kijken wat een 
patiënt mankeert en om na te gaan of een behandeling helpt. Maar je kunt ook 
werken aan het verbeteren van producten: lekkerder maken van snacks, 
frisdranken of andere voedingsmiddelen. Of je kunt nieuwe producten 
onderzoeken bij verschillende soorten bedrijven. Kortom, als laborant heb je 
een grote variatie aan werkgebieden en werkgevers. 

Hier moet je goed 
in zijn 

Conclusies trekken en oplossingen verzinnen 
Voor een werkstuk weet je precies welke informatie je wel of niet moet 
gebruiken. 
Leidinggeven 
Als er een strafcorner genomen moet worden door jouw voetbalteam, bepaal jij 
wie waar staat en wie de bal speelt. 
Omgaan met stress 
Als je veel proefwerken in dezelfde week hebt, word je niet zenuwachtig, maar 
begin je gewoon met leren. 
Leren 
Als je een wedstrijd hebt verloren, bedenk je waarom dat is gebeurd en wat je 
volgende keer anders moet doen. Ook vraag je je trainer wat je beter had 
kunnen doen. 
Anderen helpen bij hun werk 
Als je broertje wiskunde moeilijk vindt, dan help je hem en leg je uit hoe het 
moet. 
Eerlijk en respectvol zijn  
Bij alle lessen op school gedraag je je goed, ben je beleefd tegen de docent en 
doe je wat je gevraagd wordt. 
Plannen en Regelen 
Voordat het nieuwe schooljaar begint, heb jij je boeken keurig gekaft en alle 
spullen voor het nieuwe jaar klaarliggen. 
Creatief zijn 
Om de schoolreis naar Frankrijk te kunnen betalen, bedenk je allerlei slimme 
manieren om geld te verdienen. 
Verslag uitbrengen 
Je haalt goede cijfers op spreekbeurten, verslagen en brieven. 

Dit is iets met Doorleren  
Je wilt graag ook na je opleiding veel bijleren en je verder specialiseren. 
Cijfers  
Van wiskunde tot sudoku: jij bent graag bezig met cijfers. 
Afwisseling: In jouw toekomst mag geen dag hetzelfde zijn! 
Iets betekenen voor anderen  
Je wilt graag het verschil maken en iets doen wat nuttig is voor de mensen om 
je heen. 
Denken: Je vindt het leuk om dingen te verzinnen en ideeën uit te werken. 
Doen: Op de bank hangen is niets voor jou. Je bent het liefste altijd bezig. 

Waar kan je 
hiervoor een mbo 
opleiding niveau  
3 – 4 volgen 

www.exactwatjezoekt.nl voor alle opleidingen 
 
 
 

http://www.exactwatjezoekt.nl/
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Teamleider 
 
Neem jij graag verantwoordelijkheid, vind je het leuk om mensen te 
coachen in hun werk en samen met een groepje collega‟s 
vastgestelde, concrete doelen te halen? Misschien is teamleider 
binnen de zuivelindustrie dan wel iets voor jou! 

Beschrijving Als teamleider ben je feitelijk een stukje afdelingsleiding. Je begeleidt en stuurt het 
(vaak) geautomatiseerde productieproces binnen een afdeling aan, inclusief de 
grondstoffen ontvangst. Daarbij hoort ook het beheren en optimaliseren van de 
technologische productiefactoren van de productielijnen, oftewel alles wat nodig is om 
een productielijn goed te laten draaien. De teamleider doet aan planning en 
voorbereiding, is betrokken bij de uitvoering maar kijkt daarnaast ook terug om te 
bepalen wat goed ging en wat beter kan of moet (evaluatie). 
Als teamleider doe je ook een groot aantal zaken die typisch bij het 
afdelingsmanagement horen. Je besteedt bijvoorbeeld aandacht aan het toepassen 
van procedures rond arbeidsomstandigheden en zorgt ervoor dat maatregelen ter 
voorkoming, beperking en beheersing van veiligheids-, gezondheids- en 
welzijnsrisico‟s ook echt worden uitgevoerd. Van jou als teamleider of coördinator 
product en proces wordt verwacht dat je zelf thuis bent in de werkzaamheden die 
gedaan moeten worden en dat je met regelmaat kijkt of procedures en 
werkvoorschriften nog wel werkbaar zijn. Je past deze zo nodig aan veranderende 
omstandigheden aan en verzorgt ook de communicatie daarover richting collega‟s. 
Ook de registratie van urenverantwoording en het ziekteverzuim is meestal jouw taak.  
Als teamleider/coördinator product en proces heb je dus leidinggevende taken maar 
kun je ook zelf inspringen bij de lijn als dat nodig is. Je bent de schakel tussen 
werkvloer en het hogere management. Naast de dagelijkse werkzaamheden neemt je 
daarom ook vaak deel aan projecten die binnen de organisatie worden uitgevoerd. 

Hier moet je goed 
in zijn 

Leiding geven 
Als er een strafcorner genomen moet worden door jouw voetbalteam, bepaal jij wie 
waar staat en wie de bal speelt. 
Zelfstandig werken en verantwoordelijkheid nemen 
Omgaan met spannende situaties en tijdsdruk 
Conclusies trekken en oplossingen verzinnen 
Coördineren en structureren 
Plannen en regelen 
Voordat het nieuwe schooljaar begint, heb jij je boeken keurig gekaft en alle spullen 
voor het nieuwe jaar klaarliggen. 
Verslag uitbrengen 
Je haalt goede cijfers op spreekbeurten, verslagen en brieven. 

Dit is iets met Lef: Je staat voor je doelen en durft daar met jouw team voor te gaan. 
Stressbestendigheid 
Je bewaakt het behalen van operationele resultaten, zodat afspraken met 
opdrachtgevers en klanten kunnen worden nagekomen. Als iets even niet loopt raak je 
niet meteen in paniek. 
Mensen: Je bent goed in het contact met mensen en houdt ervan om anderen te 
coachen in hun werk. 
Bijleren: Techniek en regels veranderen steeds. Je moet dus wel bij willen blijven. 
Binnen: Dit is binnenwerk: jouw werkt speelt zich voornamelijk af in de fabriek, in de 
nabije omgeving van de productielijn(en) waar jouw team mee werkt.  

Waar kan je 
hiervoor een mbo 
opleiding niveau  
3 – 4 volgen 

Regionaal Opleidings Centrum of Agrarisch Opleidings Centrum 
- AOC-Raad: www.aocraad.nl “Groene” en levensmiddelentechnologische opleidingen (Lte). De AOC‟s met 

Lte-opleidingen zijn: AOC Friesland, AOC Oost, Groenhorst College, Clusius College, Lentiz 
Onderwijsgroep, Helicon Opleidingen, CITAVERDE en Wellant College (startend). 

- ROC procestechniek. Niet-groene, technische opleidingen. Een beperkt aantal ROC‟s biedt ook 
opleidingen aan onder de benaming “voedingsoperator”. Zie www.roc.nl  
Op www.roc.nl kun je onder mbo-opleidingen bijvoorbeeld de zoekterm procestechniek of procesoperator 
invullen. Je vindt dan al scrollend informatie over de opleidingen en onderaan over de ROC‟s die deze 
opleidingen aanbieden. 

http://www.aocraad.nl/
http://www.roc.nl/
http://www.roc.nl/
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 Productontwikkelaar/kwaliteitsanalist 
 
Vind je het leuk om te koken of heb je interesse in processen en in wat er zoal 
allemaal in een product zit? Misschien is productontwikkelaar in de 
zuivelindustrie dan wel iets voor jou! 

Beschrijving Als productontwikkelaar ben je volop bezig met het verbeteren van de producten van 
een bedrijf en de manier waarop die worden gemaakt. Ook probeer je nieuwe 
producten te bedenken. Als je een goed idee hebt voor een nieuw product, dan werk 
je dat uit in een proefreceptuur. Daarin staat wat voor ingrediënten er allemaal in het 
nieuwe product moeten zitten en ook hoe het product moet worden bereid. Dat moet 
natuurlijk ook worden uitgeprobeerd, waarbij er vaak nog dingen moeten worden 
aangepast en verbeterd. Je bent dus echt iets ´aan het ontwikkelen´. 
Dit doe je nooit alleen maar je werkt nauw samen met allerlei andere mensen die 
ermee te maken hebben. Bijvoorbeeld collega´s die verstand hebben van kwaliteit en 
het meten aan producten. Of collega´s die weten hoe ze de machines moeten 
aanpassen om jouw product uiteindelijk te kunnen maken.  
Je moet natuurlijk wel zorgen dat je alle ingrediënten beschikbaar hebt als je het 
product gaat maken, dus heb je ook contacten met toeleveranciers van ingrediënten 
en grondstoffen. En, niet onbelangrijk, er moet ook een goed plan zijn om het nieuwe 
product bij de klanten bekend te maken zodat het uiteindelijk ook verkocht gaat 
worden. Daarom werk je ook samen met de collega´s die verstand hebben van 
adverteren en verkopen. 
Als productontwikkelaar puzzel je dus veel met de eigenschappen van het product. 
Daarnaast besteed je veel tijd aan overleg met collega´s in het bedrijf die je nodig 
hebt om jouw idee uiteindelijk als product in de winkel te krijgen. 

