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Samenvatting

In 2010 zijn de gezamenlijke productschappen gestart met het Programma Arbeidsmarkt en Opleiding. De doelstellingen van 

het Programma Arbeidsmarkt sluiten nauw aan bij de Human Capital Agenda (HCA), behorend bij de topsectoren Agri & Food 

en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen. De noodzaak om te investeren in inzetbaarheid, vakmanschap en arbeidsomstandigheden 

houdt niet op na 2013. De HCA-agenda loopt door en ook in het pas afgesloten Sociaal Akkoord zijn afspraken opgenomen die 

het belang van (inter-)sectoraal beleid benadrukken om goede ‘van-werk-naar-werk-transities’ op de middellange termijn te 

kunnen organiseren. 

In oktober 2013 organiseren de productschappen en het Ministerie van Economische Zaken een bijeenkomst met de sociale 

partners om te onderzoeken welke intenties er zijn om ook na 2013 met elkaar, in welke vorm dan ook, samen te werken. 

Hiervoor is het wenselijk dat wordt geïnventariseerd op welke wijze diverse activiteiten vanuit de productschappen worden 

geborgd en welke wensen er zijn voor intersectorale kennisuitwisseling en mogelijke samenwerking. 

De inventarisatie is uitgevoerd door Basis & Beleid en a-advies. Voor dit onderzoek is met reeds beschikbare informatie vanuit 

de ministeries van Economische Zaken en Sociale Zaken en Werkgelegenheid gewerkt. Daarnaast zijn interviews gehouden met 

de sociaal secretarissen van alle fondsen die onder de productschappen vallen. Vervolgens zijn vele vertegenwoordigers van de 

sociale partners, kenniscentra en het onderwijs geïnterviewd.

Hoe ziet de sociale infrastructuur van de werkingssfeer van topsectoren Agri & Food en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen 

eruit? 

Na opheffing van de productschappen blijft er binnen de diverse branches een sociale infrastructuur aanwezig voor het 

oppakken van arbeidsmarkt- en opleidingsvraagstukken. De cao is hiervoor vaak het vertrekpunt. In de Agri & Food en 

Tuinbouw & Uitgangsmaterialen is sprake van 48 algemeen verbindend verklaarde bedrijfstak-cao’s en 102 bedrijfs-cao’s (zie 

bijlage 3 en 4). Een aantal bedrijven – al dan niet met een eigen cao – vervult binnen de sector een gezichtsbepalende rol. Zo 

vervult Friesland Campina een sterke rol in de zuivelindustrie, maar ook in de voedingsmiddelenindustrie, en staat FloraHolland 

open voor initiatieven voor intersectorale mobiliteit in de regio. 

De grootste bedrijfstakken zijn de levensmiddelenindustrie (153.000 medewerkers), grootwinkelbedrijven levensmiddelen 

(140.000 medewerkers), open teelten (45.700 medewerkers), de glastuinbouw (41.000 medewerkers) en het bakkersbedrijf 

(40.000 medewerkers) (zie bijlage 3). Daarnaast kennen de sectoren 19 sociale fondsen en drie kenniscentra (Aequor, SVO en 

Kenwerk), waarin de sociale partners participeren. 

Het overleg over het arbeidsmarkt- en opleidingsbeleid vindt veelal plaats binnen de fondsen. De intensiteit en de activiteiten 

verschillen per branche en per fonds. Tweederde van de fondsen, vooral de kleinere, kenmerkt zich voornamelijk als beheerder 

en financiert de activiteiten van de aangesloten organisaties. Ongeveer een derde van de fondsen geeft actief invulling aan 

het arbeidsmarkt- en opleidingsbeleid in de eigen sector, bijvoorbeeld door het aanstellen van scholingsconsulenten en het 

initiëren van EVC-trajecten. 

Het Colland Arbeidsmarktfonds en SOL vervullen in potentie een centrale rol als het gaat om het verbinden van diverse 

branches binnen de sectoren. Colland is vooral actief voor branches binnen de agrarische primaire productie. Echter, voor 

veel subsectoren binnen de primaire productie is de eigen sector of regio het vertrekpunt. Dit maakt sectoroverstijgende 

samenwerking ingewikkeld. SOL biedt een platform voor samenwerking voor branches en bedrijven in de voedings- en 

genotmiddelenindustrie. Het heeft potentie voor de toekomst, maar het is wel afhankelijk van de financiering van activiteiten. 

Financiering vindt plaats op basis van opdrachten en subsidies en niet middels heffingen. Aequor en SVO worden paritair 
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aangestuurd. Binnen de kenniscentra is de infrastructuur aanwezig voor samenwerking tussen branches en het onderwijs. 

Voor de taakstelling vanuit de overheid werkt dit ook goed. Uit de gesprekken blijkt echter dat de eigen branche vaak het 

vertrekpunt is en dat samenwerking op onderwerpen die niet verplicht zijn daarom meer risico hebben om te stranden. 

Welke positie neemt het groene onderwijs binnen de sectoren in en welke wensen zijn er met betrekking tot de 

samenwerking? 

Het groene onderwijs op mbo- en hbo-niveau kenmerkt zich volgens de vertegenwoordigers door een sterkere verbondenheid 

met het bedrijfsleven dan in andere sectoren, door de kleinschaligheid en korte lijnen en een sterk regionale focus (de 

‘brommerafstand’, met name op mbo-niveau). Ondanks deze positieve aspecten staat het groene onderwijs ook voor een 

aantal uitdagingen, waaronder de regionale focus van de AOC’s. Door deze focus kunnen ze verzwakken aangezien zij weinig 

leerlingen aan zich weten te binden, maar ook door de benodigde samenwerking met het grijs onderwijs aangezien techniek 

een steeds prominentere rol in het opleidingstraject vervult. 

De institutionele samenwerking tussen het onderwijs en het bedrijfsleven is de afgelopen jaren op sectorniveau versterkt. Er 

zijn steeds meer private initiatieven voor een betere verbinding tussen het bedrijfsleven en het onderwijs. Voorbeelden hiervan 

zijn het leveren van gastdocenten, de Greenport Horticampus en het Agro Opleidingshuis. 

Welke beleidsagenda’s hebben de sociale partners ten aanzien van arbeidsmarkt, opleiding en arbeidsomstandigheden en 

wat is hun behoefte aan intersectorale samenwerking?

Binnen branches met langdurige arbeidsrelaties is er een gezamenlijk belang in het investeren in goed vakmanschap en goed 

werkgeverschap. Dit leidt veelal tot een constructieve samenwerking van sociale partners. Echter, er is een toenemende druk 

om de personeelskosten te reduceren. Dit heeft effect op de gezamenlijke invulling van het arbeidsmarkt- en opleidingsbeleid. 

De thema’s waarop werkgevers- en vakorganisaties elkaar vinden, zijn instroom van gekwalificeerde medewerkers, investering 

in vakmanschap middels postinitiële scholing, goed werkgeverschap en imago, mobiliteit van medewerkers en zijinstroom. 

Voor de verdere toekomst liggen gemeenschappelijke uitdagingen in de vergrijzing en uitstroom, de nieuwe generatie die de 

arbeidsmarkt betreedt en schaalvergroting.

Het belang van goede arbeidsomstandigheden geldt voor alle medewerkers en wordt door vakbonden en werkgevers 

onderkend. De sociale partners onderzoeken dan ook in hoeverre zij de activiteiten voor het verbeteren van 

arbeidsomstandigheden kunnen borgen. Intersectorale uitwisseling zal daarbij een aandachtspunt zijn. 

De behoefte tot samenwerking loopt sterk uiteen, variërend van ad hoc rond een thema tot de wens om een nieuw instituut 

op te zetten. Sociale partners stoppen het liefst de energie in samenwerking dichtbij de eigen cao-thema’s of rond de actuele 

sectorplannen. Betrokkenen bij de HCA-agenda van de topsectoren zien die agenda als een kansrijke agenda om over de factor 

Arbeid te praten.

Voor vier scenario’s is er in meer of mindere mate draagvlak van meerdere partijen:

1. een arbeidsmarktplan;

2. een overkoepelend sectorfonds;

3. de HCAplus-agenda;

4. ad hoc samenwerking.
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1. Inleiding

In 2010 zijn de gezamenlijke productschappen gestart met het Programma Arbeidsmarkt en Opleiding. In het kader hiervan 

zijn, met ondersteuning door het Ministerie van Economische Zaken, zes projecten uitgevoerd, gericht op het op peil houden 

van de kwalificaties van medewerkers. Dit is gebeurd door initiatieven op het vlak van ‘een leven lang leren’ en de inzet van 

EVC’s. Daarnaast beoogt het programma te realiseren dat jongeren kiezen voor een loopbaan in Agri & Food en Tuinbouw & 

Uitgangsmaterialen. 

 

De doelstellingen van het Programma Arbeidsmarkt en Opleiding en de zes projecten, sluiten nauw aan bij de Human Capital 

Agenda (HCA), behorend bij de topsectoren Agri & Food en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen. De HCA-agenda richt zich op het 

verbeteren van de aansluiting – kwalitatief en kwantitatief – tussen het onderwijs en het bedrijfsleven, en het vergroten van de 

aantrekkingskracht van de sector op medewerkers door het verbeteren van het beroepsperspectief (onder andere employability 

en een Leven Lang Leren). 

Eind 2013 lopen de projecten vanuit het progamma Arbeidsmarkt en Opleiding ten einde. Dit loopt parallel met het 

kabinetsbesluit om per 1 januari 2014 de productschappen op te heffen. Hiermee eindigt een platform voor het initiëren en 

verbinden van sectoroverstijgende activiteiten en de mogelijkheid van elkaar te leren, ook op andere sociale thema’s. Binnen 

de productschappen zijn in het kader van het Programma Verankering Arbeid immers ook thema’s opgepakt als veiligheid en 

gezondheid (waaronder de arbocatalogi), levensfasebewust personeelsbeleid en MVO. 

De noodzaak om te investeren in de inzetbaarheid, vakmanschap en arbeidsomstandigheden houdt niet op na 2013. Daarnaast 

loopt de agenda van HCA door in 2014. Echter, ook in het pas afgesloten Sociaal Akkoord zijn afspraken opgenomen die het 

belang van (inter-)sectoraal beleid benadrukken om goede ‘van werk naar werk’-transities op de middellange termijn te kunnen 

organiseren. Een belangrijke geschetste randvoorwaarde hiervoor is dat sociale partners, O&O-fondsen en A&O-fondsen meer 

sectoroverstijgend gaan samenwerken, zodat medewerkers eenvoudiger een beroep kunnen doen op ondersteuning bij de 

overstap naar een andere baan, binnen of buiten de sector. 

Het kan in het belang zijn van werkgevers en medewerkers in de sectoren en Agri & Food en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen 

om ook na 1 januari 2014 intersectoraal1 overleg te voeren, van elkaar te leren en samen te werken op sociale thema’s. Dat 

werkt natuurlijk alleen als zij hier zelf ook de noodzaak en urgentie van inzien. De vraag is of de sociale partners na 2013 

behoefte hebben aan nieuwe samenwerkingsvormen om intersectorale sociale thema’s samen uit te werken. 

In oktober 2013 organiseren de Productschappen en het Ministerie van Economische Zaken een bijeenkomst met de sociale 

partners om te onderzoeken welke intenties er zijn om ook na 2013 met elkaar, in welke vorm dan ook, samen te werken. Het 

Ministerie van Economische Zaken treedt op als uitnodigende partij. Hiervoor is het wenselijk dat wordt geïnventariseerd 

op welke wijze diverse activiteiten vanuit de productschappen worden geborgd en welke wensen er zijn voor intersectorale 

kennisuitwisseling en mogelijke samenwerking. 

De werkgroep - bestaande uit Kees Lommers van Hoofdproductschap Akkerbouw, Leo Bons van CNV Vakmensen, Tim Seegers 

van FNV Bondgenoten en Jan Guerand en Linda Reijers van het Ministerie van Economische Zaken - heeft Basis & Beleid en 

a-advies gevraagd bovenstaand onderzoek uit te voeren. 

1   Indien vanuit de twee sectoren Agri & Food en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen wordt geredeneerd, is de term ‘intra-sectoraal’ eerder op zijn plaats. 
Echter, doordat de diverse subsectoren/branches binnen de Agri & Food en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen zich als sector profileren en herkennen, 
wordt in dit onderzoek gesproken over ‘intersectoraal’. 
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Productschappen en de factor arbeid 

Productschappen zijn publiekrechtelijke organisaties van bedrijven die eenzelfde grondstof in opeenvolgende stadia bewerken en 

komen voornamelijk voor in de branches die werken met landbouwproducten. Productschappen worden bestuurd door werkgevers- en 

werknemersvertegenwoordigers en hebben de bevoegdheid om regels vast te stellen en belastingen te heffen. Tegelijkertijd fungeren ze als 

belangenorganisaties voor bedrijven in de branche en als adviesorgaan voor de overheid. In het regeerakkoord 2012 van de VVD en PvdA is 

vastgelegd dat de product- en bedrijfschappen per eind 2013 worden opgeheven en dat de heffing wordt afgeschaft.

Het project Verankering Arbeid heeft als doel het stimuleren van beleidsontwikkeling op het terrein van arbeid in de agrifoodsectoren en 

daarmee de verankering van de factor Arbeid in de productschappen. In het kader van dit project zijn onder meer arbeidsmarktanalyses 

uitgevoerd, arbocatalogi opgesteld en initiatieven genomen om werknemersscholing beter te organiseren. 

