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De aanleiding voor het onderzoek zijn een 
drietal trends, die maken dat er actie moet 
worden overwogen.
● In het Agrofoodcluster ziet men dat, 

wanneer het beleid niet verandert, de 
bedrijven afstevenen op een grote ver
vangingsvraag. Dat maakt inspanningen, 
waarmee het Agrofoodcluster zijn positie 
kan versterken, wenselijk.

● Werknemers worden mobieler. Nieuwe 
werknemers hebben geen werkgever-
voor-het-leven meer. Daar wil het 
Agrofoodcluster op inspelen, om in de 
toekomst voldoende gekwalificeerde 
werknemers te kunnen aantrekken.  
Tegelijk wil het cluster de werkzekerheid 
en de arbeidsmarktpositie van de werk-
nemers versterken.

● Werknemers zoeken werk dicht bij huis. 
Dus lijkt een regionale aanpak effectief.

Trends 
als aanleiding 

Eerst even dit 
Dit boekje laat zien wat het project Ver
binden op mobiliteit in het Agrofood cluster 
heeft opgeleverd. Het is gebaseerd op het 
onderzoeks rap port, dat Linxx, EIM en  
Margriet Jongerius Management � Advies 
opstelden. En op het haalbaarheidsonder
zoek Regionale Pilots. Het project maakt 
deel uit van het Programma Arbeidsmarkt 
en Opleiding van de gezamenlijke product
schappen. 
Dit project is mogelijk gemaakt met onder-
steuning van het ministerie van EL�I.

In dit boekje vatten we de bedrijfstakken 
en sectoren samen in het woord Agrofood
cluster. Daaronder verstaan we: 

Primaire agrosector
● Akkerbouw en tuinbouw
● Veeteelt
● Gemengd bedrijf, visserij en overige  

primaire agrobedrijven 

Verwerkende voedingsmiddelenindustrie
● Vlees- en visverwerking, incl. slachterijen
● Zuivel
● Verwerking van overige voedingsmiddelen

Handel en dienstverlening
● Groothandel in levende dieren, vlees en vis
● Groothandel in overige voedingsmiddelen
● Detailhandel in voedsel, incl. bloemen-

winkels, dierenwinkels en tuincentra
● Agro dienstverleners, zoals AB- en loon-

bedrijven, hoveniers en veilingen
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diept in een conferentie waaraan meer 
dan 60 deskundigen en mensen uit de 
praktijk deel hebben genomen. In de aan
loop naar de conferentie en in het vervolg 
daarop belegden we werkbijeenkomsten 
en hielden we interviews met landelijke 
stakeholders en regionale spelers. 

Door de uitkomsten en gegevens met 
elkaar te verbinden wordt duidelijk dat 
een geïntegreerde aanpak van het mobi
liteitsbeleid mogelijk en nodig is. Wat er 
gedaan kan worden om effectief op de 
arbeidsmarkt te zijn hebben we inzichte
lijk gemaakt op mobiliteitskaarten. Deze 
kaarten laten zien hoe de mobiliteit-
stromen van alle geregistreerde werk-
nemers in het Agrofoodcluster in 2007 
zijn verlopen. Daarnaast geven zij een 
beeld van de omvang en de richting van 
de stromen. Bovendien maken ze inzich
telijk wat de leerlingen, de werknemers 
en de werkzoekenden motiveerde. 
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Opstartfase
In het project ‘Verbinden op mobiliteit’ 
hebben we toegewerkt naar een intersec
torale en regionale aanpak van de mobili
teit, met een sectorspecifieke benadering 
van mogelijkheden voor zij-, in-, door- en 
uitstroom.

Doelen
Daarbij stonden ons de volgende doelen 
voor ogen:
● Bewustwording en activering van werkne

mers op arbeidsmarktperspectief.
● Bewustwording en activering van werkge

vers op mogelijkheden van in-, door- en 
uitstroombeleid. 

● Inzicht krijgen in de feitelijke en de ge
wenste mobiliteitstromen.

● Verbinden van stakeholders, zoals UWV 
Werkbedrijf, gemeenten, onderwijs en 
kenniscentra bij een effectief mobiliteits
beleid, zodat alternatieve instroom en 
begeleiding bij uitstroom op gang kunnen 
komen.