Hier moet je goed 
in zijn 

Zelfstandig werken 
Verantwoordelijkheid dragen 
Creatief zijn / oplossingen verzinnen 
Analyseren (conclusies trekken en daarnaar handelen) 
Plannen en regelen 
Overleggen 
Verslag maken en presenteren 

Dit is iets met Denken 
Je houdt ervan dingen te verzinnen en verder uit te werken. 
Uitproberen 
Je vindt het leuk om nieuwe, onbekende dingen uit te proberen en raakt niet meteen 
van je stuk als het eens tegenzit of als iets mislukt. 
Praten: Je kunt goed met woorden aan anderen kunnen uitleggen wat je bedoelt. 
Mensen 
Je houdt ervan om met mensen om te gaan en samen te werken aan een 
gezamenlijk doel. 
Afwisseling 
Je bent niet echt van de routine. Elke dag mag er wat jou betreft anders uitzien. 
Binnen: Dit is binnenwerk: je vindt het prima om op kantoor, in een laboratorium of in 
de (proef)fabriek te zijn.  

Waar kan je 
hiervoor een hbo 
opleiding volgen 

Je hebt een opleiding nodig, waar je leert over onderzoekstechnieken, 
productieprocessen, voeding, voedingsmiddelen en grondstoffen. Dit kan 
bijvoorbeeld een HBO-opleiding levensmiddelentechnologie zijn. 
HAS Den-Bosch, NHL Hogeschool Leeuwarden, Hogeschool Van Hall Lahrenstein 
(Wageningen, Leeuwarden). 
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BIJLAGE 6. 
Handleiding maatschappelijke stage „Melk de witte motor ‟ 
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 BIJLAGE 7. 

PZ Persbericht over de totstandkoming van het convenant 
van samenwerking binnen de Zuivelkenniscoöperatie 

 

        

17 mei 2013 

Zuivelindustrie en opleiders bundelen kracht voor borgen van zuivelvakkennis 

Op 15 mei is in Hoogeveen de samenwerking tussen 18 
opleidingspartijen en zuivelbedrijven vastgelegd in een convenant. 
De deelnemende instellingen en bedrijven vormen de 
Zuivelkenniscoöperatie (ZKC), die met de website 
zuivelacademie.nl een digitale kennis- en leeromgeving voor 
(toekomstige) zuivelwerkers heeft neergezet. 

De Zuivelacademie (www.zuivelacademie.nl) is bedoeld als 
ondersteuning voor (bij)scholingstrajecten van werknemers in de 
Nederlandse zuivelindustrie en van leerlingen in het middelbaar 
beroepsonderwijs (mbo). Zuivelacademie biedt leermodules van 
zuivelvakkennis op mbo 2, 3-4 niveau. Het systeem geeft ook de 
mogelijkheid kennis en ervaring van ervaren medewerkers vast te 
leggen die in de komende jaren vanwege hun leeftijd zullen 
uitstromen. Met een eigentijdse leerfaciliteit als zuivelacademie.nl 
wil de zuivelindustrie technisch geïnteresseerde jongeren 
aanspreken die in de perspectiefvolle zuivelsector aan de slag 
kunnen.  

Meer informatie over de Zuivelacademie is beschikbaar op 
www.zuivelacademie.nl en informatie over het bredere Programma 
Arbeidsmarkt & Opleiding Zuivelindustrie vindt u op de website van 
het productschap (www.prodzuivel.nl, onder arbeid). 

 

Nadere informatie bij Jurgen Jansen, Arbeidsaangelegenheden 

   Telefoon : 079-3681611 

Persbericht 

http://www.zuivelacademie.nl/
http://www.zuivelacademie.nl/
http://www.prodzuivel.nl/
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Deelnemers 

In ZKC hebben zich momenteel 18 partijen verenigd. Het gaat om 7 opleidingspartijen: AOC Oost, 
CBT, Chainworks, LSBL, MBO Life Sciences Nordwin College (voorheen AOC Friesland), Rijn IJssel 
Vakschool en SBK Advies & Training en 11 zuivelondernemingen: Arla Foods Nederland, Bel 
Leerdammer, DOC Kaas, DV Nutrition, Farm Dairy, FrieslandCampina Nederland, Globemilk, De 
Graafstroom, Hochwald Nederland, Koninklijke VIV Buisman en Vreugdenhil. 

 

Achtergrond 

De totstandkoming van Zuivelacademie is gefinancierd door het Productschap Zuivel, daarin 
ondersteund door het ministerie van Economische Zaken, in het kader van het 3-jarige programma 
Arbeidsmarkt & Opleiding Zuivelindustrie. Dit programma is uitgevoerd tegen de achtergrond dat de 
zuivelindustrie het risico loopt op middellange termijn geconfronteerd te worden met een sterk 
achterblijvende instroom van gekwalificeerde werknemers op mbo-niveau en een groot verlies aan 
essentiële vakkennis door vergrijzing. Hierdoor dreigt een tekort aan gekwalificeerde medewerkers te 
ontstaan. Genoemd programma was er daarom op gericht het concurrentievermogen van de 
zuivelindustrie te versterken door inzicht te creëren in de arbeidsbehoefte en de vakkennis te borgen. 
Dit laatste is nu via Zuivelacademie gerealiseerd. In het programma werken samen FNV 
Bondgenoten, CNV Vakmensen, De Unie, NZO, EZ, SOL en PZ. 

 

 

 

Persbericht 
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                                                                                             BIJLAGE 8. 

Verantwoording redactiegroepen t.b.v. Zuivelacademie.nl 
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BIJLAGE 9. 

Voorbeelden van screenshots van zuivelacademie.nl 
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BIJLAGE 10. 

Workshop Zuivelacademie 
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BIJLAGE 11. 

Gebruikershandleiding Zuivelacademie 
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BIJLAGE 12. 

Verslag brainstormsessie zij-instroom 

 

Project zij-instroom | verslag brainstormsessie  
8 november 2011  

 

Inleiding 

In het kader van het Programma Arbeidsmarkt & Opleiding Zuivelindustrie is onlangs het project Zij-instroom 
gestart. In aanvulling op de al lopende projecten Personeel- en opleidingsplan en Continuïteit MBO-
zuivelvakkennis is dit derde project erop gericht om te komen tot een aantal nieuwe, creatieve wegen om de 
komende jaren zij-instroom van nieuwe medewerkers in de zuivelindustrie te bevorderen, een instroom die nodig 
zal zijn als antwoord op het gesignaleerde, dreigende tekort aan technisch personeel. 

De aftrap van het project zij-instroom was op 8 november jl. In een brainstormsessie zijn met een select kleurrijk 
gezelschap van vertegenwoordigers van bedrijven, werknemersorganisaties, opleidingsinstituten, overheid en 
arbeidsmarktpartijen creatieve oplossingen bedacht voor de volgende vragen: 

1. Hoe kun je de instroom in de zuivelindustrie bevorderen? 
2. Hoe realiseer je hoogwaardige arbeidsrelaties (een arbeidsrelatie gebaseerd op wederzijdse 

verantwoordelijkheid van werknemer en werkgever en gericht op de duurzame inzetbaarheid van 
medewerkers)? 

3. Hoe versterk je het imago van de zuivelindustrie? 

In een drietal rondes zijn vanuit diverse invalshoeken oplossingen bedacht. Dit mochten bestaande oplossingen 
zijn, die succesvol zijn in andere sectoren. Of totaal nieuwe oplossingen.  

 

 

  

 

 

 

Foto-impressie Break through Brainstormsessie  

Korte samenvatting van opbrengsten van brainstormrondes 

Hoe kun je de instroom in de zuivelindustrie bevorderen? 
 Werk aan bewustwording bij het management dat er een probleem op ons afkomt! 