Uit de gehouden interviews blijkt dat Verankering Arbeid enigszins in de schaduw heeft gestaan van andere activiteiten binnen de 

productschappen als kwaliteit van het product, regelgeving en marketing van het product in het binnen- en buitenland. Veel geïnterviewde 

werkgeversvertegenwoordigers betwijfelen of de productschappen het goede platform zijn voor overleg over arbeid. Ze verkiezen vaker het 

cao-overleg als platform. Hier en daar vallen woorden als ‘vakbondshobby’s’. Tegelijkertijd kunnen de meeste betrokkenen wel degelijk 

activiteiten noemen die zij succesvol vinden, zoals het opzetten van het Agro-opleidingshuis en de totstandkoming van de arbocatalogi. 

Door het wegvallen van de productschappen is het voor een aantal sectoren lastiger geworden om collectieve heffingen te organiseren ten 

behoeve van de gehele sector.  

Vooral sociale fondsen zijn actief om een aantal projecten over te nemen. 

1.1. Doelstelling en vragen

In opdracht van de Productschappen en het Ministerie van Economische Zaken hebben Basis & Beleid en a-advies een 

onderzoek uitgevoerd om de volgende onderzoeksvragen te beantwoorden: 

1.  Hoe ziet de sociale infrastructuur van de werkingssfeer van de topsectoren Agri & Food en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen 

eruit? 

2.  Welke positie neemt het groene onderwijs binnen de sectoren in en welke wensen zijn er met betrekking tot de 

samenwerking? 

3.  Welke beleidsagenda’s hebben de sociale partners ten aanzien van arbeidsmarkt, opleiding en arbeidsomstandigheden en 

wat is hun behoefte aan intersectorale samenwerking?

Het hoofddoel van het onderzoek is inzicht te verschaffen in de behoefte aan – en het draagvlak voor – intersectorale 

samenwerking in de twee topsectoren Agri & Food en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen. 

Voor dit onderzoek is met reeds beschikbare informatie vanuit de ministeries van Economische Zaken en Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid gewerkt. Daarnaast zijn interviews gehouden met de sociaal secretarissen van alle fondsen die onder de 

productschappen vallen. Vervolgens zijn vele vertegenwoordigers van de sociale partners, kenniscentra en het onderwijs 

geïnterviewd.
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Topsectoren

In februari 2012 heeft het kabinet een nieuw bedrijvenbeleid ingezet dat zich richt op het versterken van de Nederlandse concurrentie-

kracht en de kennisinfrastructuur. Uitgangspunt hierbij is dat Nederlandse bedrijven de ruimte krijgen om te ondernemen, investeren, 

innoveren en exporteren. De keuze voor de topsectoren is bepaald door vier factoren: kennisintensief, exportgeoriënteerd, met veelal 

specifieke wet- en regelgeving en een belangrijke bijdrage leverend aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Agri & Food 

en Tuinbouw & Uitgangmaterialen zijn twee van deze topsectoren.

Topsector Agri & Food 

Het accent in de sector Agri & Food ligt in de primaire productie van (grondstoffen voor) levensmiddelen en de verwerking hiervan in de 

voedingsmiddelenindustrie. Kleine boerenbedrijven op het gebied van akkerbouw en het fokken en houden van dieren vallen met name 

onder de primaire productie.  

De verwerking van onder andere vlees, zuivel, groente en fruit behoren tot de voedingsmiddelenindustrie. Speciaal voor 

voedingsmiddelen bestemde logistiek, handel en financiële dienstverlening worden ook als onderdeel van de keten tot de topsector Agri 

& Food beschouwd. De twee deelsectoren zijn heel verschillend: zo zijn er 55.000 bedrijven die doen aan primaire productie, terwijl de 

voedingsmiddelindustrie uit 5.000 bedrijven bestaat. De voedingsmiddelensector is daarnaast ook veel meer gericht op het buitenland. 

In de deelsector Primaire Productie werkt veruit het overgrote deel als zelfstandige (actief in de boerenbedrijven). Dit is in tegenstelling 

tot de voedingsmiddelenindustrie, waar juist medewerkers zijn oververtegenwoordigd. De Agri & Food heeft ten opzichte van de andere 

gekozen topsectoren weinig kenniswerkers en ongeveer 17% heeft een hbo- of wo-diploma behaald (landelijk gemiddelde is 35%).

Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen

De topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen omvat de gehele tuinbouwketen vanaf het bouwen van kassen, het telen van zaden tot 

aan het veilen van groente, fruit en bloemen. De sector bestaat uit de deelsector Primaire Productie met hoofdzakelijk het telen van 

zaden, groenten en sierplanten. Daarnaast is er een keten om de primaire productie heen. Deze bestaat uit toeleveranciers voor de 

glastuinbouw, zoals kassenbouwers, dienstverleners binnen de tuinbouw, groothandelaren en veilingen. Er zijn 130.000 medewerkers 

werkzaam; dat is bijna 2% van totaal Nederland. De primaire productie bestaat bijna geheel uit midden- en kleinbedrijf (gemiddeld vijf 

personen). De keten om de primaire productie heen bestaat gemiddeld uit 14 medewerkers. 

Bron: CBS monitoring uitkomsten eerste meting
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1.2. Opbouw van het rapport

In Hoofdstuk 2 beschrijven we de thema’s die bovenaan de agenda van de sectoren staan en gaan we na in hoeverre die thema’s 

uitnodigen tot intersectorale samenwerking.  

In Hoofdstuk 3 geven we antwoord op de vraag of en op welke wijze het (groene) onderwijs aansluit op de arbeidsmarkt van de 

sectoren.  

Hoofdstuk 4 brengt de sociale kaart in beeld: welke behoeften zijn er aan samenwerking en wat is daarvan de reikwijdte?  

In Hoofdstuk 5 schetsen we scenario’s voor de toekomst.  
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2. Sociale thema’s 

Welke sociale thema’s zijn actueel binnen de sectoren Agri & Food en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen, wat wordt er nu 

besproken aan de overlegtafels en wat zien betrokkenen in de toekomst op hun sectoren afkomen? Deze vragen zijn gesteld 

aan werkgevers- en werknemersbestuurders van sociale fondsen (zie kader), maar ook aan vertegenwoordigers van het 

onderwijs en aan trekkers van innovatieve projecten.  

Een overzicht van de geïnterviewden is te vinden in bijlage 1.

 

De rol van sociale fondsen

In de sectoren Agri & Food en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen functioneren 19 sociale fondsen of O&O-fondsen (opleiding & ontwikkeling) 

die paritair (door werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers) worden aangestuurd. Sociaal fondsen dragen met name bij aan de 

scholing van de medewerkers in de sector en voeren cao-afspraken uit. 

Uit het onderzoek blijkt dat de sociale fondsen onderling sterk verschillen: een deel kenmerkt zich voornamelijk als ‘beheerder’ van 

geldstromen en een ander deel als ‘veranderaar’. Dat laatste wil zeggen dat deze fondsen zich richten op het realiseren van gezamenlijke 

doelstellingen, aansluitend op ontwikkelingen binnen de sector. Van de 19 genoemde fondsen is een achttal te identificeren als ‘actief’ en 

‘gericht op verandering’. De overige fondsen richten zich vooral op de beheersfunctie. 

Waar het gaat om opleiding en ontwikkeling richten sociale fondsen zich over het algemeen op drie hoofdthema’s (bron: ‘het O&O-fonds als 

loopbaanpartner’ Colard & Donners):

1. borgen van instroom: leveren van voldoende gekwalificeerde instroom voor de sector;

2. bevorderen van vakmanschap: scholing van werkenden, zodat zij optimaal in hun functie binnen het bedrijf zijn in te zetten;

3.  stimuleren van ontwikkeling: duurzame werkzekerheid van de medewerker, creëren door ‘leren’ en continue investering in het 

ontwikkelen van vaardigheden en attitudes van medewerkers (en werkgevers).

Volgens de geïnterviewden ligt de focus bij de meeste fondsen vooral op de tweede doelstelling (het bevorderen van vakmanschap) en in 

mindere mate op instroom. Een enkel fonds richt zich op het stimuleren van ontwikkeling. 

2.1. Actuele thema’s 

Onderstaande thema’s zijn het meest genoemd als actuele agendapunten voor de diverse sectoren. 

Instroom/imago 

Voor de meeste deelsectoren binnen de Agri & Food en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen geldt dat zij moeite hebben om 

leerlingen te interesseren voor hun sector. Het gaat dan vooral om gekwalificeerde medewerkers voor vaste functies. Zij hebben 

moeite met het aanspreken van nieuwe doelgroepen, waaronder allochtonen en vrouwen, terwijl de traditionele doelgroep - 

jongeren die op het platteland zijn opgegroeid - opdroogt. 

Veel branches hebben het imago van ‘vies werk’, terwijl dat voor veel werkzaamheden niet meer geldt. Zo is veel werk 

geautomatiseerd. Sommige geïnterviewden - met name van de vakorganisaties, maar ook enkele werkgevers en een 

kenniscentrum - zijn van mening dat onderwijsinstellingen en branches te veel de nadruk leggen op hun groene kant, terwijl 

leerlingen andere redenen kunnen hebben om in de branche aan de slag te gaan, bijvoorbeeld het ondernemerschap of goede 

arbeidsvoorwaarden. Voor de voedingsindustrie, detailhandel en groothandel geldt het ‘groene karakter’ natuurlijk minder. 

Binnen de voedingsindustrie wordt vaak in een industriële setting gewerkt, waarin met name technici welkom zijn. Ook de 

techniek worstelt echter met een slecht imago onder potentiële medewerkers. Overigens zijn er ook branches - met name in de 
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voeding, waaronder de zuivelindustrie en binnen bakkerijen - waar in de toekomst juist minder mensen nodig zijn als gevolg 

van vergaande automatisering. Aandacht voor een goede uitstroom is gewenst. De lage instroom wordt vooral door werkgevers 

genoemd, en dan met name werkgevers uit de land- en tuinbouw en de vleessector. 

Mobiliteit en zijinstroom

Als jonge schoolverlaters/medewerkers eenmaal instromen, is het voor werkgevers een uitdaging om hen te binden aan 

de branche. De uitstroom onder deze groep is hoog. Met name vakbondsbestuurders achten het belangrijk te investeren 

in vakkennis en daarnaast doorgroeimogelijkheden te bieden. In de grotere bedrijven is dat eenvoudiger te regelen dan in 

het kleinere MKB. In meerdere branches is het door de gebrekkige doorstroom lastig om middenkader te vinden. In deze 

functies worden vaak kennis en vaardigheden gevraagd die voor uitvoerende medewerkers ‘een stap te ver’ zijn. Daarnaast 

is er beperkte instroom vanuit de opleidingen beschikbaar. Zijinstroom van bijvoorbeeld vrouwen uit andere sectoren wordt 

in verschillende branches, met name in de zuivel- en de loonwerksector, gezien als een manier om de vijver te vergroten. Het 

kan ook een mooie mogelijkheid zijn om jonge medewerkers ‘die de eerste boot hebben gemist’ een tweede kans te bieden 

door het creëren van toekomstperspectief. De uitnodiging van het huidige kabinet om met sectorplannen te komen, maakt de 

thema’s instroom en doorstroom zeer actueel.

Als medewerkers langere tijd in een bedrijf werken, is de mobiliteit volgens een aantal werkgevers laag. Dit kan een 

knelpunt opleveren bij gedwongen reductie van het personeelsbestand. De sector Glastuinbouw heeft hiervoor een paritair 

mobiliteitscentrum ingericht en biedt begeleiding, waaronder sollicitatietraining en coaching. Daarin wordt geprobeerd mensen 

voor de branche te behouden. Vooral veertigplussers melden zich aan. 

 

Sectorplannen 

In het sociaal akkoord zijn afspraken gemaakt met als doel een impuls te geven aan het aanjagen van duurzame werkgelegenheid door een 

(inter-)sectorale aanpak en met effectieve sectorplannen. Er is in crisissectoren arbeidsmarktbeleid nodig ter overbrugging van de huidige 

(crisis)periode èn mogelijkheden om herstel van bedrijvigheid en werkgelegenheid na de crisis niet te verspelen. Duurzame inzetbaarheid 

moet hierbij een permanent streven zijn.

Infrastructuur

Sociale partners gaan in samenwerking met de andere betrokkenen een nieuwe, houdbare infrastructuur ontwikkelen voor de regionale 

arbeidsmarkt. Dit moet het mogelijk maken landelijke, sectorale plannen op eenvoudige wijze te vertalen naar regionale en (inter)sectorale 

behoeften en mogelijkheden. De nieuwe infrastructuur behelst circa 35 werkpleinen waar regionale werkgevers en vakbondsbestuurders 

samen met de wethouders van de betrokken gemeenten een regionaal arbeidsmarktbeleid tot stand brengen dat landelijke sectorale 

afspraken en regionale uitvoering verknoopt. Daarnaast komen er 35 werkbedrijven, gevormd uit de huidige SW-bedrijven, die 

verantwoordelijk worden voor het aan het werk helpen van degenen die een uitkering of loon ontvangen op basis van de Wajong of in het 

kader van de WSW. 

‘Werk naar werk’-voorzieningen

Sociale partners zijn het erover eens dat een infrastructuur voor ‘van werk naar werk’-transities op de middellange termijn structureel 

georganiseerd moet worden. Belangrijk aandachtspunt is dat O&O-fondsen meer sectoroverstijgend gaan samenwerken, zodat 

medewerkers eenvoudiger een beroep kunnen doen op ondersteuning bij de overstap van een (krimp)sector naar een (groei)sector. 

Daarbij kan ook worden gedacht aan het omvormen van de O&O-fondsen naar transitiefondsen of het naast de O&O-fondsen inrichten van 

transitiefondsen die vanuit die opdracht betrokken kunnen worden bij het regionale arbeidsmarktoverleg. 
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In 2011 is een grootschalig onderzoek uitgevoerd naar de bewegingen en motivatiefactoren op de arbeidsmarkt in de Agri & 

Food en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen2. Een conclusie van het onderzoek is dat wie de arbeidsmarkt wil beïnvloeden, zich 

moet focussen op de regio. Voor werknemers is de afstand tot het werk namelijk belangrijker dan de vraag in welke sector zij 

terechtkomen. De arbeidsmarkt werkt eerder regionaal dan sectoraal. 