 Investeer in opleiden en ontwikkelen van bestaand én nieuw personeel.  
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 Werk samen met uitzendbureaus en opleidingsinstituten om een kweekvijver van nieuwe medewerkers aan te 
leggen. 

 Leid binnen de bedrijven zelf op door middel van het meester-gezelprincipe. 

 Vertraag uitstroom door pensioengerechtigden een alternatief voorstel te doen om ze nog enige tijd te behouden 
voor de organisatie. 

 Maak een vitaliteitsprofiel van functie en medewerker. 

 Werven van nieuwe medewerkers via netwerken en gebruik social media: twitter, facebook, hyves. 

 Zij-instroom vanuit andere branches en sectoren, te denken valt aan personeel van PostNL of Defensie. 

 Organiseer een familiedag of opendag om te laten zien wat er allemaal mogelijk is in de zuivel. Je huidige 
medewerkers zijn je ambassadeurs om nieuwe medewerkers aan te trekken. 

 Werving concentreren op (vroegtijdig) schoolverlaters, werkzoekenden met of zonder kwalificatie, parttimers. 

 Baan en werkgarantie bieden aan nieuwe medewerkers. 

 Eigen flexbureau oprichten binnen het bedrijf. 

 Samen met gemeenten en scholen op basis van gemeenschappelijk belang werkzoekenden toe- en opleiden. 

 Richt een flexpool op of sluit je aan bij een regionaal mobiliteitscentrum dat het mogelijk maakt om 
flexmedewerkers binnen diverse bedrijven uit te wisselen in een regio of binnen de sector. Denk aan 
ketensamenwerking: van boerderij naar fabriek. 

 Maak inzichtelijk wat je met je opleiding kunt buiten de zuivelindustrie. 

 Organiseer tussen bedrijven een carrousel op de productievloer om inzicht te geven in de dynamiek van het werk.  

Hoe realiseer je hoogwaardige arbeidsrelaties? 
 Ruimte en tijd voor medewerkers voor individuele plannen. 

 Talent ontwikkelen. 

 (H)erkennen van elders (buiten werk) verkregen ervaringen. 

 Taakroulatie binnen en buiten het bedrijf. 

 Rolmodellen en helden waarmee je je kunt identificeren en die bijdragen aan je eigen ontwikkeling. 

 Invoeren van meester-gezel (team) gekoppeld aan een teambonus. 

 Jobcrafting (eigen baan ontwerpen) en jobcarving (afpellen van functie) waardoor er functies voor anderen ontstaan 
denk aan Wajongers en WSW-ers. 

 Persoonsgebonden ontwikkelingsbudget waar de medewerker zelf verantwoordelijk voor is.  

 Realiseren van duobanen. 

 Zelfroosteren. Medewerkers gezamenlijk verantwoordelijk maken voor het rooster, waarbij iedereen individuele 
keuzes kan maken. 

 Succession planning: de organisatie inrichten op doorgroeimogelijkheden. 

 Blijven investeren in arbeidskrachten van 45 jaar en ouder. 

Hoe versterk je het imago van de zuivelindustrie? 
 Goed werkgeverschap = maatschappelijk verantwoord ondernemen.  

 Vertel trots over je werk naar buiten toe. 

 Imago: maak associaties met het merk | de merken die je maakt. 

 Geef inzicht in het toekomstige werk. 

 Aandacht voor zekerheid en perspectief: baangarantie en werkgarantie bieden. 

 Aandacht geven aan de vakmanschapbeleving. 

 Communiceer over innovaties die in de sector plaats vinden. 

 Neem een voortrekkersrol in regionale en intersectorale arbeidsmobiliteit. 

 Vertel waarom het leuk is om bij jou te werken! 

 Betrek medewerkers bij de oplossing van het toekomstige personeelsprobleem; ‘wie wordt mijn opvolger?’ 

 Bereik doelgroepen via social media en breidt je netwerk uit om ‘niet voor de hand liggende’ doelgroepen gericht te 
benaderen. 

 Gebruik familiedagen en opendagen om meer bekendheid te geven aan het werken in de zuivel. Zet de fabriek 
open! 

 Begin vroeg – al in het basisonderwijs – met aandacht geven en het opwekken van belangstelling voor technische 
beroepen in de zuivel 
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Conclusie 
De resultaten uit de brainstormsessie laten zien dat alle drie de vragen nauw met elkaar verbonden zijn. 
Belangrijkste voorwaarde voor het welslagen van het bevorderen van zij-instroom en realiseren van 
hoogwaardige arbeidsrelaties is bewustwording van de noodzaak bij het management van de bedrijven om hier 
actief iets aan te doen. Daarnaast moet ook met bewustwording bij de medewerkers, dat zij moeten investeren in 
hun eigen employability, een actieve bijdrage geleverd worden aan het toekomstige personeelsprobleem. 
Mederwerkers zijn vertegenwoordigers en ambassadeurs van de sector.  

Vervolg 
De opbrengsten van de brainstormsessie en de PZ-studiedag ‘Hoe werkt de zuivel in 2020’ zullen de basis zijn voor 
de projectgroep van het Programma Arbeidsmarkt & Opleiding Zuivelindustrie om twee kansrijke initiavieven te 
selecteren die uitgetest worden in een tweetal pilots. Hierover zullen wij u in de loop van december verder 
informeren. Wilt u tussentijds meer weten of heeft u aanvullende vragen en/of opmerkingen. Neemt u dan 
contact op met: 

Brian Veerkamp | projectleider project Zij-instroom | b.veerkamp@sol-online.nl  

tel. 0318-648750 | mob. 06-19636326 
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BIJLAGE 13. 

Handreiking zij-instroom in de zuivelindustrie 

 
Inleiding 

In het project zij-instroom, onderdeel van het programma Arbeidsmarkt & Opleiding Zuivelindustrie, 

is in de periode 2011-2012 onderzoek gedaan naar mogelijkheden om werkzoekenden toe te leiden 

naar een baan in de zuivelindustrie. Door de economische situatie en de ruime arbeidsmarkt bleek 

het starten van een daadwerkelijke pilot zij-instroom uiteindelijk niet haalbaar.  

Deze handreiking is geschreven om de opgedane expertise niet verloren te laten gaan, zodat deze 

ideeën voor het vinden van nieuw talent beschikbaar blijven voor toekomstig gebruik. Uit onderzoek 

blijkt namelijk dat de arbeidsmarkt in de nabije toekomst grote krapte zal kennen. Binnen de 

zuivelindustrie zal bovendien in 2020 de helft van het huidige personeelsbestand weg zijn, wat het 

absoluut nodig maakt om ook naar zij-instroom te kijken als mogelijke (deel)oplossing voor het 

dreigende personeelstekort. 

Hoe krijg ik de juiste man of vrouw, op de juiste plek, op het juiste moment? 

Aanpak 

Deze aanpak kent drie stappen:  

1. Het verkennen en definiëren van de werkgeversvraag. 

2. Kennismaking tussen bedrijf en talent door een informatiebijeenkomst, 

speeddates en intakegesprekken. 

3. De talententour. 

Hieronder worden deze stappen verder toegelicht.  

1. Werkgeversvraag centraal 

 

 

a
• Wat voor soort medewerker zoek ik?

b
• Opstellen van profiel

c

• Profiel uitzetten bij organsaties die 
werkzoekenden aanbieden

TALENTEN 

KLASJE 
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Voor een succesvolle pilot is het van groot belang om de vraag van de werkgever centraal te stellen. 

Kortom, wat zoekt u als bedrijf in een nieuwe medewerker? Het is daarbij de kunst niet te blijven 

hangen in abstracte begrippen als opleidingsniveau x of y, maar om door te vragen naar welk type  

persoon het beste past bij de bedrijfscultuur (missie, visie, kernwaarden) van uw onderneming. Het 

draait dus niet zozeer om de juiste diploma’s maar meer om de vraag of de talenten en intrinsieke  

motivatie van de kandidaat passen bij de organisatie. Als u het gewenste plaatje duidelijk heeft, stelt 

u op basis daarvan een profiel van de nieuwe medewerker op, dat u daarna uitzet bij partijen die 

werkzoekenden aanbieden. Dit kunnen bijvoorbeeld zijn het UWV Werkbedrijf, gemeenten, publieke 

en private mobiliteitscentra of re-integratiebureaus. U vraagt deze organisaties om op basis van uw 

profiel kandidaten aan te leveren. Op deze manier wordt een klasje van minimaal 10 kandidaten 

gevuld, waarvan één of meerdere uiteindelijk gaan deelnemen aan de talententour.  