Vakmanschap en opleidingsniveau

In veel branches, bijvoorbeeld de glastuinbouw, bloembollen en zuivel, staat ‘een leven lang leren’ op de agenda, 

met name binnen de grotere bedrijven of branches met een actief scholingsfonds. Het doel hiervan is het borgen van 

branchespecifieke kennis en professionalisering van de branche. Diverse branches hebben vakmensen met sectorspecifieke 

kennis en vaardigheden. Het is vaak niet mogelijk om al deze kennis en vaardigheden in de vooropleiding aan te leren. Een 

tegenbeweging voor wat de investering in vakmanschap betreft, is de industrialisatie van sommige sectoren - met name in de 

levensmiddelenindustrie, bijvoorbeeld de bakkers - waardoor juist procesoperators nodig zijn. Dit vraagt ander vakmanschap. 

Ook moet worden opgemerkt dat er binnen het MKB veel minder mogelijkheden zijn tot bedrijfsscholing en dat werkgevers 

het liefst kant en klare starters zien instromen. Het gewenste opleidingsniveau van uitvoerende medewerkers stijgt in veel 

branches - zowel in de agro, als in de levensmiddelenindustrie - naar mbo3- en mbo4-niveau. Mbo1- en mbo2-functies komen 

enerzijds minder voor en worden anderzijds flexibel ingevuld. Deze tendens doet zich niet alleen voor in de Agri & Food en 

Tuinbouw & Uitgangsmaterialen. Enkele vakbondsbestuurders en werkgevers benadrukken daarbij dat het niet mogelijk is om 

alle medewerkers naar dat hogere niveau te brengen. Hun zorg is dat deze groep mensen daardoor erg kwetsbaar wordt. 

Binnen branches met langdurige arbeidsrelaties is er een gezamenlijk belang in het investeren in vakmanschap en goed 

werkgeverschap, met name voor de vaste medewerkers met een beroepsgerichte opleiding. Dit leidt tot een constructieve 

samenwerking van sociale partners. In veel branches signaleren we een toenemende druk om de kosten van personeel 

te reduceren. Zo is het in supermarktbedrijven moeilijk om een vast contract te krijgen, worden in de vleessector veel 

uitzendkrachten ingezet en bestaat de medewerkerspopulatie in de productie binnen levensmiddelenbedrijven standaard 

uit een substantieel aantal uitzendkrachten. Dit heeft effect op de gezamenlijke invulling van het arbeidsmarkt- en 

opleidingsbeleid (zie ook ‘flex versus vast’). 

Flex versus vast

Net als in een aantal andere sectoren is er sprake van toename van flexibele contracten, waardoor bepaalde werkzaamheden 

steeds vaker met flexibele krachten worden ingevuld. In een aantal branches gaat het vooral om het opvangen van pieken, 

maar ook het drukken van de arbeidskosten speelt een rol. Met name binnen supermarkten, vleessector, pluimveesector, open 

teelten en de glastuinbouw is veel flexibele arbeid. Volgens de werkgevers in de vleessector zijn er weinig andere oplossingen, 

omdat jongeren niet te porren zijn voor het werk. 

In een aantal bedrijven loopt met de structurele inzet van flexkrachten ook de doorstroom vast. Dat kan leiden tot een ‘gesloten 

circuit’. Doordat groepen medewerkers vast blijven zitten in flexibele contracten en het sociale beleid vooral gericht is op vaste 

krachten, kan dit ten koste gaan van de doorstroom en het vakmanschap in het bedrijf. Nauw verwant hiermee is het vraagstuk 

hoe om te gaan met arbeidsimmigranten. De veelal slechtere arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden schaden zowel 

arbeidsimmigranten, als hun collega’s en het imago van branches. De aspergeteelt en de champignon- en vleessector zijn hier 

voorbeelden van. 

Het thema Flexibilisering wordt vooral genoemd door de vakbondsbestuurders. Zij ervaren dit als een probleem vanwege de 

onzekerheid voor de medewerkers met een flexibel contract en de druk op arbeidsvoorwaarden voor de vaste contracten. 

2   Het onderzoek is uitgevoerd door Linxx samen met EIM en Margriet Jongerius Management & Advies en is een onderdeel van het Programma 
Arbeidsmarkt en Opleiding van de gezamenlijke productschappen, mogelijk gemaakt met ondersteuning van het Ministerie van Economische Zaken, 
Landbouw en Innovatie.
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Als ondernemers en andere betrokkenen het thema aansnijden, is dat vooral in combinatie met het imago van de sector en 

belemmeringen voor doorstroom. Door ondernemers wordt de inzet van flexkrachten meestal als onvermijdelijk gezien. 

Arbeidsomstandigheden en duurzame inzetbaarheid

Hoewel het lang niet altijd de hoogste prioriteit heeft, vormen arbeidsomstandigheden in bijna alle branches een thema dat 

paritair wordt geregeld. Het gaat dan vooral om het ontwikkelen van en uitvoering geven aan de arbocatalogus en de branche-

RI&E (Risico Inventarisatie & Evaluatie). Hieraan is regelverlichting gekoppeld. Ook een project als ‘Stof? Pak het aan’ (in de 

akkerbouw, tuinbouw, vee, vlees en eieren) laat zien dat als de overheid kaders stelt en branches faciliteert en stimuleert, 

dit kan leiden tot vruchtbare samenwerking. De activiteiten die zijn gericht op arbeidsomstandigheden worden in de meeste 

branches geborgd door het onderbrengen van activiteiten bij het sociaal fonds in de desbetreffende sector. 

In de land- en tuinbouw doet Stigas goed werk met brancheoverstijgende voorlichting over gezondheid en veiligheid op de 

werkvloer voor de agrarische en groene sectoren. Het is van oudsher het enige paritaire fonds in de onderzochte sectoren dat 

werkgevers en medewerkers adviseert en arbozorg biedt. Het kan in de toekomst een goed platform zijn voor arbothema’s 

die intersectoraal spelen. Het thema Duurzame Inzetbaarheid (van medewerkers) wordt in nagenoeg alle sectoren en grotere 

bedrijven paritair opgepakt. De invalshoeken kunnen verschillen, bijvoorbeeld vanuit de cao, arbeidstijden of uitstroom.

Innovatie, duurzaamheid en voedselveiligheid

Hoewel deze thema’s niet direct raken aan de factor Arbeid, worden ze wel door zowel werkgevers, als vakbonden en mensen 

uit het onderwijs genoemd als belangrijk voor de branches en voor samenwerking. Innovatie en samenwerking ontstaan op 

deze thema’s juist vaak van onderop door enthousiaste voortrekkers, die daarin soms worden uitgedaagd door de overheid. 

Aan de andere kant dwingen schandalen rond voeding om onderling af te stemmen in de keten. Ook het onderwijs besteedt er 

steeds meer aandacht aan en faciliteert innovaties in laboratoria en proeflocaties.

2.2. Thema’s van de toekomst 

Veel van bovenstaande thema’s kunnen worden doorgetrokken naar de toekomst. Gevraagd naar wat geïnterviewden in de 

toekomst op hun branches zien afkomen, worden de volgende thema’s genoemd: 

•  Vergrijzing en uitstroom. De gemiddelde leeftijd stijgt. Over vijf à tien jaar komt in veel branches een grote uitstroom op 

gang. Op sommige plekken zullen vervangingsvraagstukken voor problemen zorgen. Niet alleen voor medewerkers, maar 

ook in de landbouw en detailhandel is bedrijfsopvolging een actueel vraagstuk. Tegelijk is het belangrijk om medewerkers 

gezond en inzetbaar te houden. 

•  Nieuwe generatie medewerkers. Vooral vanuit het onderwijs, maar ook door een voorhoede van werkgevers wordt de vraag 

gesteld of de sector klaar is voor een nieuwe generatie medewerkers. Zij doelen hiermee op de behoefte van deze jongeren 

om ingezet te worden op hun talenten, zich te blijven ontwikkelen en te werken in een volwassen, flexibelere arbeidsrelatie.

•  Automatisering en schaalvergroting. Met name in de voedingsindustrie zal de automatisering en schaalvergroting nog 

doorgaan. Deze trend loopt samen met een hang naar het ambachtelijke in een kleinere segment. De vraag is op welke 

manier het ambacht staande blijft? 

• Belang van gezonde en duurzame voeding (zie 2.1). 

Vakorganisaties noemen vooral vergrijzing, schaalvergroting en ook flexibilisering als thema’s voor de toekomst. Werkgevers 

noemen ook vergrijzing en schaalvergroting. De nieuwe generatie van medewerkers en het belang van duurzaamheid wordt 

door een kleine voorhoede van werkgevers en door mensen uit het onderwijs genoemd.
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2.3. Thema’s die uitnodigen tot uitwisseling en samenwerking 

De Top 5 van de thema’s die branches het meest uitnodigen tot intersectorale uitwisseling en samenwerking, zijn:

• instroom van gekwalificeerde medewerkers in samenwerking met het onderwijs en de overheid;

• vakmanschap middels scholing van medewerkers in de branches door het aanbieden van postinitiële scholing;

• mobiliteit van medewerkers en zijinstroom: van werk naar werk en doorstroom van medewerkers;

•  goed werkgeverschap en imago van de sector: arbeidsvoorwaarden, (duurzame) arbeidsrelaties, arbeidsomstandigheden 

en duurzame inzetbaarheid;

•  innovatie, duurzaamheid en voedselveiligheid: samenwerking om producten te verduurzamen en misstanden tegen te gaan, 

samenwerking met onderwijs en kenniscentra voor product- en procesinnovatie.
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3. Onderwijs 

Sluit het onderwijs goed aan op wat nodig is in de sectoren Agri & Food en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen? Hoe kijken 

ondernemers aan tegen het groene onderwijs en welke initiatieven zijn er om onderwijs meer in het bedrijf te brengen? Deze 

vragen zijn voorgelegd aan zowel de werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers, als aan de vertegenwoordigers van 

onderwijsinstellingen. Ook zijn de innovatieve voorbeelden als het Agro Opleidingshuis en de Horti Campus in het onderzoek 

meegenomen.

Groen onderwijs versus grijs en privaat

Groen onderwijs is er al sinds 1876 toen de eerste landbouwafdelingen op hbs-niveau werden opgericht. In 1921 richtte het Ministerie van 

Binnenlandse Zaken (waaronder landbouw viel) tien proefscholen op voor lager land- en tuinbouwonderwijs. Na de Tweede Wereldoorlog 

kreeg het onderwijs een impuls door de schaalvergroting en mechanisatie en investering in bijhorende praktijkscholen. 

Groen onderwijs biedt in 2013 opleidingen op het gebied van planten, dieren, voeding, natuur, recreatie, gezondheid en milieu. 

Het is te volgen op alle niveaus: vmbo, mbo, hbo en er is de Wageningen University. Het vmbo- en mbo-niveau wordt verzorgd door 

Agrarische opleidingscentra (AOC’s). Het Ministerie van Economische Zaken is nu verantwoordelijk voor groen onderwijs. Niet-groene 

onderwijsinstellingen worden wel eens aangeduid als grijs onderwijs, al is er in de praktijk veel vermenging en samenwerking.

Naast het publieke onderwijs zijn er veel private initiatieven (vaak van de onderwijsinstellingen), vooral gericht op postinitieel onderwijs 

(leren in je baan). Het Agro Opleidingshuis is een goed voorbeeld van een publiek-private samenwerking gericht op postinitieel onderwijs. 

Vanuit de praktijk klinkt kritiek op de aansluiting van groen onderwijs op de sector. De kennis zou niet altijd actueel zijn en door sommige 

betrokkenen wordt gesteld dat je met een algemene opleiding voldoende basis hebt en dat het bedrijf of de sector de vakkennis 

kan bijbrengen. Zoals te verwachten, zien de geïnterviewden uit de voedingsindustrie minder de waarde van groen onderwijs dan de 

geïnterviewden in agrarische sectoren. Er is zorg met betrekking tot de beperkte instroom in groen onderwijs, waardoor het voor bedrijven 

ook moeilijker wordt om hun instroom op peil te houden.

3.1. Het groene onderwijs: kenmerken en trends

Het groene onderwijs op mbo- en hbo-niveau kenmerkt zich volgens de vertegenwoordigers door:

• een sterkere verbondenheid met het bedrijfsleven dan in andere sectoren;

• kleinschaligheid en korte lijnen;

• een sterk regionale focus (de ‘brommerafstand’, met name op mbo-niveau).

De laatste twee kenmerken gelden niet voor de Wageningen University, die landelijk en internationaal faam geniet en ongeveer 

8.000 studenten herbergt. De universiteit is wel sterk verbonden met de groene sectoren, onder meer door innovaties op het 

vlak van voeding en landbouw. 
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De volgende trends worden genoemd door direct betrokkenen:

•  meer vermenging van groen en grijs bijvoorbeeld in urban design (moderne variant van de opleiding Ruimtelijke ordening 

en Planologie met aandacht voor groene gebieden);

•  regionaal kunnen onderwijsinstellingen verzwakken, doordat zij weinig leerlingen aan zich weten te binden. Er zijn echter 

ook instellingen die het heel goed doen, ofwel door een sterke verbinding met een bepaalde regio (bijvoorbeeld het 

Westland), ofwel door innovatieve vormen van samenwerking die nieuwe doelgroepen aantrekt; 

•  het is lastig voor onderwijsinstellingen om hun kennisniveau goed op peil te houden. Er worden stappen gezet richting 

kennisconcentratie, waarin instellingen zich specialiseren en anderen hun kennis kunnen aftappen;

•  de institutionele samenwerking met het bedrijfsleven is de afgelopen jaren versterkt op sectorniveau, maar lijkt 

langzamerhand te worden ingehaald door een samenwerking in innovatieve netwerken en projecten;

•  steeds meer private initiatieven - ook van onderwijsinstellingen - om dichter op het bedrijfsleven te zitten. Een voorbeeld is 

de deelname van Lentiz aan Food Tech Holland: een cluster van bedrijven dat zich richt op voedsel en voedselverwerking in 

India, waarbij Lentiz bijdraagt aan de scholing van medewerkers.

3.2. Aansluiting onderwijs op de praktijk

Opmerkingen van werkgevers en vakbondsvertegenwoordigers over de aansluiting van het onderwijs op de praktijk:

•  leerlingen op met name vmbo en mbo zouden niet zo vroeg moeten kiezen voor een specifieke (groene) opleiding. Dat 

verkleint de instroom. Tegelijkertijd is er vooral in het MKB behoefte aan leerlingen die de basiskennis voor de eigen 

branche wel op school leren. Dit vraagt juist wel om specifieke opleidingen;

•  je moet ervan uitgaan dat er altijd nog aanvullende opleiding op de werkvloer nodig is. Daarbij is de inzet van het onderwijs 

gewenst èn is het de vraag of de kloof tussen de voorhoede die deze opleiding wel aanbiedt enerzijds, en het MKB en meer 

traditionele bedrijven anderzijds, niet te groot wordt;

•  de scholen kunnen de ontwikkelingen in de praktijk onvoldoende bijbenen en werken daardoor vaak met verouderd 

materiaal. De branches kunnen hieraan een bijdrage leveren door het inzetten van gastdocenten; 

•  de kleinschaligheid komt de kwaliteit van het onderwijs niet altijd ten goede. De andere kant is dat de lijnen daardoor wel 

korter zijn, wat als positief wordt ervaren. De vraag is wel of het groene onderwijs toekomst heeft als zelfstandig instituut; 

•  het groene onderwijs is vooral interessant voor agro, tuinbouw en uitgangsmaterialen, maar minder voor de 

levensmiddelenverwerkende industrie, doordat steeds meer technische kennis wordt gevraagd; 

•  het is belangrijk dat het onderwijs inspeelt op de benodigde niveauverhoging van mbo 1 en 2 naar mbo 3 en 4 door 

verdergaande automatisering. Verder is er op dit moment weinig doorstroom van vmbo naar mbo;

•  er zijn kansrijke samenwerkingsinitiatieven tussen onderwijs en bedrijven en tussen groen en grijs mbo, hbo en 

Wageningen University die het groene onderwijs sterker op de kaart zetten.
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Uit het rapport ‘Groene kenniskolom 2.0’ (2013)

“Het gesprek tussen bedrijfsleven en onderwijs kan effectiever. Daarbij geldt niet één oplossing voor alle instellingen en sectoren: sectoren 

willen graag een duidelijk aanspreekpunt, maar wel één die voor henzelf herkenbaar is. Bovendien zijn er gesprekken nodig op drie niveaus: 

zowel op opleidingsniveau, soms voor instellingen gezamenlijk, regio- en sectorniveau, als op nationaal niveau. Het helpt wanneer er op 

elk niveau een geëigende agenda is, waarbij op nationaal niveau ook het functioneren van het gesprek zelf agendapunt is. In de praktijk 

bestaan al allerlei structuren voor overleg, zoals de sectorcommissies rond opleidingen. Ook de inbreng van het bedrijfsleven (werkgevers) 

op het voorbereidend en middelbaar beroepsonderwijs is geregeld (overigens ook wettelijk) en werkt, nu via Aequor, straks via SBB. 

Belangrijke implicatie is echter dat instellingen èn bedrijfsleven moeten zorgen voor koppeling tussen de niveaus. Het is in dat verband 

positief te zien dat aan werkgeverszijde met name voor het overleg met Aequor over de kwalificatiestructuur een platform is gevormd, 

bestaande uit LTO, FNLI, Bosschap, Cumela, Vereniging voor Bloemisterij, Divebo, VHG, Biotechnische Vereniging Nederland, Federatie 

Nederlandse Ruitersport Centra en de Tuinbranche Nederland.” 

Opmerkingen vanuit het groene onderwijs over de aansluiting van het onderwijs op de praktijk:

•  ondernemers zouden beter in beeld moeten hebben op welke manier hun bedrijven zich ontwikkelen en wat dat betekent 

voor toekomstige medewerkers: welke competenties en kennis zijn nodig? Het Agro Opleidingshuis ondersteunt hierin 

goed; 

•  de ondernemers die institutioneel meepraten over onderwijsprogramma’s behoren vaak niet tot de voorhoede, waardoor de 

innovatiekracht niet altijd optimaal is; 

•  de branche is zelf verantwoordelijk voor de lage instroom, omdat campagnes te eenzijdig op groen zijn gericht, er vaak 

uit de slachtofferrol wordt gecommuniceerd (‘niemand kiest voor ons’) en je onvoldoende laat zien wat je als werkgever 

te bieden hebt. “Het gaat niet alleen om het werken in de buitenlucht, maar ook om de techniek, wat je maakt en de 

zelfstandigheid”; 

•  leerlingen worden breed opgeleid, maar er zijn nog te veel ondernemers die niet inspelen op de nieuwe generatie 

medewerkers en die deze medewerkers te weinig perspectief bieden; 

•  er zijn veelbelovende vormen van samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven, bijvoorbeeld in de Centra 

voor Innovatief Vakmanschap (CIV) en onder de paraplu van de HCA, hoewel veel geïnterviewde werkgevers en 

werknemersvertegenwoordigers in de praktijk nog weinig merken van de HCA-agenda en wat er speelt binnen de CIV’s; 

•  we moeten veel meer naar bedrijven in de regio toe en uitzoeken wat ze nodig hebben in plaats van ‘een onderwijsaanbod 

door de brievenbus kieperen’.

Minister-president Rutte over groen onderwijs, november 2012

“We zijn het er waarschijnlijk allemaal over eens dat de agrosector nationaal en internationaal zeer vooraanstaand is. Ik heb vorige week 

Turkije een paar dagen bezocht en ik kan de Kamer zeggen: Harvard kennen ze daar niet, maar de Universiteit van Wageningen wel. Dat is 

zo, omdat er in Wageningen een topuniversiteit staat; een universiteit die staat voor de kwaliteit van de agrarische sector in Nederland. Dat 

loopt van de universiteit, via het hbo naar het groen mbo en het groen vmbo. 

Een boer met een ingewikkeld probleem op de Veluwe heeft toegang tot de knapste denkers. Dat gaat bovendien ook nog eens snel, 

omdat het allemaal verticaal geïntegreerd is. Dat is een enorme verworvenheid en één van de redenen waarom wij in Nederland zo’n sterke 

agrarische sector hebben. […] Wij hebben in Nederland iets unieks: een totaal verticaal geïntegreerde kolom.”
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3.3. Vernieuwende vormen van samenwerking

Door de samenwerking tussen innovatieve voortrekkers uit bedrijfsleven èn onderwijs ontstaan vernieuwende vormen van 

samenwerking. Goede voorbeelden zijn de Horti Campus en het Agro Opleidingshuis. 

•  De Greenport Horti Campus is een samenwerking van ondernemingen, onderwijs en overheid om permanent nieuwe 

medewerkers voor de Greenport in Westland, Oostland en Barendrecht op te leiden door middel van dagonderwijs dicht 

op de praktijk en door een Leven Lang Leren. Verder heeft de samenwerking als doel de ondersteuning van innovatieve 

ondernemers, het versterken van het sectorimago en het vergroten van de concurrentiekracht. De door het Rijk 

ingestelde Centra voor Innovatief Vakmanschap (mbo-niveau) en Centres of Expertise (hbo-niveau), waarin ondernemers, 

wetenschappers, docenten en studenten samenwerken, maken deel uit van de Greenport Horti Campus.

•  In het Agro Opleidingshuis geven brancheorganisaties, vakorganisaties, Aequor en GKC sinds 2011 samen invulling 

aan de scholing en ontwikkeling van medewerkers in de agrarische sectoren en in de tuinbouw (AGF Groothandel, 

Bloembollenteelt, Boomkwekerij en Vaste planten, Fruitteelt, Glastuinbouw, Vollegrondsgroententeelt en Zuivel). Het 

Agro Opleidingshuis organiseert het scholingsaanbod voor de medewerkers bij deze bedrijven - maar voert die scholing 

niet zelf uit - en biedt bedrijven instrumenten (waaronder de ontwikkelscan) en diensten (waaronder scholingsconsulent) 

aan om de ontwikkeling van medewerkers te monitoren en vorm te geven. Het programma wordt gefinancierd door de 

productschappen, sociale fondsen en subsidie van het Ministerie van Economische Zaken, in het kader van het Programma 

Arbeidsmarkt en Opleiding. Door deze subsidie hebben de diverse branches samengewerkt aan een gezamenlijk raamwerk. 

De invulling verschilt echter per branche. Naar buiten toe wordt dit gepresenteerd als ‘academies’, waaronder de 

Zuivelacademie, de Horti Bedrijfsschool en de Bloembollenacademie. 

Een probleem bij veel scholingstrajecten is dat onduidelijk is wat de inhoud van de cursussen is, op welke manier ze aansluiten 

op de behoefte van het bedrijfsleven en of ze wel voldoende deelnemers genereren. Vanuit het Agro Opleidingshuis zijn 

er kwaliteitscriteria vastgesteld en worden er afspraken gemaakt met een aantal zogenoemde preferred suppliers voor de 

trajecten die duidelijk aansluiten op de functieprofielen in de cao. Preferred suppliers zijn onder andere (maar niet per definitie) 

de mbo- en hbo-instellingen in het groene onderwijs. Dit is mede afhankelijk van specialisatie onderwijsinstelling, regio en 

eerder opgedane ervaringen. Een aantal geïnterviewden geeft aan dat er een voorkeur is voor één of twee gespecialiseerde 

onderwijsinstellingen, waarmee goede afspraken te maken zijn. Dit kan groen, grijs of privaat onderwijs zijn. Vaak wordt de 

landelijke dekking hiermee niet bereikt, waardoor een aantal deelnemers verder moet reizen. 
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4. Sociale kaart en vormen van samenwerking

Welke vormen van samenwerking zijn mogelijk en wat is daar de reikwijdte van? In dit hoofdstuk wordt een toelichting gegeven 

op de mogelijke samenwerking tussen branches binnen de twee topsectoren, op welk niveau en in welke vorm.

Human Capital Agenda 

De kansen voor Agri & Food en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen zijn uitgewerkt in elf hoofdthema’s, waaronder de Human Capital Agenda 

(HCA). Net als andere topsectoren hebben Agri & Food en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen te maken met een terugloop van voldoende en 

voldoende gekwalificeerd personeel. De kwantitatieve en kwalitatieve tekorten zullen in de toekomst naar verwachting sterk toenemen, 

onder andere door de vergrijzing. In de HCA-agenda zijn de volgende hoofddoelstellingen geformuleerd:

• de aansluiting - kwalitatief en kwantitatief - tussen onderwijs en bedrijfsleven verbeteren;

•  de aantrekkingskracht van de sector voor (nieuwe) medewerkers vergroten door het imago en het beroepsperspectief te verbeteren.

De HCA-agenda heeft overeenkomsten met de doelstellingen van de ‘sectorplannen’. 

In de onderstaande tabel is de gehele keten van de sector Agri & Food, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen weergegeven op basis 

van sectorcao’s. Naast de primaire productie is er sprake van verwerking van voedsel en grondstoffen. Deze worden verpakt en 

gedistribueerd, vervolgens verkocht aan de handel (groothandel, veiling) en ten slotte aan de consument. In de keten wordt 

veel samengewerkt op het terrein van technologie, innovatie, duurzaamheid, voedselveiligheid en arbeidsmarktvraagstukken.
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Sociale kaart

Agri & Food Tuinbouw & Uitgangsmaterialen
Vlees, vis en pluimvee Loonwerk en  

bedrijfsverzorging
Akkerbouw  
(granen, aardappelen en suikerbieten)

Open Teelten (groente, bloemen, 
bloembollen, bloembollenteelt, 
fruit, boomkwekerij)

Glastuinbouw 
(groenten, bloemen, 
veredeling, 
uitgangsmaterialen)

Hoveniers Paddenstoelen

Agrarische/
primaire productie

Dierhouderij (2.500) LEO (22.600) Open Teelten 
Landbouw (3.100) *)

Open Teelten Tuinbouw, 
boomkwekerij en bloembollen 
(13.251) *)

Glastuinbouw (46.000) Hoveniers 
(15.100)

Geen cao, wel Fair Produce (2.600)

Rundveeverbetering (1.900) Bedrijfsverzorging (2.500) Tuinzaadbedrijven (3.000)

Verwerking 
van voedsel en 
grondstoffen

Vleessector (8.906) Bakkersbedrijf (40.100) Groente- en fruitverwerkende industrie (3.700)

Zuivelindustrie (6.900) Zoetwarenindustrie (7.400)

Pluimvee-industrie (4.400) Suikerwerk- en chocolade-
verwerkende industrie (6.000)

Vleeswarenindustrie (2.500) Graanbe- en verwerkende industrie (4.300)

Gemaksindustrie (3.700)

Margarine- en 
spijsvetindustrie (700)

Drankindustrie en groothandel in dranken (8.400) 
Groothandel, 
verkoop Particuliere 

kaaspakhuisbedrijf (3.900)
Groothandel in dierenspeciaalzaken (5.900)

Groothandel in eieren 
en eiproducten en de 
eiproductenindustrie (1.300)

Groothandel in aardappelen,  
groenten en fruit (12.947)

Groothandel in bloemen en planten (7.100)

Groothandel in bloembollen (1.500)

Groothandel in levensmiddelen, zoetwaren, tabak en tabaksproducten (27.500)

Groothandel in horecaproducten (4.180)

Detailhandel Slagersbedrijf (16.900) Detailhandel tabaksartikelen 
(2.600)

Slijterijen (4.400)

Visdetailhandel (5.900) Detailhandel in aardappelen,  
groenten en fruit (6.900)

Detailhandel in bloemen en planten (11.300)

Detailhandel dierenspeciaalzaken (3.895) Tuincentra (11.500)

Grootwinkelbedrijven levensmiddelen VGL (140.000)

Levensmiddelenbedrijf (153.000)
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*)  Indeling is gebaseerd op bedrijfstak-cao’s met minimaal 750 medewerkers
*)  Aantal medewerkers voor primaire sector (exclusief rundveeverbetering en Tuinzaad),gebaseerd op Administratie Colland arbeidsmarkt,  

cijfers ultimo 2012 (exclusief gelegenheidswerk)

Legenda voor cao’s:

Colland arbeidsmarktfonds

SOL

Sociaal fonds voor eigen sector

Geen fonds
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Groothandel in levensmiddelen, zoetwaren, tabak en tabaksproducten (27.500)
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groenten en fruit (6.900)
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Grootwinkelbedrijven levensmiddelen VGL (140.000)

Levensmiddelenbedrijf (153.000)
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In de Agri & Food en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen is sprake van 48 algemeen verbindend verklaarde bedrijfstak-cao’s en 102 

bedrijfs-cao’s (zie bijlagen 3 en 4). Een aantal bedrijven - al dan niet met een eigen cao - vervult een gezichtsbepalende rol in 

de sector. Zo vervult Friesland Campina een sterke rol in de Zuivelindustrie, maar ook in de voedingsmiddelenindustrie en staat 

bijvoorbeeld een bedrijf als Flora Holland open voor initiatieven voor intersectorale mobiliteit in de regio. 