2. Talent in actie 

 

 

 

U organiseert vervolgens een bijeenkomst waarvoor alle kandidaten/talenten zich kunnen 

aanmelden. Deze bijeenkomst heeft twee elementen. Ten eerste een algemene voorlichting, waarbij 

u als zuivelbedrijf zichzelf presenteert en een toelichting geeft op de beschikbare vacatures en de 

carrièrekansen. Daarna gaan kandidaten en medewerkers van uw bedrijf (P&O medewerkers, 

opleidingsfunctionarissen, ervaren vakkrachten) individueel met elkaar in gesprek. We noemen dit de 

speeddate. Doel van dit gesprek is dat de werkzoekende en vertegenwoordiger van uw bedrijf 

verkennen of deze bij elkaar zouden kunnen passen. Na deze speeddate maakt u een eerste selectie 

van kandidaten die mogelijk geschikt zouden kunnen zijn voor een baan in uw organisatie. Deze 

kandidaten nodigt u uit voor een intakegesprek, waarin dieper wordt ingegaan op wat hen drijft om 

in de zuivelindustrie aan de slag te gaan en u uitlegt wat het bedrijf hen kan bieden. Bij een positieve 

intake volgt de talententour. 

Na definitieve selectie voor de talententour moet de kandidaat ook worden gewezen op de 

arbeidsvoorwaardelijke kant van het traject. Het is dus belangrijk dat u als onderneming dat vooraf 

a

• Organiseer voorlichtingsbijeenkomst voor 
kandidaten

b
• Selecteer op basis van 'speeddate'

c

• Nodig geselecteerden uit voor nader 
intakegesprek

DEELNEMERS 

TALENTENTOUR 



 

 

127 

 

voor uzelf duidelijk heeft. Uitgangspunt is dat tijdens de talententour de kandidaat niet bij u in dienst 

komt en dat de kosten worden gedragen door de organisatie die de kandidaat heeft aangedragen. 

3. Talententour 

De deelnemers ontdekken via een tour door de gehele organisatie van ca. 2-3 maanden, waar hun 

talenten liggen en of ze affiniteit hebben met het bedrijf, het product, de collega’s en of ze daarnaast 

bereid zijn zich verder te ontwikkelen tot vakkracht. Door de tour raken ze bekend met de zuivel 

industrie en kunnen positief bijdragen aan het imago, door binnen hun eigen sociale netwerk te 

vertellen over de loopbaanmogelijkheden. Deze aanpak vraagt een forse investering in begeleiding 

en tijd vanuit de onderneming maar bedenk daarbij dat de nood binnen enkele jaren hoog kan zijn. 

Let wel: u bent uiteraard zelf vrij dit idee te gebruiken naar de mogelijkheden binnen uw bedrijf. Dit 

kan betekenen dat de bovengenoemde periode ook korter kan zijn. Ook is het uiteraard heel goed 

mogelijk het traject te doorlopen met één in plaats van meerdere kandidaten. 

 

 

 

 

De talententour start met een algemene introductieperiode. Hierin wordt aandacht besteed aan 

thema’s als: Wat is dit voor organisatie? Hoe werken we hier? Wat maken we? Wie zijn onze 

klanten? Waar gaat het product naartoe als het de fabriek verlaat? Maar ook is er aandacht voor de 

deelnemer aan de talententour zelf. Vragen als “Wie ben ik als persoon? Wat zijn mijn talenten? Hoe 

kan ik die talenten inzetten om een baan binnen deze organisatie te verdienen?” staan hierin 

centraal. 

Na deze introductieperiode start de daadwerkelijke tour. Deelnemers doorlopen een programma 

waarbij ze stage lopen op diverse afdelingen binnen de organisatie. Te denken valt aan de afdelingen 

a
• Algemene introductie van de tour en het bedrijf

b

• Kennismaking en inzet bij verschillende afdelingen 
via meester-gezel principe

c

• Positieve evaluatie leidt tot aanbod van een baan 
bij het bedrijf met opleidingsperspectief

NIEUWE 
MEDEWERKER(S) 
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productie, verpakking, technische dienst, logistiek. Zo mogelijk wordt daar marketing en sales aan 

toegevoegd om een compleet beeld te geven van de organisatie. Ook hier geldt het 

maatwerkprincipe, waarbij u zelf bepaalt hoeveel en welke afdelingen de kandidaat leert kennen. 

De medewerkers binnen uw bedrijf hebben ook een belangrijke rol. Zij kennen immers het bedrijf en 

de werkzaamheden en brengen die kennis over op de werkzoekenden. Essentieel is dat de tour  

wordt georganiseerd via het meester-gezelprincipe: een ervaren medewerker neemt een niet-

ervaren werkzoekende onder zijn vleugels en leert hem of haar de eerste beginselen van het vak.  

Dit werkt tweeledig: de werkzoekende deelnemer krijgt de mogelijkheid het vak op de werkplek te 

leren en de medewerker kan zijn opgebouwde kennis overdragen én nieuwe vaardigheden leren op 

het gebied van werkbegeleiding. Dit wederkerige leerproces stimuleert reflectie op het werkproces 

en draagt bij aan procesverbetering op de werkvloer. Leervraagstukken en fouten worden gedeeld 

en dit leidt tot nieuwe kennis. Deze manier van werken draagt op informele wijze bij aan een 

organisatiecultuur, waar ‘leren’ integraal onderdeel van het werken is, waar talenten en 

competenties van medewerkers (en werkzoekenden) worden ontwikkeld. Het bedrijf draagt 

bovendien bij aan mobiliteit van uitkering naar werk of van werk naar werk. 

Na het positief afronden van de talententour krijgen de deelnemers de mogelijkheid om in dienst te 
treden bij het zuivelbedrijf en een opleiding te volgen via een beroepsbegeleidende leerweg (BBL). 

 

Succesfactoren 

Deze opzet is reeds met succes toegepast binnen de zorg. De succesfactoren voor een geslaagd 

project zijn: 

1. Commitment aan de gevolgde werkwijze in het hele bedrijf, van directie tot 

werkvloer.  

De werkgever is probleemeigenaar –nogmaals: in 2020 is de zuivelsector 50% 

van het huidige personeelsbestand kwijt! - en committeert zich om op een andere 

manier naar zijn personeelsvraagstuk te kijken.  

2. Actieve betrokkenheid van de huidige medewerkers  

Medewerkers worden actief betrokken bij de opzet en uitvoering van het project. 

Deze medewerkers worden ook ondersteund door ze van voldoende bagage te 

voorzien om hun rol uit te voeren. Denk hierbij o.a. aan een korte training hoe je 

de deelnemers begeleidt tijdens de stageperiode. 

3. Organisaties die kandidaten aandragen zijn alleen faciliterend  

Deze organisatie hebben dus geen rol in de uitvoering van de talententour. Ze 

faciliteren door het salaris of de uitkering door te betalen gedurende de periode 

dat een deelnemer aan de talententour deelneemt.  

4. Reëel baanperspectief voor kandidaten 

Er is perspectief op een baan. Dit is van belang voor de deelnemer, maar ook voor 

het commitment van de organisatie die kandidaten aandraagt en zeker voor het 

draagvlak binnen de eigen organisatie. Het is frustrerend voor personeel als men 

zich inzet om een nieuwe collega op te leiden en dat deze (nieuwe) collega 

uiteindelijk weer moet vertrekken omdat er ondanks zijn of haar inzet en 

motivatie geen vacatures zijn. 
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5. Eventuele samenwerking met andere (zuivel)bedrijven 

De hierboven beschreven aanpak kun je als organisatie ook met andere 

(zuivel)bedrijven oppakken. Maak wel van te voren spelregels om misverstanden 

tijdens het traject te voorkomen.  

 

Meer informatie 

Hieronder treft u een schematisch overzicht van deze aanpak aan. Meer informatie over deze 

handreiking? Neem contact op met:  

Stichting Opleidingsfonds Levensmiddelenindustrie | Brian Veerkamp | tel. 06-19636326 | 

b.veerkamp@sol-online.nl  

 

Schematische weergave aanpak om te komen tot zij-instroom 

 

 

 

 

 

OnderwijsArbeidsmarkt 
 Zij-instromers
 Herintreders
 Jongeren
 Wajongeren
 Allochtonen
 Etc.

Overheid
 Stimuleringsregelingen:

participatiegelden,      
subsidies, fiscale 
voordelen, proefplaatsing     
etc. 

 Wet- en regelgeving

Voorselectie 
 UWV Werkbedrijf  
 Gemeente
 Werving- en  

selectiebureaus
 Re-integratiebureaus
 Uitzendbureaus 

Selectie

Werkgever

Missie

Talenten

Visie             Kernwaarden 

Werkgever Introductieperiode

Talententour

mailto:b.veerkamp@sol-online.nl
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BIJLAGE 14. 