De sectoren Agri & Food en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen hebben er, in het kader van behoud van imago en goed 

werkgeverschap, belang bij om op het terrein van arbeidsmarkt en opleidingen gezamenlijk op te trekken. Echter, uit de 

gesprekken komt naar voren dat dit voor de werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers niet altijd het meest voor de hand 

liggende vertrekpunt is voor samenwerking. Volgens hen leent de cao en het daaraan verbonden overleg zich daar beter voor. 

Daarbij ligt de focus dan wel meer op de eigen branche dan op sectoraal. De detailhandel en groothandel nemen hier een 

heel eigen plaats in; er is weinig afstemming tussen sociale partners van deze sectoren en met de partners in de primaire en 

verwerkende sectoren. 

Uit de gesprekken komt naar voren dat samenwerking langs meerdere lijnen verloopt, namelijk:

• samenwerking op basis van gelijksoortige werkzaamheden (4.1);

• institutionele samenwerking (4.2);

• landelijke versus regionale samenwerking (4.3).

4.1. Samenwerking op basis van gelijksoortige werkzaamheden

Uit de interviews blijkt dat samenwerking wordt gezocht met branches die gelijksoortige werkzaamheden uitvoeren. Hieronder 

volgen enkele voorbeelden uit de interviews. 

•  Binnen de zuivelindustrie heeft men behoefte aan technische mensen zoals procesoperators en technische specialisten. 

Om de instroom van gekwalificeerde medewerkers te vergroten, zoeken zij samenwerking met bedrijven in de 

voedingsmiddelenindustrie, maar ook in de chemie- of energiesector. 

•  Het karakter van de werkzaamheden in de graanbe- en verwerking (diervoederindustrie) is industrieel van aard. Instroom 

is geen groot thema vanwege verdergaande automatisering. Het accent ligt steeds meer op het verwerken en mengen van 

bulk, de opslag daarvan en het transport. Vanwege de verwerking van grondstoffen ziet de bakkerijsector mogelijkheden 

voor samenwerking met de graanbe- en verwerking.

•  Binnen het industriële gedeelte van de bakkerijen liggen er mogelijkheden om toenadering te zoeken tot andere sectoren 

die werken met procesoperators. Voor arbeidsomstandigheden kijkt men naar de zoetwarenindustrie. 

•  In de glastuinbouw zijn er in theorie mogelijkheden om meer samen te werken met de sector open teelten, vanwege het 

karakter van de werkzaamheden. 

•  In de branches vlees en pluimvee liggen aanknopingspunten om met elkaar samen te werken op instroom van 

medewerkers, arbeidsomstandigheden, voedselhygiëne en opleiding. In de branches werken veel laaggeschoolde 

medewerkers, er is sprake van een grote flexibele schil en beide sectoren kampen met internationale concurrentie en 

goedkope arbeid uit het buitenland. De vleessector werkt, in het kader van door- en uitstroom, met vleeswaren en slagers, 

maar ook met de beveiligingssector. 

•  De visverwerkende industrie ziet mogelijkheden met de vleessector of AGF in het kader van duurzame werkgelegenheid. De 

sectoren vertonen overeenkomsten als het gaat om automatisering en de inzet van flexkrachten. 

•  De uitzendbranche (STOOF) zoekt samenwerking met diverse branches op het gebied van scholing en intersectorale 

mobiliteit.
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4.2. Institutionele samenwerking

Een tweede vorm van paritaire samenwerking vindt plaats op institutioneel niveau. 

 

•  Het Colland Arbeidsmarktfonds. Zowel werkgevers-, als werknemersvertegenwoordigers geven aan dat het logisch is om 

via het Colland Arbeidsmarktfonds samen te werken. Echter, voor veel subsectoren binnen de primaire productie is de eigen 

sector of regio het vertrekpunt. Dit maakt brancheoverstijgende samenwerking lastig. Daarnaast zijn er in deze sectoren 

veel MKB’ers actief. Vaak richten zij zich op de korte termijn en de eigen regio. Onderwerpen waarop men elkaar zou 

kunnen vinden, zijn opleiding, duurzame inzetbaarheid, arbeidsomstandigheden en mobiliteit. 

•  De Stichting Opleidingsfonds Levensmiddelenindustrie (SOL) biedt een platform voor samenwerking voor branches en 

bedrijven in de voedings- en genotmiddelenindustrie (zie kader). 

Voorbeeld van projectmatig: Stichting Opleidingsfonds in de Levensmiddelenindustrie (SOL)

De SOL is een onafhankelijke adviesorganisatie en onderscheidt zich van andere fondsen doordat het niet werkt met 

heffingen. Financiering gebeurt op basis van opdrachten en subsidies. Het fonds wordt wel paritair bestuurd, maar er is geen 

strakke afbakening. Hierdoor kunnen bedrijven zelf bepalen of ze wel of niet meedoen. SOL houdt zich onder meer bezig met 

personeelsontwikkeling, scholing en het verlenen van subsidies. Doordat er binnen SOL verschillende branches (zuivel, zoetwaren, 

margarine, olie en vetten, groente- en fruitverwerking) zijn vertegenwoordigd, is het een goed platform om samen te werken 

op grond van instroom van gekwalificeerde medewerkers, vakmanschap en mobiliteit van medewerkers. Daarnaast blijkt dat 

verschillende branches met behulp van SOL actief gebruikmaken van elkaars specifieke kennis en ervaring over arbeidsmarkt- en 

opleidingsvraagstukken. 

•  De Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI), een koepelorganisatie van bedrijven en brancheorganisaties 

in de Nederlandse levensmiddelenindustrie (zie kader). Met het initiëren van een sectorplan begeeft de FNLI zich op het 

terrein van arbeidsmarktvraagstukken. Dit is een aanvulling op hun huidige inzet. 

Het FNLI heeft in het kader van de HCA-agenda het initiatief genomen voor het opstellen van een sectorplan in het foodbedrijfsleven, 

waarin overheid, bedrijfsleven en onderwijs nauw met elkaar samenwerken. Hierbij ligt de focus op aantrekkelijk werkgeverschap/

imago, beroepsgericht opleidingsaanbod, technologie (beta & techniek) en internationalisering.

•  De Nationaal Coöperatieve Raad (NCR). Deze functioneert als een platform voor coöperaties, vooral in de Agri & Food en 

Tuinbouw & Uitgangsmaterialen. 

•  Aequor (kenniscentrum voor voedsel en leefomgeving), SVO (kenniscentrum voor de voeding) en Kenwerk (kenniscentrum 

voor de sectoren horeca, bakkerij, reizen, recreatie en facilitaire dienstverlening) zijn de kenniscentra die werken voor 

de gehele keten binnen deze sectoren. Hierin participeren zowel werkgevers-, als vakorganisaties en het onderwijs. Ze 

hebben onder andere als taak de kwalificatiestructuur binnen het mbo te verbeteren, te letten op de kwaliteit van stages 

in het mbo en te zorgen voor voldoende erkende leerbedrijven. Binnen de kenniscentra is de infrastructuur aanwezig voor 

samenwerking tussen branches.  

De opdracht om tot minder structuren te komen, helpt hierbij. Toch blijkt echter uit de gesprekken van de diverse 

vertegenwoordigers dat de eigen sector het vertrekpunt is en dat onderwijs minder op het vizier staat van de 

vakorganisaties.
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•  Ook wordt samenwerking en verbinding gezocht door platforms. Het Versplatform is hiervan een goed voorbeeld. Het is een 

platform waar individuele ambachtelijke ondernemers (versspecialisten zoals groente, vlees, brood en vis) samenwerken 

in de profilering van hun producten. Hoewel het accent op dit moment niet ligt op arbeidsmarkt en opleiding, biedt het 

platform daarvoor wel een kans. Bedrijfsopvolging is nu bijvoorbeeld een actueel thema bij ambachtelijke ondernemers. 

De rol van de overheid na opheffing van de productschappen

Zowel werkgevers, als vakbondsbestuurders vinden het belangrijk om te blijven samenwerken op thema’s als arbeidsmarkt, opleiding 

en arbeidsomstandigheden. Volgens hen vervult de overheid hierin een duidelijke rol. Veel werkgeversvertegenwoordigers zien als 

belangrijkste rol voor de overheid het opleiden van leerlingen met goede startkwalificaties. Werkgevers vinden zichzelf weer meer 

verantwoordelijk voor het postinitieel onderwijs. Daarnaast zien LTO en ook een aantal vakorganisatievertegenwoordigers een belangrijke 

rol als het gaat om arbeidsmarktanalyses. 

Werkgevers en vakbonden benadrukken dat samenwerkingsinitiatieven zoals bijvoorbeeld ‘Stof? Pak het aan’ en ATEX niet mogen 

verdwijnen nu de productschappen worden opgeheven. Indien de overheid rond specifieke vraagstukken projecten (mede)financiert en 

partijen bij elkaar brengt, levert dit samenwerkingsvormen op die normaal gesproken moeizaam of niet tot stand zouden zijn gekomen.

4.3. Regionaal versus landelijk samenwerken

Samenwerking en overleg op gebied van arbeidsmarkt, mobiliteit en opleiding vindt op dit moment plaats via een sectorale of 

regionale invalshoek. Op sectoraal niveau gebeurt dit vooral via de cao. Verschillende sectoren, zoals de land- en tuinbouw of 

zuivel, hebben een sterke regionale focus en een eigen netwerkstructuur. Hierdoor ontstaan er ook initiatieven voor sectorale 

activiteiten in de regio, in samenwerking met onderwijs en/of gemeenten. Het Westland voor de glastuinbouw en Noord-

Nederland voor de zuivelindustrie zijn hier voorbeelden van. Het succes van deze activiteiten valt of staat met persoonlijke 

contacten, betrokkenheid en maatwerk van de deelnemers. Het zijn vooral ‘doeners en netwerkers’ in de eigen regio. Het blijkt 

lastig om succesvolle pilots/projecten uit te rollen en te kopiëren naar andere regio’s en het landelijk aan elkaar te verbinden. 

Institutioneel samenwerken in de regio

Een belangrijke opgave binnen het sociaal akkoord is meer samen te werken in de 35 arbeidsmarktregio’s in Nederland met elk een eigen 

werkplein. Bestuurders van de gemeenten, werkgevers en vakbonden hebben de opdracht om in de arbeidsmarktregio een regionaal 

arbeidsmarktbeleid te ontwikkelen. Doel daarbij is om regionaal nieuwe kansen te bieden aan mensen met en zonder arbeidshandicap. In 

het kader van het project Leren en Werken kent elke regio ‘servicepunten’ (leerwerkloketten) om leren en werken in de praktijk mogelijk te 

maken. Hierbij gaat het om de verbinding tussen scholingsaanbod en de arbeidsmarkt. 

Uit de gehouden interviews blijkt dat de arbeidsmarktregio’s, werkpleinen en leerwerkloketten bij weinig vertegenwoordigers scherp op 

het vizier staan. De indeling van regio’s sluit ook niet altijd aan op de eigen gewenste indeling en de focus ligt vaak op de eigen sector en 

minder op de gehele arbeidsmarkt. Het Servicepunt Techniek is door de vakbond genoemd als een goed voorbeeld voor de manier waarop 

samenwerking in de regio nauwer kan worden ingevuld. Op basis van ervaringen van het project Leerwerkloketten vraagt samenwerking om 

opereren op drie niveaus die onderling op elkaar afgestemd moeten worden:

• strategisch: kansen en speerpunten benoemen; 

• tactisch: vroegtijdig signaleren welke acties nodig zijn; 

• operationeel: laagdrempelige ondersteuning, waarin alles samenkomt. 