Pilotverslag arbeidstijdenmanagement 

 

Verslaglegging E-project SOL 

Voorwoord 
Via de Stichting Opleidingsfonds Levensmiddelenindustrie is alle bedrijven in de zuivelbranche 

aangeboden om – met ondersteuning van ESF-subsidie - projecten uit te voeren die sociale innovatie 

in de sector stimuleren en specifiek gericht zijn op duurzame inzetbaarheid. Hierbij wordt onder 

duurzame inzetbaarheid verstaan: het vermogen om gezond, vitaal en productief te blijven tot aan de 

pensioenleeftijd en de arbeidsproductiviteit te vergroten. De projecten richten zich op het bevorderen 

van gezond, veilig en vitaal werken en arbeidstijdmanagement. Het ging dan in het bijzonder om 

arbeidstijdgerelateerde vraagstukken zoals een analyse van de in- en externe flexibiliteit van de 

organisatie of hoe de beschikbaarheid van het personeel beter aansluiting kan vinden bij het 

werkaanbod, en de ontwikkeling van bijbehorende roostermodellen met nadruk op minder 

nachtarbeid, gezondere roosters en duurzame inzetbaarheid. Dit heeft meer dan eens geleid tot een 

veranderingstraject op het gebied van werktijden. Voor u ligt de verslaglegging van de projecten van 

vier bedrijven die AWVN in dit kader heeft ondersteund. 

Deze projecten zijn allen begeleid door adviseurs van de unit arbeidstijdmanagement van de AWVN. 

Vertrekpunt in de werkwijze van AWVN is de arbeidsverhouding. In die arbeidsverhouding worden de 

belangen van werkgever en werknemers bij elkaar gebracht. Vanuit het perspectief van 

arbeidstijdmanagement worden bedrijfseconomische en sociale belangen onderzocht en vertaald naar 

de dimensie van tijd, inclusief de daarmee samenhangende flexibiliteitsbehoeften en (on)zekerheden. 

Samen met direct betrokkenen wordt vervolgens gezocht naar passende strategieën en oplossingen 

voor het organisatievraagstuk dat voorligt. Een mogelijke verandering in werktijden vereist dus 

maatwerk dat enerzijds past bij de businesscase van de organisatie en anderzijds aansluit bij de 

persoonlijke omstandigheden van de werknemers. 

De meeste veranderingstrajecten zijn nog niet afgerond. Toch zijn uit de projecten een aantal 

algemene conclusies te trekken: 

1. Verandering van werktijden vergt in de praktijk veel tijd en energie. Vooral wanneer er reeds in 

relatief gunstige roosters met goede arbeidsvoorwaarden wordt gewerkt. Medewerkers zijn in die 

gevallen bang voor slechtere werktijden en/of een lagere beloning. Toch zijn er vaak duurzame 

verbeteringen in de roosters mogelijk, waarbij het volume aan nachtarbeid en/of het aantal te 

werken weekenden kan worden gereduceerd. Bij veel medewerkers is echter geen draagvlak voor 

dit soort duurzame effecten als daardoor de beloning daalt. 

2. Generieke oplossingen passen niet bij specifieke vraagstukken. De bedrijfscultuur en 

arbeidsvoorwaarden in de zuivel gaan daar echter in veel gevallen wel van uit. Dat maakt sociale 
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innovatie rondom duurzame inzetbaarheid in ploegendienst lastig en vormt een bottleneck voor 

het bereiken van kosteneffectieve oplossingen. Een breder inzicht in arbeidstijdmanagement kan 

sociale partners helpen om deze bottleneck te slechten. 

3. Het meeste succes wordt bereikt met een participatieve en integrale aanpak. Dat betekent 

allereerst dat zowel management als medewerkers actief bijdragen aan het realiseren van nieuwe 

roosters en werktijden. Maar ook dat niet alleen bedrijfseconomische of productietechnische 

aspecten van belang zijn, maar ook ergonomische of sociale aspecten. Oog voor elkaars 

belangen en een transparante procesgang bevorderen het draagvlak voor de uiteindelijke 

oplossing. 

4. Bij een aantal projecten heeft de analyse van werkaanbod en personele beschikbaarheid er toe 

geleid dat een deel van de uitzendkrachten is opgenomen in de vaste personeelsformatie van het 

bedrijf. Hierdoor is indirect een bijdrage geleverd aan zij-instroom van nieuwe medewerkers. 

E-project Bedrijf 1 

Door fluctuaties in de marktvraag had bedrijf 1 te maken met zowel leegloop in werkzaamheden als 

overwerk. Om de beschikbaarheid van het personeel meer aan te laten sluiten bij het werkaanbod 

heeft men op verschillende afdelingen veranderingstrajecten gestart. Men is begonnen bij de meer 

“productie”-gerichte afdelingen, waarna ook veranderingstrajecten zijn ingezet op andere afdelingen 

waaronder het Warehouse en het Chemisch Lab. De projecten binnen bedrijf 1 hebben allen een 

participatief karakter. In een werkgroep met vertegenwoordigers van betrokken medewerkers, HR, 

management en de afdeling Business Excellence, hebben de nieuwe werktijdregelingen vorm en 

inhoud gekregen. Een goede analyse van het werkaanbod in termen van arbeidstijdmanagement ligt 

altijd aan de basis van een project. Behalve aan het werkaanbod wordt ook veel aandacht besteed 

aan de ergonomische vormgeving van de roosters. Werken in ploegendienst moet daardoor op een 

gezonde manier tot de pensioendatum mogelijk zijn. 

Locatie: afdeling Warehouse 
De logistieke afdeling Warehouse is direct verbonden aan de productie en het “ begin en einde van de 

procesketen” binnen bedrijf 1. Om inzichtelijk te krijgen hoe het werkaanbod van het Warehouse er 

uitziet heeft AWVN gegevens geanalyseerd van de in- en uitgaande vrachtwagens en van de interne 

verplaatsingen die het Warehouse verzorgt. Ook is de inzet van uitzendkrachten vergeleken met het 

werkaanbod. Zo was het mogelijk om per dag van de week en uur van de dag in kaart te brengen 

hoeveel vrachten er afgewikkeld werden en hoeveel verplaatsingen medewerkers zelf deden en 

hoeveel inzet van (vast en flexibel) personeel dit vroeg. Daarnaast zijn patronen in de afwezigheid 

geanalyseerd. Afwijkende patronen zouden aanleiding kunnen geven de verdeling van afwezigheid 

gevarieerd over de diensten te verdelen. Dat is niet het geval geweest. 

Op basis hiervan heeft de werkgroep bezettingseisen vastgesteld per dienst per dag. Het bleek 

mogelijk om ten opzichte van het voorgaande rooster het volume aan weekenddiensten en 

nachtdiensten te verminderen. Desalniettemin blijft het Warehouse een afdeling die volcontinu 

bezetting vereist, maar wel met relatief minder ongezonde en sociaal belastende uren dan voorheen. 

De werkgroep heeft ook geïnventariseerd wat de wensen zijn van medewerkers bij een nieuwe 

werktijdregeling. In deze sociale analyse kwam naar voren wat men fysiek of sociaal in de oude 
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situatie als belastend ervaart (of juist niet) en wat men graag veranderd zou zien in de toekomst. Op 

basis hiervan heeft AWVN een aantal roostermodellen ontworpen die in de werkgroep zijn besproken. 

Vervolgens zijn een aantal modellen met de betrokken medewerkers besproken. Op grond van de 

ontvangen reacties zijn de modellen verder aangepast. Eén van deze aangepaste modellen is later 

ingevoerd. De nieuwe werktijdregeling voor het Warehouse heeft tot gevolg gehad dat ook 

aangrenzende afdelingen het werk efficiënter konden gaan organiseren. 

Locatie: afdeling Chemisch Lab 
De productieafdelingen van bedrijf 1 zijn één van de belangrijkste klanten van het Chemisch Lab. Om 

inzichtelijk te krijgen hoe het werkaanbod van het Chemisch Lab er uitziet heeft AWVN allereerst 

gegevens geanalyseerd van chemische testen die vanuit de productie werden gegenereerd. Deze 

vallen uiteen in routine onderzoeken en niet-routine onderzoeken. Daarnaast verricht het Chemisch 

Lab ook testen voor externe klanten. Per dag van de week en uur van de dag is in kaart gebracht 

hoeveel testen er gedaan worden. De werkgroep heeft daarbij een inschatting gemaakt hoeveel tijd 

een test precies kost aan analyse en doorlooptijd (analyse en wachttijd test). Tenslotte worden in het 

Chemisch Lab veel werkzaamheden verricht die niet direct betrekking hebben op chemische analyse, 

maar daar wel verband mee houden zoals het afwassen en klaarzetten van attributen, het bestellen 

van analysemateriaal of het administreren van resultaten (opsturen naar de klant). Ook deze 

werkzaamheden zijn vertaald naar de tijdsbelasting die dit voor de analisten met zich brengt. Behalve 

een analyse van het werkaanbod is ook een afwezigheidsanalyse uitgevoerd. En betrokken 

medewerkers zijn geïnterviewd over mogelijke wensen voor het toekomstige rooster. In deze sociale 

analyse kwam naar voren dat de meeste medewerkers de bestaande werktijdregeling in fysiek en 

sociaal opzicht als zeer prettig ervaren. 

De analyse van het werkaanbod en de afwezigheid maakten voor de werkgroep de organisatie van 

het werk inzichtelijk. Zo werd onder meer duidelijk welk materieel voor testen veelvuldig gebruikt wordt 

en hoe de verschillende soorten materieel fysiek in de ruimte gepositioneerd zijn. Het bleek dat het 

werk efficiënter georganiseerd kon worden, zowel door het veranderen van de werktijdregeling als ook 

door het efficiënter organiseren van de werkprocessen. 

Ten behoeve van een nieuwe werktijdregeling heeft de werkgroep bezettingseisen per dag per dienst 

opgesteld. Ten opzichte van het oude rooster is daarbij het volume aan weekend- en nachtdiensten 

voor de groep medewerkers als totaal verminderd. AWVN heeft vervolgens een aantal 

roostermodellen ontworpen die passen bij deze bedrijfsmatige randvoorwaarden. Nadat dit met de 

werkgroep is besproken, zijn deze modellen gedeeld met alle betrokken medewerkers. Vanuit de 

medewerkers is vervolgens nog een alternatief model aan de verschillende opties toegevoegd. 

Inmiddels is duidelijk dat een door de AWVN ontwikkelde roostervariant ingevoerd gaat worden. In 

deze variant is ten opzichte van het voorgaande rooster het volume aan weekenddiensten en 

nachtdiensten verminderd. Ook is ingeregeld dat op piekmomenten in het werkaanbod meer analisten 

aanwezig zijn dan momenteel. De verwachting is dat de analisten hierdoor minder werkdruk zullen 

gaan ervaren, want dat is bij het voorgaande rooster een klacht van veel analisten. 
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E-project Bedrijf 2 

Bij bedrijf 2 wordt gewerkt in traditionele 2- en 3-ploegendiensten. De gemiddelde leeftijd van 

medewerkers in ploegendienst is hoog en het aandeel oudere medewerkers in ploegendienst stijgt 

dan ook. In de 3-ploegendienst ervaart een steeds grotere groep medewerkers de belasting van 

nachtdienst. Van de oudere medewerkers maken een toenemend aantal gebruik van de 58+-regeling, 

waardoor men niet meer in nachtdienst hoeft te werken. Dit vergroot de belasting voor de jongere 

categorie. Deze ontwikkeling kan niet doorgaan, want leidt niet tot duurzame inzetbaarheid. Reden 

voor bedrijf 2 om te kijken of alternatieven mogelijk zijn. Daarbij speelt ook mee dat men een 

effectievere inzet van medewerkers nastreeft, door de inzet meer af te stemmen op het werkaanbod 

gedurende de week. 

Locatie: afdeling Verpakken 
De medewerkers van de afdeling Verpakken werken in een standaard 2- of 3-ploegendienst. Deze 

roosters garanderen een gelijkmatige inzet gedurende vijf dagen in de week. De afdeling is verdeeld 

in twee delen: Specialties en Mainstream. Medewerkers zijn slechts zeer beperkt in beide delen 

inzetbaar. 

Om te komen tot een nieuwe werktijdregeling heeft AWVN de productieplanning bestudeerd. Een 

aantal representatieve productieweken van zowel Mainstream als Specialties gaven inzicht hierin. 

Hieruit heeft AWVN in overleg met het hoofd van de afdeling een gemiddelde benodigde bezetting 

gedestilleerd per dag per dienst. Daarnaast heeft AWVN een analyse gemaakt van de 

afwezigheidsgegevens van de medewerkers van de afdeling Verpakken (Mainstream en Specialties) 

op dagniveau. Afwijkende patronen zouden aanleiding kunnen geven de verdeling van afwezigheid 

gevarieerd over de diensten te verdelen (bruteren). Dat is niet het geval geweest.  

 

        1       

  Ma Di Wo Do Vr Za Zo 

A D8 D8 D8 D8 D8     

B A8 A8 A8 A8 A8     

C D8 D8 D8 D8 D8   N6.5 

D N6.5 N6.5 N6.5 N6.5       

E A8  A8 A8 A8     

F D8 D8 D8 D8 D8     

G A8 A8 A8 A8 A8     

H D8 D8 D8 D8 D8   N6.5 

I N6.5 N6.5 N6.5 N6.5       

J A8 A8  A8 A8     
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Op basis van de nieuwe bezettingseisen is voor Mainstream een nieuwe werktijdregeling ontworpen. 

Door de medewerkers uit de oude 2- en 3-ploegendienst bij elkaar in één rooster te plaatsen en dat 

rooster aan te laten sluiten bij het verloop van het werkaanbod gedurende de week, is een rooster 

ontstaan waarin de belasting van nachtarbeid fors lager is dan in de oude 3-ploegendienst. De 

belastende nachtdiensten zijn daarbij ook korter gehouden qua arbeidsduur dan de minder belastende 

dag- en avonddiensten (zie bovengenoemd schema). Voor de medewerkers die deelnemen aan de 

58+-regeling is een aangepast rooster ontworpen.  

De ontwikkeling van de roosters is gebeurd in overleg met het hoofd van de afdeling en het hoofd HR. 

In week 27 van 2013 is het nieuwe rooster bij Mainstream ingevoerd. De reductie in het volume aan 

nachtdiensten is positief ontvangen door medewerkers. Bedrijf 2 bestudeert op dit moment of en hoe 

Specialties ook de bestaande werktijdregeling kan aanpassen. Naar verwachting zal daarna ook het 

rooster van de medewerkers bij de Technische Dienst aangepast moeten worden op de nieuwe 

roosters bij de afdeling Verpakken.  

E-project Bedrijf 3 

Bedrijf 3 kent een klassieke 5-ploegendienst voor het 7x24 uur productieproces. Dit rooster biedt 

bedrijf 3 onvoldoende mogelijkheden om flexibel met de arbeidscapaciteit om te gaan (o.a. voor 

onderhoud). Een deel van de inzet in de volcontinu wordt dan ook georganiseerd met behulp van 

uitzendkrachten, terwijl ook het eigen personeel regelmatig extra moet opkomen. Tegelijk zijn er 

zorgen over de houdbaarheid van de bestaande werktijdregeling. De medewerkerspopulatie vergrijst 

en er zijn signalen dat een meer individueel vormgegeven werktijdregeling de duurzame inzetbaarheid 

van medewerkers ten goede zou komen. Daarom wil bedrijf 3 de mogelijkheid van zelfroosteren 

onderzoeken. Het kan het bedrijf de zo noodzakelijke flexibiliteit bieden, terwijl medewerkers werk en 

privé beter op elkaar kunnen afstemmen. 

 

Locatie: afdeling Processing 
Bij de afdeling Processing is in samenspraak met het hoofd van de afdeling en het hoofd HR 

onderzocht wat de mogelijkheden zijn om aldaar zelfroosteren in te voeren. Zowel het werkaanbod als 

de personele beschikbaarheid is daarvoor door AWVN onderzocht. 

Uit de afwezigheidspatronen van de medewerkers komt naar voren dat met een goede spreiding van 

de vakantie zelfroosteren niet tot problemen hoeft te leiden. Het werkaanbod blijkt te variëren van 

reguliere productieweken tot productieweken met een stop. De benodigde arbeidscapaciteit varieert 

daarin mee, maar binnen acceptabele grenzen. De inzetbaarheid van medewerkers is breed, dus 

biedt veel mogelijkheden tot individualisering van de werktijden. 