Het is de uitdaging om de samenwerking zo in te richten dat er ruimte is voor eigen identiteit van de sectoren of clustersectoren in één of 

meerdere regio’s, zonder dat dit te veel overleg vraagt.
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Intersectorale samenwerking in de regio vindt beperkt plaats. Er zijn diverse initiatieven voor samenwerking op mobiliteit 

in de regio, maar het blijkt vaak lastig een goede match te vinden tussen vraag en aanbod in beschikbaarheid en gevraagde 

competenties. 

 

4.4. Samenwerkingsvormen in de toekomst

De vraag of er intersectorale uitwisseling, dan wel samenwerking op actuele thema’s is gewenst, wordt door de meeste mensen 

positief beantwoord. Echter, wanneer wordt doorgevraagd naar de vorm en intensiteit van samenwerking, ontstaat er een twee- 

of driedeling die als volgt te schetsen is:

1. Institutioneel

Reglement en heffing

Vaste deelnemers

2. Projectmatig

•  Afspraken en betaling  

per dienst

•  Nieuwe deelnemers 

kunnen aanschuiven

3.  Netwerk

•  Ad hoc samenwerking en 

financiering per initiatief

• Wisselende deelnemers

Van links naar rechts wordt de vorm losser en minder institutioneel.  

Bij vorm 1 horen reglementen en vaste inkomsten en bij vorm 2 wordt de financiering per project gezocht en wisselen de 

deelnemers. Hoewel de meeste betrokkenen vorm 3 aantrekkelijk vinden, verschillen zij van mening over de impact die 

samenwerking in deze vorm kan hebben. Er zijn zorgen over continuïteit, het meenemen van de achterhoede en het vinden 

van middelen in vorm 3. Tegelijk beweren meerdere geïnterviewden dat vorm 3 eigenlijk de enige vorm is om in de 21e eeuw 

succesvol vorm te geven aan samenwerking; instituten zijn volgens hen passé en leveren te weinig op.

Vragen die bij alle samenwerkingsvormen beantwoord moeten worden, zijn: 

1. Wat is het gezamenlijke doel en welk vraagstuk is leidend? 

2. Is het regionaal of intersectoraal?

3.  Wie participeren in de samenwerking? Zijn dat alleen de grotere werkgevers (met faciliteiten) of ook het MKB? Is het de 

innovatieve voorhoede, participeren werknemersvertegenwoordigers (‘maar dan wel graag de beslissers’), onderwijs en de 

overheid (op welk niveau)? 

4.  Wat is de frequentie en intensiteit van samenwerken? 

  Veel geïnterviewden benadrukten dat het geen ‘praatclubs’ moeten zijn en dat het vooral praktisch moet zijn. Dat kan ook 

betekenen dat de samenwerking wordt gestopt zodra de opdracht is vervuld. 

5. Hoe wordt het gefinancierd? Op basis van vrijwillige bijdrage van deelnemers, vanuit de fondsen, of door de overheid? 

6. Hoe organiseer je continuïteit voor thema’s die dat vragen? 
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5. Scenario’s voor de toekomst

Als de thema’s die uitnodigen tot samenwerking, reikwijdte en intensiteit van samenwerking, met elkaar worden gecombineerd, 

dan levert dat meerdere scenario’s op. We schetsen er hieronder vier die - met de uitkomsten van de interviews en de 

ervaringen uit de praktijk - kansrijk voorkomen. In de praktijk zijn ook combinaties van deze vier mogelijk.

 

ad hoc

samenwerking
hca plus

arbeidsmarktplan
overkoepelend

sectorfonds

regionaal landelijk/sectoral

netwerk

structuur

Scenario 1: Arbeidsmarktplan 

Instroom, doorstroom, zijinstroom en uitstroom - met andere woorden: van werk naar werk - zijn belangrijke thema’s voor 

bijna alle betrokkenen. Op dit moment worden al diverse initiatieven genomen om sectorplannen op te stellen om deze 

stromen in goede banen te leiden. Een (lichte) regiegroep zou deze initiatieven aan elkaar kunnen verbinden en op kunnen 

tillen naar de HCA-agenda van de topsectoren, zoals dat ongeveer is gebeurd in het techniekpact. Dat lukt alleen als er een 

duidelijk gezamenlijk doel is en als de sociale partners constructief samenwerken. De uitvoering ligt nadrukkelijk in de regio, 

omdat daar de matches worden gemaakt van vraag en aanbod. Er worden reeds initiatieven genomen voor het maken van 

een arbeidsmarktplan voor de voedselverwerkende industrie. De agrarische, primaire productie is de mogelijkheden aan het 

inventariseren. Er is nog onvoldoende beeld van de acties in de groothandel en detailhandel om te kunnen vaststellen of zij in 

het arbeidsmarktplan een rol kunnen vervullen.

Kansen

• Verbinding van de agrarische productie, verwerking en handel (in de regio).

• Sociale partners nemen de regie.

• Cofinanciering vanuit de overheid.

• Sterke binding met de regio.

Risico’s

• Staat of valt met goede samenwerking sociale partners.

• Beperkte aansluiting bij bestaande netwerken in de regio.

Scenario 2: Een overkoepelend sectorfonds 

Een overkoepelend sectorfonds - naar SOL-model - biedt de mogelijkheid om aanbodgericht projecten en activiteiten op te 
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zetten en te financieren die zijn gericht op arbeidsmarktvraagstukken. Sociale partners besturen het fonds, maar er is geen 

strakke afbakening waardoor bedrijven zelf kunnen bepalen of ze wel of niet meedoen. De uitvoering gebeurt door een 

onafhankelijke organisatie die werkt voor branches, bedrijven en medewerkers. Financiering gebeurt op basis van opdrachten 

en subsidies, niet door heffingen. Branches en bedrijven zijn vrij om deel te nemen of nieuwe initiatieven aan te melden. Het 

fonds kan ook worden gebruikt als platform voor uitwisseling. Onderwijsinstellingen kunnen deelnemen aan projecten en 

daarin hun diensten aanbieden. 

Kansen

• Biedt mogelijkheden voor ontschotting van huidige structuren van fondsen.

• Kan een ‘opstap’ zijn voor het inrichten van transitieactiviteiten in het kader van het sociaal akkoord.

• Vrijheid voor sectoren om deel te nemen aan de projecten die aansluiten op hun behoeften.

• Geen ‘praatclub’.

Risico’s

• Uitdaging om sterk op eigen branchegerichte fondsen te laten aanhaken.

• Onvoldoende financiering.

Scenario 3: HCA plus

In dit scenario wordt voortgebouwd op het netwerk dat al is gecreëerd vanuit de HCA-agenda en waarbij onderstaande 

doelstellingen een stevigere invulling krijgen:

1. aantrekkelijk werkgeverschap en imago van de sector;

2. beroepsgericht opleidingsaanbod (= instroom van gekwalificeerde medewerkers);

3. leven lang leren (= vakmanschap door postinitieel onderwijs).

Uitgangspunt is dat dit netwerk de voorhoede in de sectoren kan samenbrengen en dat er energie zit om vernieuwende 

oplossingen te vinden voor vraagstukken van het bedrijfsleven. Op dit moment wordt onder meer de betrokkenheid gemist 

van de sociale partners, met name de vakbonden, waardoor de activiteiten onvoldoende landen op de werkvloer. Door 

arbeidsmarktvraagstukken nadrukkelijker te agenderen en ook de voorlopers in de vakbeweging uit te nodigen om mee te 

denken over bijvoorbeeld vakmanschap en instroom, ontstaat een samenwerking die resultaten en draagvlak oplevert. De 

samenwerking wordt gestart in die regio’s waar ‘trekkers’ zijn en waar de energie zit en kansen worden gepakt. Activiteiten die 

op weinig draagvlak kunnen rekenen, stoppen vanzelf omdat er geen financiering voor is. 

Kansen

• De nadruk ligt op wat er werkt in plaats van waar we het over eens zijn.

• Zorgt voor innovatieve oplossingen.

• Biedt mogelijkheden voor een sterkere samenwerking tussen het bedrijfsleven en het onderwijs.

• Biedt kansen voor het aanhaken van brancheorganisatie en vakorganisaties op deze thema’s. 

Risico’s

• Indien in een regio geen ‘trekker’ zit, ontstaat mogelijk een gat.

•  De samenwerking op basis van innovatie kan ervoor zorgen dat traditionele spelers afhaken en de samenwerking als elitair 

wordt ervaren.

• Door de netwerkbenadering is het lastiger om beheertaken uit te voeren.
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Scenario 4: Ad hoc samenwerking

Er worden geen thema’s gekozen en geen structuren neergelegd. De branches en regio’s bepalen zelf hoe, wanneer en met 

wie zij samenwerken. Bestaande fondsen kunnen relevante, intersectorale activiteiten van de productschappen overnemen. 

Samenwerking ontstaat alleen daar waar dat directe meerwaarde geeft. De regierol wordt volledig bij de partners in de regio 

gelegd.

Kansen

•  Iedereen met een goed idee en ondernemersgeest kan de lead nemen om een goed plan op te zetten en verbinding te 

zoeken. 

• Geen ‘praatclubs’; als het nodig is vinden mensen elkaar wel.

Risico’s

• Versnippering en gebrek aan continuïteit.

• Risico op opnieuw het wiel uitvinden.

Ten slotte de vier scenario’s in een overzicht:

Scenario 1: 
Arbeidsmarktplan

Scenario 2: 
Overkoepelend fonds

Scenario 3: 
HCA plus

Scenario 4: 
Ad hoc samenwerking 

Leidend arbeids-
marktvraagstuk

Instroom 
gekwalificeerde 
medewerkers
Mobiliteit en  
zijinstroom

Vakmanschap
Mobiliteit en  
zijinstroom

Goed werkgeverschap 
(arbeidsrelaties, 
arbeidsvoorwaarden, 
etc.)

Alleen op basis van vraag/

behoefte samenwerking

Scope Focus op regionaal, met 
lichte sectorale regie 

Sectoraal Landelijk & sectoraal Afhankelijk van behoefte, 

vooral vanuit subsectoren

Participanten Sociale partners 
hebben de regie en 
zoeken samenwerking 
in de regio (met o.a. 
UWV, gemeenten) 
Onderwijs is 
faciliterend

Ondernemers en 
sectoren die willen
Ondernemers 
hebben de regie, met 
bescheiden rol voor 
sociale partners
Overheid en onderwijs 
is faciliterend

Ondernemers, 
onderwijs en overheid 
zijn al aangehaakt, 
vakorganisaties sluiten 
aan op de plusvariant

Hangt af van thema, 

initiatief vooral bij 

ondernemers/sociale 

partners

Inrichting & 
intensiteit  
samenwerking

Landelijke (lichte) 
regiegroep, die diverse 
sectorplannen verbindt
Regionale groepen 
geven uitvoering 
aan afstemming 
arbeidsmarktvraag-
stukken in de eigen 
regio

Landelijk bestuur/ 
professionele, 
onafhankelijke 
organisatie die zorgt 
voor aanbod en 
structuur  
Afhankelijk van 
de doelstelling 
haken participanten 
aan (sectoren, 
ondernemers)

Regiegroep heeft:
aanjaagfunctie
monitoringsfunctie
Afhankelijk van 
maatregel sectoraal  
of regionaal

Ad hoc
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Continuïteit Landelijke regiegroep 
komt alleen bij 
elkaar voor strategie 
en verbinden van 
sectorale/ regionale 
vraagstukken
Regionale werkgroep 
werkt op basis van 
doelstelling: (klaar = 
opheffen/borgen)

Door middel van 
structureel fonds 
Deelname aan 
activiteiten is niet 
continu 

Door aansluiting op 
bestaande structuur en 
netwerken van HCA en 
topsectoren

Laag

Financiering Bedrijfsleven, met waar 
mogelijk/ gewenst 
cofinanciering door 
overheid

Door de participanten 
die meedoen, waar 
mogelijk/gewenst 
cofinanciering door 
overheid

Door bedrijfsleven 
eventueel met 
cofinanciering door 
overheid (vanuit 
topsectorenbeleid)

Van onderop

Draagvlak Inschatting op basis 
van interviews: vooral 
bij vakorganisaties en 
bij grotere sectoren/
bedrijven die al actieve 
rol van sociale partners 
kennen

Inschatting op basis 
van interviews: 
vooral bij voorhoede 
werkgevers en bij deel 
vakbonden, vanuit 
behoefte aan vrijheid 
en effectiviteit

Inschatting op basis 
van interviews: vooral 
bij onderwijs en 
voorhoede werkgevers; 
voor vakbond staat nog 
veraf

Inschatting op basis van 

interviews: vooral in 

sectoren die nu al sterk 

naar binnen zij gericht en 

voor wie productschap al 

ver weg was
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Bijlage 1. Overzicht van geïnterviewde personen 

Sociale fondsen

• E. Bak, sociaal secretaris Sociaal Fonds Zoetwarenindustrie 

• M. Heemskerk, sociaal secretaris AGF Detailhandel

• F. van der Heide, Sociaal Fonds Tuincentrumbranche

• R. Kerkmeijer, sociaal secretaris Fonds Collectieve Belangen voor de Pluimveeverwerkende Industrie

• B. van Kessel, ambtelijk secretaris Stichting Vormings- en Ontwikkelingsfonds in het Slagersbedrijf

• P. van der Laar, sociaal secretaris Sociaal Fonds Vishandel

• P. Passchier , sociaal secretaris Sociaal Fonds Bakkersbedrijf

• C. Rouw, sociaal secretaris Sociaal Fonds Collectieve belangen voor de Vleessector en vleeswaren