 

 

 

Roostersleutel productieweek

Hoeveel van deze diensten komen voor op:
Dienstcode Start Einde Lengte Pauzetijd Arbeidstijd Ma Di Wo Do Vr Za Zo Totale AT

N8 22:00 06:00 8:00 00:00 08:00 2 2 2 2 2 2 2 112:00
NC 22:00 06:00 8:00 00:00 08:00 1 1 1 1 1 1 1
A8 14:00 22:00 8:00 00:00 08:00 3 3 3 3 3 2 2 152:00
AC 14:00 22:00 8:00 00:00 08:00 1 1
O8 06:00 14:00 8:00 00:00 08:00 4 4 4 4 3 3 3 200:00
O10 06:00 16:00 10:00 00:00 10:00 1 10:00

24:00 00:00 00:00 0:00
D 08:00 16:30 8:30 00:30 08:00 1 1 1 24:00

24:00 00:00 00:00 0:00
Totaal aantal diensten 10 10 11 11 11 9 9 498,00
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Roostersleutel stopweek

Hoeveel van deze diensten komen voor op:
Dienstcode Start Einde Lengte Pauzetijd Arbeidstijd Ma Di Wo Do Vr Za Zo Totale AT

N8 22:00 06:00 8:00 00:00 08:00 5 2 2 2 2 2 2 136:00
NC 22:00 06:00 8:00 00:00 08:00 1 1 1 1 1 1
A8 14:00 22:00 8:00 00:00 08:00 5 3 3 3 3 2 2 168:00
AC 14:00 22:00 8:00 00:00 08:00 1 1
O8 06:00 14:00 8:00 00:00 08:00 5 5 4 4 3 3 3 216:00
O10 06:00 16:00 10:00 00:00 10:00 1 10:00

24:00 00:00 00:00 0:00
D 08:00 16:30 8:30 00:30 08:00 1 1 1 24:00

24:00 00:00 00:00 0:00
Totaal aantal diensten 15 11 11 11 11 9 9 554,00

 

 

 

 

In samenspraak met het hoofd van de afdeling heeft AWVN vervolgens roostersleutels gemaakt. Deze 

roostersleutels geven aan welk aantal diensten van welke soort wanneer nodig zijn. Als zodanig 

kunnen die roostersleutels dienen als input voor een systeem van zelfroosteren. Een voorbeeld van 

een roostersleutel voor een reguliere productieweek en voor een zogenoemde stopweek zijn 

hieronder weergegeven. 

De roostersleutels laten duidelijk zien dat de behoefte aan arbeidsinzet per dag en dienst varieert. Dit 

is dus afwijkend van de 5-ploegendienst waarin nu wordt gewerkt. Daar is de inzet elke dag en elke 

dienst hetzelfde. Met name het volume aan nachtarbeid kan relatief fors lager blijven, hetgeen de 

duurzame inzetbaarheid van medewerkers ten goede zal komen. Wel dient er nu ‟s nachts een 

consignatiedienst voor calamiteiten toegevoegd te worden, maar de verwachting is dat de inzet 

daarvan beperkt zal blijven. Het hogere volume aan ochtenddiensten en de introductie van een 

dagdienst maakt het mogelijk tijdens een dienst werkzaamheden te verrichten die niet direct te maken 

hebben met feitelijke productie. Te denken valt hier aan opleiding, participatie in werkgroepen of 

projecten. Vanuit sociale optiek kan niet onvermeld blijven dat ook de relatieve inzet in de weekenden 

ten opzichte van de huidige 5-ploegendienst is verlaagd. Verder laten de twee voorbeelden van 

roostersleutels goed zien hoe de in de stopweek de benodigde bezetting wordt verhoogd ten opzichte 

van een normale productieweek. Op deze manier kan goed worden ingespeeld op variaties in het 

werkaanbod, zonder dat direct inzet van uitzendkrachten of overwerk noodzakelijk is. 

Omdat het werkaanbod bij Processing goed voorspelbaar is, kunnen variaties in benodigde 

arbeidscapaciteit ruim van te voren aan medewerkers worden meegedeeld. Het geheel van 

bezettingseisen, personele beschikbaarheid, en benodigde flexibiliteit vormt dan ook een goede input 

voor een zelfroostersystematiek. Dit is met het management van bedrijf 3 besproken. Alvorens bedrijf 

3 deze conclusies wil gaan delen met de betrokken medewerkers om van daaruit het geheel uit te 

werken tot een concrete (online) pilot, wil het management graag eerst nog een kijkje nemen bij 

andere (productie)organisaties die reeds met zelfroosteren werken. Deze contacten zijn gelegd.  

E-project Bedrijf 4 

Het personeel van bedrijf 4 vergrijst. Vanaf 2020 is meer dan de helft van het huidige personeel door 

natuurlijk verloop niet meer werkzaam bij bedrijf 4. Het bedrijf heeft AWVN daarom opdracht gegeven 

op een aantal locaties een analyse uit te voeren van de vraag naar en het aanbod van arbeid om van 

daaruit te bepalen wat de optimale strategie is voor de inzet van vast en flexibel personeel. Een 

optimale verhouding in vast en flexibel personeel leidt tot een efficiëntere personeelsinzet en geeft 

medewerkers zekerheid. Daarnaast kan - met het oog op strategische personeelsplanning - een schil 

van flexibele arbeidskrachten ook functioneren als wervingsinstrument. Behalve in- en uitstroom is 

duurzame inzetbaarheid ook een aandachtspunt. De effecten van langer doorwerken en vergrijzing 
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kunnen verzacht worden door medewerkers zo lang mogelijk inzetbaar te houden. De analyse van 

vraag en aanbod van arbeid kan handvatten bieden om andere werktijdregelingen te introduceren. Te 

denken valt daarbij aan systemen van zelfroosteren in plaats van de klassieke en collectief 

georganiseerde 5-ploegendienst. Ten slotte kan er geld bespaard worden door goed personeel (vast 

en flex) aan bedrijf 4 te binden. Deze inspanningen passen binnen het programma rondom 

inzetbaarheid waar bedrijf 4 mee bezig is.  

Locatie a: Bedrijf 4 
Voor de vraag naar arbeid (het werkaanbod) zijn de productieve aanwezigheidsuren van het in- en 

extern personeel van de afgelopen twee jaar door AWVN geanalyseerd. Voor het aanbod van arbeid 

(beschikbaarheid van personeel) is gekeken naar de afwezigheid van het vaste personeel over die 

periode. Zowel op basis van de historische patronen als op basis van mogelijke groei of krimp heeft 

AWVN vervolgens een aantal scenario‟s rond de inzet van vast en flexibel personeel ontworpen. Deze 

scenario‟s illustreren een blik op de toekomst als het organisatiebeleid ongewijzigd zou blijven, als er 

gestuurd zou worden op de verhouding vast-flex en als er gestuurd zou worden op zowel de 

verhouding vast-flex als ook op de afwezigheid van het vaste personeel. Worden deze scenario‟s met 

elkaar vergeleken dan is vast te stellen dat interventies ertoe kunnen leiden dat het aandeel vast 

personeel op jaarbasis kan toenemen ten koste van het aandeel flexibel personeel. Sturen op de 

verhouding vast-flex kan dus werkgelegenheidseffecten sorteren, maar biedt ook ruimte om de 

flexibele schil als actief wervingsinstrument in te zetten en de uitstroom van de vergrijzing op te 

vangen. De mate waarin dat mogelijk is, hangt wel af van de mate waarin de inzet van het vaste 

personeel flexibeler gemaakt kan worden. Dat wil zeggen: medewerkers werken dan niet elke week 36 

uur (de voltijdnorm binnen de zuivelbranche), maar gemiddeld 36 uur per week in een bandbreedte 

tussen gemiddeld 34 en 38 uur per week. Met een flexibilisering van de arbeidsduur kan men dus 

beter de aanwezigheid van het personeel afstemmen op het werkaanbod.  

AWVN heeft de uitkomsten van deze analyse met het lokale management besproken. Vanwege 

andere prioriteiten is het vervolg naar de langere termijn verschoven. Dit betreft uitbreiding van de 

productiefaciliteiten op de locatie, waar de eerste prioriteit van de werkgever ligt. Voor de uitbreiding is 

het al moeilijk om medewerkers te krijgen, ongeacht of ze op basis van een vast of flexibel contract 

worden ingezet. Ook wordt op de locatie al gewerkt in een gezond volcontinurooster (5-

ploegendienst), dat zich kenmerkt door gunstige arbeidsvoorwaarden. Medewerkers staan dan ook 

niet open voor verandering. De werkgever heeft op basis van de uitgevoerde analyse wel sneller 

uitzendkrachten overgezet naar de eigen pay roll. In de toekomst wil men wel verder met dit 

onderwerp. 

Locatie b: Bedrijf 4 
Voor de vraag naar arbeid (het werkaanbod) zijn de productieve aanwezigheidsuren van het in- en 

extern personeel van de afgelopen twee jaar door AWVN geanalyseerd. Voor het aanbod van arbeid 

(beschikbaarheid van personeel) is gekeken naar de afwezigheid van het vaste personeel over die 

periode. Zowel op basis van de historische patronen als op basis van mogelijke groei of krimp heeft 

AWVN vervolgens een aantal scenario‟s rond de inzet van vast en flexibel personeel ontworpen. Deze 

scenario‟s illustreren een blik op de toekomst als het organisatiebeleid ongewijzigd zou blijven, als er 

gestuurd zou worden op de verhouding vast-flex en als er gestuurd zou worden op zowel de 

verhouding vast-flex als ook op de afwezigheid van het vaste personeel. Worden deze scenario‟s met 
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elkaar vergeleken dan is vast te stellen dat interventies ertoe kunnen leiden dat het aandeel aan vast 

personeel op jaarbasis kan toenemen ten koste van het aandeel flexibel personeel. Sturen op de 

verhouding vast-flex kan dus werkgelegenheidseffecten sorteren, maar biedt ook ruimte om de 

flexibele schil als actief wervingsinstrument in te zetten en de uitstroom van de vergrijzing op te 

vangen. De mate waarin dat mogelijk is, hangt wel af van de mate waarin de inzet van het vaste 

personeel flexibeler gemaakt kan worden. Dat wil zeggen: medewerkers werken dan niet elke week 36 

uur (de voltijdnorm binnen de zuivelbranche) maar gemiddeld 36 uur per week in een bandbreedte 

tussen gemiddeld 33 en 42 uur per week. Met een flexibilisering van de arbeidsduur kan men dus 

beter de aanwezigheid van het personeel afstemmen op het werkaanbod.  

AWVN heeft de uitkomsten van deze analyse met het lokale management besproken. In vervolg 

daarop is de analyse toegelicht in de overlegvergadering tussen bestuurder en OR. De problematiek 

werd in die vergadering door iedereen herkend, waarbij ook duidelijk was dat hier majeure 

veranderingsuitdagingen liggen wil een variatie in arbeidsduur gerealiseerd worden. Vooralsnog is aan 

de conclusies geen vervolg gegeven, omdat vanuit de medezeggenschap is aangegeven dat zij geen 

enkele aanleiding zien om af te wijken van het bestaande gezonde volcontinurooster (5-

ploegendienst). Momenteel heeft het management de analyse gebruikt om uitzendkrachten over te 

zetten naar de vaste formatie. Tevens is een wervingscampagne opgezet. Het optimaliseren van de 

verhouding flex-vast is als optie toegevoegd aan een verbeterproject van bedrijf 4. 

Locatie c: Bedrijf 4 
Voor de vraag naar arbeid (het werkaanbod) zijn de productieve aanwezigheidsuren van het in- en 

extern personeel van de afgelopen twee jaar door AWVN geanalyseerd. Voor het aanbod van arbeid 

(beschikbaarheid van personeel) is gekeken naar de afwezigheid van het vaste personeel over die 

periode. Zowel op basis van de historische patronen als op basis van mogelijke groei of krimp heeft 

AWVN vervolgens een aantal scenario‟s rond de inzet van vast en flexibel personeel ontworpen. Deze 

scenario‟s illustreren een blik op de toekomst als het organisatiebeleid ongewijzigd zou blijven, als er 

gestuurd zou worden op de verhouding vast-flex en als er gestuurd zou worden op zowel de 

verhouding vast-flex als ook op de afwezigheid van het vaste personeel. Worden deze scenario‟s met 

elkaar vergeleken dan is vast te stellen dat interventies ertoe kunnen leiden dat het aandeel aan vast 

personeel op jaarbasis kan toenemen ten koste van het aandeel flexibel personeel. Sturen op de 

verhouding vast-flex kan dus werkgelegenheidseffecten sorteren, maar biedt ook ruimte om de 

flexibele schil als actief wervingsinstrument in te zetten en de uitstroom van de vergrijzing op te 

vangen. De mate waarin dat mogelijk is, hangt wel af van de mate waarin de inzet van het vaste 

personeel flexibeler gemaakt kan worden. Dat wil zeggen: medewerkers werken dan niet elke week 36 

uur (de voltijdnorm binnen de zuivelbranche) maar gemiddeld 36 uur per week in een bandbreedte 

tussen gemiddeld 30 en 40 uur per week. Met een flexibilisering van de arbeidsduur kan men dus 

beter de aanwezigheid van het personeel afstemmen op het werkaanbod.  

De scenario‟s in de verhouding vast-flex gaven bedrijf 4 zicht op nieuwe flexibiliteitsmogelijkheden. De 

bestaande werktijdregeling legt namelijk beperkingen op aan de gewenste bedrijfsmatige flexibiliteit. 

Bedrijf 4 wil de productie meer laten mee-ademen met de marktvraag. De bestaande 3-ploegendienst 

is weliswaar enigszins ingericht op de seasonality van de productvraag uit de markt, maar kan 

onvoldoende de grilligheid (actiegerichtheid rond de productvraag van supermarkten) van de 

productievraag volgen. Daarnaast wil bedrijf 4 met het oog op duurzame inzetbaarheid af van de 
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standaard 3-ploegendienst. Een aanzienlijke groep medewerkers geeft aan bepaalde dienstsoorten 

(nachten en ochtenden) als belastend te ervaren, niet in de laatste plaats vanwege de langzame 

rotatie. Bedrijf 4 onderneemt al activiteiten op het gebied van vitaliteit en duurzame inzetbaarheid. Zo 

zijn er verschillende medewerkersbijeenkomsten georganiseerd op het gebied van leefstijl (o.a. 

gezonde voeding). Naast bewustwording van de gezondheidsaspecten bij het werken in 

onregelmatige dienst past ook het verbeteren van de werktijden binnen die agenda.  

Deze factoren hebben er toe geleid het flexibiliteitsvraagstuk nader te bestuderen en op zoek te gaan 

naar ingrediënten voor een nieuwe werktijdregeling. Dit hele veranderingsproces is participatief van 

karakter, waarbij betrokkenheid van medewerkers in een werkgroep en klankbordgroep is 

georganiseerd. De werkgroep wordt geleidt door het hoofd productie en kent vertegenwoordigers uit 

planning, HR, middenmanagement en OR. De klankbordgroep is een afspiegeling van de 

medewerkers uit de verschillende ploegen. 

Op basis van prognoses van de afzet heeft AWVN een nieuwe analyse uitgevoerd op het 

werkaanbod. Rekening houdend met logistieke bottlenecks en de planhorizon van de 

productieplanning blijkt de grilligheid van de marktvraag grosso modo te vangen binnen een 

bedrijfstijd en inzetscenario van de diverse productielijnen dat varieert tussen de 112 en 136 uur per 

week. Op basis van dit werkaanbod heeft AWVN een aantal roostermodellen ontworpen waarbij de 

gevraagde flexibiliteit zowel kan verlopen door flexibiliteit in de bedrijfstijd als door flexibiliteit in het 

aantal lijnen dat parallel aan elkaar produceert. Bij een deel van die roostermodellen wordt ook de 

bezwaarlijkheid van de 3-ploegendienst, nl. reeksen van 5 ochtend- en 5 nachtdiensten achter elkaar, 

voorkomen. Daardoor liggen er dus kansen tot duurzamere roosters. Verdere discussies in de 

werkgroep hebben tot de conclusie geleid dat het produceren met (wisselend) 9 van de 13 lijnen in 

een parallelle configuratie en met de eerder aangegeven variatie in bedrijfstijd de beste opties biedt 

voor flexibiliteit en gezonde roosters. De meest voor de hand liggende roostermodellen bij dit scenario 

zijn vervolgens besproken met de klankbordgroep. Naar aanleiding hiervan is besloten een en ander 

in een groter verband voor te leggen aan medewerkers.  

De reacties van medewerkers zijn op dit moment van schrijven nog niet bekend. Wel is duidelijk dat de 

voorliggende roostermodellen ook nog het nodige overleg tussen cao-partijen zullen vergen. De 

modellen zijn namelijk voor de zuivel dermate innovatief, dat de vigerende cao hiervoor geen 

beloningsregels kent. Het streven van de projectleiding is er desondanks op gericht om op basis van 

een nieuwe werktijdregeling aan de slag te gaan.  

 