• L. Rutjes, directeur Stichting Sociaal Fonds Levensmiddelenindustrie

• A. Stel, directeur STOOF 

• G. Schikhof, ambtelijk secretaris Sociaal Fonds Gemaksvoeding

• D.Wijnveen, bestuursondersteuner relatiebeheerder Colland Arbeidsmarktfonds

Werkgevers/Branchevertegenwoordigers

• H. Achterhuis, CVAH

• E. Bodde, Flora Holland

• J. van Campen, NCR

• F. Crucq, VHG

• R. van Diermen, VNV

• J. Ellfers , NZO en Friesland Campina

• H. Flipsen, NEVEDI

• J. Goebbels, COV, VNV en VION

• R. de Graaf, Lamb Weston

• A. Hekman, LTO Noord Glaskracht

• F. Huijbregts, Huibregts groep

• W. Kannegieter, NVB

• J. Niessen, AVEBE

• J. Odink, Nepluvi

• A. Ooijen, FNLI

• M. Vulto, LTO-Nederland

• H. Zwevering, CUMELA

Werknemersvertegenwoordigers

• N. Altundal, FNV Bondgenoten

• L. van Beekum, FNV Bondgenoten

• H. van Beers, CNV Vakmensen

• M. Bense, FNV Bondgenoten

• G.J. den Besten, CNV Vakmensen

• N. Bogaard, CNV Vakmensen 

• P. van den Boom, FNV Bondgenoten

• J. Bosma, CNV Vakmensen

• M. van Bruggen, FNV Bondgenoten
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• P. van den Boom, FNV Bondgenoten

• W. Daams, FNV Bondgenoten

• P. Fey, CNV Publieke Zaak

• P. Fortuin, CNV Vakmensen

• J. Hendriks, FNV Bondgenoten

• J. Klein, FNV Bondgenoten

• H. van der Kolk, FNV Bondgenoten

• J. Kraan, CNV Vakmensen

• H. Onstwedder, FNV Bondgenoten

• F. Peltzer, FNV Bondgenoten

• B. Roodhuizen, FNV Bondgenoten

• S. Swart, CNV Vakmensen

• F. van de Veen, CNV Vakmensen

• H. Vellenga, FNV Bondgenoten

• J. Verhoeven, FNV Bondgenoten

• H. Zendman, FNV Bondgenoten

 

Onderwijs

• G. Kant, voorzitter CvB Lentiz

• M. van der Laan, voorzitter AOC-raad

• K. Samsom, directeur Kenniscentrum Aequor 

• G. van Vilsteren, directeur GKC

Overig

• N. van Hemert, Greenport

• J. Mooren, STAR

• K. van Uitert, UWV

• M. Zoetmulder, UWV
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Bijlage 2. Overzicht van Sociale Fondsen

Agrarische/primaire productie

Fonds Colland Arbeidsmarkt Fonds

Voor welke sectoren actief? Zie hieronder

Welke cao’s vallen onder het fonds? Glastuinbouw, Open Teelten, Bos en natuur, Bedrijfsverzorgingsdiensten, 
Groenvoerdrogerijen, Tuinzaadbedrijven, Hoveniersbedrijven, 
Rundveeverbetering, Varkensverbetering in Nederland, Paddenstoelen, 
Dierhouderij, Groothandel in bloembollen, Loonwerksector 

Aantal medewerkers 113.429 in 2011, zie tabel 3, Land- en Tuinbouw sectorbeschrijving, UWV 
februari 2013

Aantal werkgevers 15.702 in 2011, zie tabel 3, Land- en Tuinbouw sectorbeschrijving, UWV 
februari 2013

Omzet per jaar 2011: e 18.073.000

Baten 31-12-2011: e 37.390.000

Vertegenwoordigers bestuur Naam organisatie Functionaris

Er zijn 15 
werkgeversorganisaties 

De heren Vulto (LTO), de heer Hekman, de heer 
Slabbekoorn (LTO)
Mevrouw Zweverink (Cumela)
De heer Crucq (VGH)

FNV Bondgenoten Mevrouw M. Bense

CNV Vakmensen De heer J. Bosma 
De heer J. Koudijs

Vakvereniging  
Het Zwarte Corps

-

Sociaal secretaris Het fonds wordt ondersteund door het bestuursbureau dat is ondergebracht 
bij ACTOR (bureau voor sectoradvies)

Overig LTO is de grootste werkgeversvereniging. Daarna volgt Cumela en VHG 
(hoveniers- en groenvoorzieningen). LTO is vertegenwoordigd in de SER en 
Stichting van de Arbeid

Informatiebronnen: 
Sectorbeschrijving Land- en Tuinbouw UWV, 2013
Jaarverslag Colland, 2011 

Verwerking van voedsel en grondstoffen

Stichting Opleidings- en Ontwikkelings Fonds in de Levensmiddelenindustrie

Voor welke sectoren actief? Actief op drie hoofdsectoren met daaronder subsectoren.
Hoofdsectoren: 
Vervaardiging van voedingsmiddelen
Vervaardiging van dranken
Vervaardiging van tabak

Subsectoren:  
slachterijen en vleesverwerking, visverwerking, vervaardiging aardappelen, 
vervaardiging groenten en fruit, vervaardiging plantaardige en dierlijke oliën 
en vetten, vervaardiging meel, vervaardiging brood, banketbakkerswerk en 
deegwaren, verwerking ‘overige’ voedingsmiddelen (cacao, suiker, koffie en 
thee, saus, zout en specerijen), vervaardiging diervoeders en vervaardiging 
dranken

Welke cao’s vallen onder het fonds? Werkt voor diverse cao’s in diverse sectoren 
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Aantal medewerkers 119.000 

Aantal werkgevers/bedrijven 4.920 

Baten 2012: e 850.000

Bestemmingreserve 2012: e 150.000

Vertegenwoordigers bestuur Naam organisatie Functionaris

Nederlandse Zuivelorganisatie (NZO), Vereniging 
Bakkerij en Zoetwarenindustrie (VBZ), Bond 
van Nederlandse Margarinefabrikanten (BNMF), 
Nederlandse Vereniging Diervoederindustrie 
(Nevedi), Centraal Brouwerij Kantoor 
(CBK) vacature, Vereniging van Nederlandse 
Groenten- en Fruitverwerkende Industrie 
(VIGEF) vacature

FNV Bondgenoten

CNV Vakmensen

Directeur Mevrouw L. Rutjes

Gezichtsbepalende werkgevers
Werkgeversvereniging
Innovatiekracht/charisma/ 
grootte

De werkgeversverenigingen die participeren in het bestuur zijn over het 
algemeen ook actief in de levensmiddelenindustrie 

Sociaal Fonds Collectieve belangen voor de vleessector en vleeswaren*

Voor welke sectoren actief? Vlees (slachterijen en uitsnijderijen, diverse groothandels en uitzendbureau) & 
vleeswaren (worstenmakers en dergelijke)

Welke cao’s vallen onder het fonds? Vlees en vleeswaren; het gaat om twee reguliere en twee O&O-cao’s

Aantal medewerkers Vlees: tussen 9.000 en 10.000 (veel flexibele arbeid, waardoor het varieert)
Vleeswaren: 3.000

Aantal werkgevers Vleeswaren: 100  
Vlees: 500

Baten 2012: Vlees e 1.202.984
2011: Vleeswaren e 420.082

Reserve 2012: Vlees e 3.680.198
2011: Vleeswaren e 1.677.857

Vertegenwoordigers bestuur Naam organisatie Functionaris

Vlees: COV Voorzitter:  
De heer J. Goebbels
Secretaris:  
De heer R. v/d Kruik

Vleeswaren: VNV Idem

FNV Bondgenoten De heer J. Klein 
Mevrouw W. Daams

CNV Vakmensen De heer F. van de Veen

Sociaal secretaris Mevrouw C. Rouw

Grootste werkgevers in de sectoren Vlees: Vion, Van Drie
Vleeswaren: Zwanenberg en Stegemann 

 

* Vanwege veel overlap in zowel projecten, als bestuur & sociaal secretaris samengenomen.

Bronnen: 
Jaarverslag Fonds Collectieve Belangen Vlees, 2012
Jaarverslag Fonds Collectieve Belangen Vleeswarenindustrie, 2011
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Fonds Collectieve Belangen voor de Pluimveeverwerkende industrie

Voor welke sectoren actief? Pluimveeverwerkende industrie

Welke cao’s vallen onder het fonds? CAO Pluimveeverwerkende industrie

Aantal medewerkers 4.378

Aantal werkgevers 145

Omzet per jaar 2011: e 744.606

Reserve Ultimo 2011: e 176.118

Vertegenwoordigers bestuur Naam organisatie Functionaris

NEPLUVI De heer J. Heijs
De heer J. Timmer
De heer J.P. Visser

FNV Bondgenoten De heer. J. Verhoeven

CNV Vakmensen Mevrouw J. Kraan

Sociaal secretaris De heer R. Kerkmeijer

Bronnen:
Jaarrekening 2011

Sociaal Fonds Gemaksvoeding

Voor welke sectoren actief? Gemaksvoedingsindustrie inclusief kokswaren en snackindustrie
(Omschrijving Gemaksvoeding > zie cao-artikel 2.1) 

Welke cao’s vallen onder het fonds? CAO voor de Gemaksvoedingsindustrie

Aantal medewerkers ca. 5.000 

Aantal werkgevers 89, waarvan een paar grote werkgevers (Mora, Smuller, Becker en de rest 
kleine MKB-bedrijven

Baten 2010: e 172.500

Reserve 2010: 0

Vertegenwoordigers bestuur Naam organisatie Functionaris

AKSV 2 leden 

FNV Bondgenoten De heer M. Gorter

CNV Vakmensen De heer F. van de Veen

Sociaal secretaris De heer G. Schikhof (ambtelijke secretaris)

Gezichtsbepalende werkgevers
Werkgeversvereniging
Innovatiekracht/charisma/ 
grootte

Vooral vertegenwoordiging van grote bedrijven/spelers (Mora, Smuller en 
Becker) hebben zitting in AKSV. Strategie is ook dat zij bepalen wat de koers 
is; kleinere bedrijven volgen dan automatisch. In de praktijk ervaren de 
kleinere bedrijven dat er veel wordt opgelegd en dat gemaakte afspraken niet 
goed passen bij hun situatie. Lastig om voet aan de grond te krijgen.

Bronnen:
Jaarverslag 2010

Sociaal Fonds Bakkersbedrijf

Voor welke sectoren actief? Bakkersbedrijf

Welke cao’s vallen onder het fonds? CAO Bakkersbedrijf

Aantal medewerkers 40.144

Aantal werkgevers 2.916

Omzet per jaar 2010: e 1.048.450

Reserve Ultimo 2010: e 6.740.580
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Vertegenwoordigers bestuur Naam organisatie Functionaris

NBOV De heer P. Passchier

NVB De heer W. Kannegieter

FNV Bondgenoten De heer L. van Beekum

CNV Vakmensen De heer H. van Beers

Secretaris De heer P. Passchier

Gezichtsbepalende werkgevers
Werkgeversvereniging
Innovatiekracht/charisma/grootte

-

Sociaal Fonds Zoetwarenindustrie

Voor welke sectoren actief? Zoetwarenindustrie

Welke cao’s vallen onder het fonds? Zoetwaren

Aantal medewerkers 7.362

Aantal werkgevers 232

Baten 2011: e 1.510.000

Reserve 31-12-2011: e 2.100.689

Vertegenwoordigers bestuur Naam organisatie Functionaris

Werkgeversorganisatie De heer M. Koenders, Mevrouw M. van der Aar
De heer N. Haams
De heer J. Vrieman

De Unie De heer S. Pein

FNV Bondgenoten De heer J. Hendriks

CNV Vakmensen De heer J. Osinga

Sociaal secretaris Mevrouw E. Bak

Bronnen:
Jaarverslag, 2011

Sociaal Fonds Graanbe- en verwerkende industrie

Opmerkingen Fonds in oprichting 

Groothandel

Stichting FKB voor het particuliere kaaspakhuis

Opmerkingen Onduidelijke status van het fonds

Fonds kollectieve belangen Levensmiddelengroothandel

Voor welke sectoren actief? Groothandels in levensmiddelen, zoetwaren, tabak, tabaksartikelen, 
aanverwante artikelen, bakkerijgrondstoffen en/of levensmiddelen, gericht op 
de binnen- en buitenshuishoudelijke markt

Welke cao’s vallen onder het fonds? GIL 

Aantal medewerkers ?

Aantal werkgevers ?

Baten e 302.000

Reserve e 852.000
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Vertegenwoordigers bestuur Naam organisatie Functionaris

Federatie van de Groothandel 
in Levensmiddelen

N. van der Horst
E. Fischer
H.L. van Rozendaal

De Unie E.C.P. Lecomte

FNV Bondgenoten F. Bugdayci

CNV Dienstenbond M. den Heijer

Sociaal secretaris P.J.D. van der Woude

Bronnen:
Jaarverslag, 2011

Fonds kollectieve belangen Levensmiddelengroothandel

Voor welke sectoren actief? Groothandels in levensmiddelen, zoetwaren, tabak, tabaksartikelen, 
aanverwante artikelen, bakkerijgrondstoffen en/of levensmiddelen, gericht op 
de binnen- en buitenshuishoudelijke markt

Welke cao’s vallen onder het fonds? CAO voor Groothandel in Groenten en Fruit

Aantal medewerkers ?

Aantal werkgevers ?

Baten ?

Reserve ?

Vertegenwoordigers bestuur Naam organisatie Functionaris

Frugi Venta L.A.M. Welschen

FNV Bondgenoten J. Bergervoet
I. van Pinxteren

CNV Dienstenbond K. Huntjens

RMU Chr. Baggerman

Opleidingsmanager E. Zwiers

Detailhandel

Stichting Vormings- en Ontwikkelingsfonds in het Slagersbedrijf

Voor welke sectoren actief? Het slagersbedrijf.  
De sector bestaat voor 80% uit (kleine) winkels en voor 20% uit middelgrote 
productiebedrijven (meer dan 50 medewerkers), verpakkingsbedrijven en een 
aantal centrale slagerijen die onderdeel zijn van een concern

Welke cao’s vallen onder het fonds? CAO voor het Slagersbedrijf (CAO Slagers), O&O CAO VOS, CAO VUT

Aantal medewerkers 15.000 

Aantal werkgevers/bedrijven Ca. 2.000

Omzet per jaar Ultimo 2011: 2.2 miljoen 

Reserve Ultimo 2011: 1.4 miljoen

Vertegenwoordigers bestuur Naam organisatie Functionaris

KNS De heer J. ter Riele

FNV Bondgenoten Mevrouw W. Daams  
De heer H. de Keijzer

CNV Vakmensen De heer F. van de Veen

Ambtelijke secretaris De heer B. van Kessel

Bronnen:
Financieel Jaarrapport 2011
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Sociaal Fonds Vishandel

Welke cao’s vallen onder het fonds?

Aantal medewerkers 5.950

Aantal werkgevers Niet bekend

Baten 2011: e 107.630

Reserve 2011: e 217.678

Vertegenwoordigers bestuur Naam organisatie Functionaris

CNV Vakmensen De heer N. Bogaard

VNV De heer R. van Birne

VNV De heer R. Mothagen

VNV De heer M. de Graaf

Sociaal secretaris De heer P. van de Laar

Bronnen:
Jaarverslag 2011
Ministerie van SZW (aantal medewerkers)

Sociaal Fonds Slijterijen

Opmerkingen Fonds is opgericht in 2012 

Sociaal Fonds AGF Detailhandel (CKO)

Voor welke sectoren actief? AGF Detailhandel en Handel groenten en fruit

Welke cao’s vallen onder het fonds? CAO AGF Detailhandel

Aantal medewerkers 19.875

Aantal werkgevers 2.547, vooral MKB

Baten 2010: e 845.000

Reserve Ultimo 2010: e 1.558.000

Vertegenwoordigers bestuur Naam organisatie Functionaris

ADN (AGF Detailhandel 
Nederland)

M. Heemskerk

CVAH (Centrale Vereniging 
Ambulante Handel)

H. Achterhuis

FNV Bondgenoten A.A.M. Steijaart

CNV Dienstenbond ?  
(opvolger van K. Huntjens)

Sociaal secretaris M. Heemskerk

CKO (Centrum voor Kennis en Ontwikkeling) CKO voert doelstellingen van het fonds uit.
Directeur: C. Schoenmakers

Bronnen:
Jaarverslag 2010 
Ministerie van SZW (aantal werkgevers, medewerkers)

Stichting Sociaal Fonds Gespecialiseerde Bloemdetailhandel

Voor welke sectoren actief? Verwerking van bloemen en planten, bloemstukken enz. (bloemenwinkels, 
veelal familiebedrijven)
Ambulante bloemenhandel, inclusief kaas en vis (markten en verkoopplekken)

Welke cao’s vallen onder het fonds? CAO voor gespecialiseerde Detailhandel in de bloemen

Aantal medewerkers 10.000 
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Aantal werkgevers 3.500 

Baten 2011: premiebaten e 891.078 
overige baten e 4.338.095

(Bestemmings) Reserve 2011: e 4.086.381

Vertegenwoordigers bestuur Naam organisatie Functionaris

VBW De heer M. Maasse

CVAH De heer H. Achterhuis

FNV Bondgenoten De heer Verbruggen
De heer A.A.M. Steijaert

CNV Dienstenbond Mevrouw Zijlstra

Sociaal secretaris Er is geen sociaal secretaris 

Gezichtsbepalende werkgevers
Werkgeversvereniging
Innovatiekracht/charisma/grootte

VBW Centrale Vereniging Bloemen Detailhandel (Directeur: de heer M. 
Maasse, veel invloed)
Weinig innovatiekracht

Bronnen:
Jaarverslag Sociaal Fonds 2011
Jaarverslag 2012 VBW Centrale Vereniging Bloemendetailhandel
Ministerie van SZW (aantal werkgevers, medewerkers)

Sociaal Fonds Samenwerkende Branches Detailhandel

Voor welke sectoren actief? Tabaksartikelen, dierenspeciaalzaken, fotografische artikelen, juwelierszaken, 
lederwaren en reisartikelen, muziekinstrumenten en bladmuziek, verf en 
behang, grammofoonplatendetailhandel

Welke cao’s vallen onder het fonds, 
behorend bij Agri & Food, Tuinbouw & 
Uitgangsmaterialen?

CAO Detailhandel in tabaksartikelen
CAO Dierenspeciaalzaken

Aantal medewerkers Tabaksartikelen: 2.600
Dierenspeciaalzaken: 3.895

Baten e 682.000 voor alle branches (31-12-2011)

Bestemmingsreserve e 1.720.000 (31-12-2011)

Vertegenwoordigers bestuur Naam organisatie Functionaris

DIBEVO H. van Houwelingen

NJU B.M.E. Keizer

NSO J.P.M. Burgering

SNF W. van Tesseling

FNV Bondgenoten A.A.M. Steijaert

CNV Dienstenbond ?

Sociaal secretaris -

Bron:
Jaarverslag 2011
Ministerie van SZW (aantal medewerkers)

Sociaal Fonds Tuincentrumbranche

Voor welke sectoren actief? Tuincentra

Welke cao’s vallen onder het fonds, 
behorend bij Agri & Food, Tuinbouw & 
Uitgangsmaterialen?

CAO Tuincentra

Aantal medewerkers 11.500
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Baten e 407.000 (31-12-2010)

Bestemmingsreserve e 315.600 (31-12-2010)

Vertegenwoordigers bestuur Naam organisatie Functionaris

Tuinbranche NL E.J. Metz

FNV Bondgenoten A.A.M. Steijaert

FNV Bondgenoten M.J. van Bruggen

CNV Dienstenbond P.E. Zijlstra-Jukema

Bron:
Jaarverslag 2010
Ministerie van SZW (aantal medewerkers)

Sociaal Fonds Levensmiddelenbedrijf

Voor welke sectoren actief? Levensmiddelenbedrijf

Welke cao’s vallen onder het fonds, 
behorend bij Agri & Food, Tuinbouw & 
Uitgangsmaterialen?

CAO voor het Levensmiddelenbedrijf

Aantal medewerkers 153.000

Baten e 2.293.710 (31-12-2009)

Bestemmingsreserve e 5.154.091 (31-12-2009)

Vertegenwoordigers bestuur Naam organisatie Functionaris

Vakcentrum Levensmiddelen

Nederlandse Vereniging van 
Coöperatieve Werkgevers

FNV Bondgenoten

FNV Bondgenoten

CNV Dienstenbond

Bron:
Jaarverslag 2009
Ministerie van SZW (aantal medewerkers)
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Bijlage 3. Overzicht van bedrijfstak-cao’s

Bedrijfstak-cao’s  
met fonds

sbi 
code

cao-mw AVV-mw aantal 
mw

aantal 
werk-
gevers

Sociaal fonds

1 Tuinzaadbedrijven 16 3.000  . 3.000 nb Colland

2 Landbouwwerktuigen 
exploiterende ondernemingen

16 16.919 5.296 22.215 2.854 Colland

3 Groenvoederbedrijven 109 131  . 131 nb Colland

4 Dierhouderij 14 2.880  . 2.880 nb Colland

5 Bos en natuur Raam-cao 21 1.538  . 1.538 202 Colland

6 Glastuinbouw 11 27.198 13.633 40.831 3.423 Colland

7 Hoveniersbedrijven    15.955 2.702 Colland

8 Bedrijfsverzorging 16 2.543  . 2.543 34 Colland

9 Weefselkweeksector 11  650  .  650 nb Colland

10 Paddenstoelen (momenteel 
geen, wel fair produce)

11  2.840  .  2.840 169 Colland

11 Open Teelten (Bloembollen, 
Boomkwekerij, Landbouw, 
Tuinbouw)

11   29.406  15.294  44.700 4.219 Colland

12 Varkensverbetering in NL 16  260  .  260 9 Colland

13 Rundveeverbetering in NL 16  1.897  .  1.897 nb Colland

14 Pluimvee-industrie 101  3.039  1.339  4.378 145 Fonds Collectieve 
Belangen voor de 
Pluimveeverwerkende 
industrie

15 Graanbe- en verwerkende 
bedrijven

107  4.300  .  4.300 212 Fonds Graanbe- en 
verwerkende bedrijven

16 Detailhandel in aardappelen, 
groenten en fruit

472  6.928  .  6.928 1.789 Sociaal Fonds AGF 
Detailhandel

17 Groothandel in groenten en  
fruit

463  9.643 3.304 12.947 758 Sociaal Fonds AGF 
Groothandel

18 Bakkersbedrijf 107 28.755 11.389 40.144 2.916 Sociaal Fonds 
Bakkersbedrijf

19 Gemaksindustrie 108 2.466 1.265 3.731 89 Sociaal Fonds 
Gemaksvoedingindustrie

20 Detailhandel, gespecialiseerd in 
bloemen en planten

477 6.810 4.530 11.340 3.347 Sociaal Fonds 
gespecialiseerde 
Bloemendetailhandel

21 Detailhandel tabaksartikelen 472 2.556  . 2.556 646 Sociaal Fonds 
Samenwerkende Branches 
Detailhandel

22 Detailhandel in 
dierenspeciaalzaken 
aquariumspeciaalzaken en 
hengelsportspeciaalzaken

477  2.674 1.221 3.895 799 Sociaal Fonds 
Samenwerkende Branches 
Detailhandel

23 Visdetailhandel 472 5.950  . 5.950 nb Sociaal Fonds Vishandel
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Bedrijfstak-cao’s  
met fonds

sbi 
code

cao-mw AVV-mw aantal 
mw

aantal 
werk-
gevers

Sociaal fonds

24 Zoetwarenindustrie 108 6.199 1.163  7.362 232 Sociaal Fonds 
Zoetwarenindustrie

25 Groothandel in levensmiddelen, 
zoetwaren, tabaksproducten en 
bakkerijproducten

463  16.711 10.793   27.504 nb Stichting FKB voor 
de groothandel in 
levensmiddelen, 
zoetwaren, tabak en/of 
tabakproducten

26 Particuliere kaaspakhuisbedrijf 463  3.449  488  3.937 123 Stichting FKB voor het 
Particuliere Kaaspakhuis

27 Vleessector 463 5.749 3.157  8.906 375 Stichting Fonds 
Collectieve Belangen voor 
de Vleessector

28 Vleeswarenindustrie 101 1.920  583 2.503 99 Stichting Fonds 
Collectieve Belangen voor 
de Vleeswarenindustrie

29 Houthandel     480 Stichting Fonds voor 
onderzoek, opleiding en 
arbeidsverhoudingen in 
de Houthandel

30 Margarine- en spijsvetindustrie 104 650  . 650 nb Stichting O&O-
fonds in de 
Levensmiddelenindustrie 

31 Suikerwerk- en chocolade-
verwerkende industrie

108 6.000  . 6.000 113 Stichting O&O-
fonds in de 
Levensmiddelenindustrie

32 Drankindustrie en groothandel 
in dranken

110 5.648 2.716 8.364 419 Stichting O&O-
fonds in de 
Levensmiddelenindustrie

33 Groenten- en fruitverwerkende 
industrie

103 2.779  971 3.750 52 Stichting O&O-
fonds in de 
Levensmiddelenindustrie

34 Levensmiddelenbedrijf 472 120.114 32.766 52.880 5.011 Stichting Sociaal Fonds 
Levensmiddelenbedrijf

35 Zuivelindustrie 1 105  5.072  .  5.072 16 Stichting Sociaal Fonds 
Levensmiddelenbedrijf

36 Zuivelindustrie,  
hoger personeel

105 1.799  . 1.799 16 Stichting Sociaal Fonds 
Levensmiddelenbedrijf

37 CAO Trawlvisserij    .  Nb Stichting Sociaal Fonds 
Trawlvisserij

38 Tuincentra 477 11.500  . 11.500 419 Stichting Sociaal Fonds 
Tuincentrumbranche

39 Slagersbedrijf 472 13.939 2.982 16.921 2.120 Stichting Vormings- en 
Ontwikkelingsfonds in 
het Slagersbedrijf (VOS)
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Bijlage 4.  Overzicht van bedrijfs-cao’s in de Agri & Food en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen

25 grootste bedrijven Agri & Food en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen met een bedrijfscao Sbi-code Aantal 
medewerkers

KERRY (NL) BV 471 9.414

VenD BV CAO 471 6.656

SUIKER UNIE SENSUS EN COSUN 471 5.431

HEINEKEN NEDERLANDS BEHEER 471 4.874

AVEBE U.A. 829 4.200

CARGILL 463 3.010

COMPAXO 110 2.821

COFFEE AND TEA (Douwe Egberts) 104 2.488

AB MAURI 471 1.835

HONIG MERKARTIKELEN BV 829 1.814

BAVARIA NV 471 1.600

COCA-COLA ENTERPRISES NEDERLAND BV 108 1.329

ACs AGERLAND BV 106 1.000

BIJENKORF CAO HP 471 850

QLIP NV 108 783

HOCHWALD NEDERLAND BV 101 760

INNOSEEDS BV 103 710

BLOEMENVEILING AALSMEER 110 690

NESTLE NEDERLAND CAO I 101 650

CERESTAR BENELUX (nu Cargill) 106 640

AHOLD NEDERLAND EN KONINKLIJKE AHOLD NV, 
voor de medewerkers van de kantoren van

110 600

NESTLE NEDERLAND CAO II HOGER PERSONEEL 108 600

THE NUANCE GROUP (NETHERLANDS) BV 108 600

DE DIENSTEN CAO 110 580

DANISCO ZAANDAM BV 110 511

FLORA HOLLAND 103 460

Bron: Ministerie van SZW
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