● Verder ontwikkelen van een algemeen 
arbeidsmarktbeleid voor het Agrofood
cluster.

Onderzoek, pilots en instrumenten
Om deze doelen te bereiken voerden we 
een mobiliteits- en motivatieonderzoek uit. 
Daarmee kregen we inzicht in de feitelijke 
mobiliteitstromen. Bovendien achterhaal
den we wat mensen motiveert om wel of 
niet van werk te veranderen. En of zij dat 
werk in, of juist buiten de sector zoeken. 
Daarnaast voerden we een haalbaarheids
onderzoek uit en zetten we plannen voor 3 
regionale pilots op. In dat kader onderzoch

Aanpak

ten we of, en zo ja hoe er in deze regio’s 
integraal en regionaal kan worden samen
gewerkt op het gebied van mobiliteit. 
De instrumenten die we hebben ontwikkeld 
om de betrokkenen te activeren hebben 
we inmiddels getest. De resultaten daarvan 
vindt u elders in dit boekje.

Perspectief scheppen door mobiliteit-
stromen en motivatie te verbinden
We hebben 400.000 baanmutaties  
verwerkt en we spraken in totaal met  
447 mensen, waarvan 103 werkzoekenden, 
226 werkenden en 103 leerlingen. De resul
taten van het mobiliteitsonderzoek en het 
motivatieonderzoek monden uit in conclu
sies en aanbevelingen. Deze zijn verder ver

● Mobiliteit begint bij de werknemer.
● Bewegen lukt alleen met de werkgever.
● De Agrofoodarbeidsmarkt bestaat niet.
● Mobiliteit beperkt zich tot de regio.
● Het Agrofoodcluster moet en kan binden  

� boeien door nu ruimte te scheppen  
om toekomstige gaten te dichten, door  
regionaal te verbinden op bedrijfsniveau,  
door overheid en onderwijs aan te sturen  
en door medewerkers te activeren.

De belangrijkste 
conclusies
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Mobiliteit begint bij de werknemer

Voorop staat dat de werknemers zelf bepa
len of zij een mobiliteitsstap willen maken, 
of niet. Dat mobiliteit belangrijk is staat wel 
vast. Door mobiel te worden streven de 
werknemers naar een gunstiger arbeids
situatie en genereren zij een hogere mate 
van tevredenheid (Gesthuizen, 2005). Wij 
hebben dat vertaald in onderstaand model: 
kunnen, willen, weten en mogen.

Kunnen 
‘Om mobiel te worden moet ik ook  
(andere) dingen kunnen.’ Mensen die daar 
hun motivatie in vinden, zijn beweeglijk 
vanuit hun eigen competenties, werk-
ervaring, vakkennis en opleiding.

Weten 
‘Om mobiel te worden moet ik weten wat 
mijn mogelijkheden op de arbeidsmarkt 
zijn.’

Willen
‘Om mobiel te worden moet ik iets anders 
willen.’ Wij hebben ons in het onderzoek 
gericht op de arbeidsmotieven die bij de 
beslissing om van baan te veranderen een 
rol spelen. Daarbij maken we onderscheid 
tussen push en pull motieven.

Mogen
‘Om mobiel te worden heb ik mijn werk
gever en/of de vakbond nodig.’ 

Kunnen

Mogen

Weten Willen Kiezen en doen!

Visie en strategieMobiliteitsbeleid
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Sprekende cijfers

In het Agrofoodcluster werken ruim 
320.000 mensen. We onderzochten  
de situatie van mensen met een ‘lange 
baan’. Dat wil zeggen een baan van  
tenminste 26 weken. 
47% van de mensen die in 1999 en  
in 2008 een lange baan hadden blijft  
bij dezelfde werkgever. 
29% verandert één keer van baan.  
15% doet dat twee keer en  
10% drie keer of vaker. 

Leeftijd speelt daarbij een wezenlijke rol. 
80% van de 55plussers verandert niet van 
baan. Terwijl van de mensen jonger dan 25 
jaar 27% bij dezelfde werkgever is gebleven. 
Van de mobielen is het merendeel 1 keer 
mobiel in 10 jaar.  
Van jobhoppen is dus geen sprake, wel is de 
mobiliteit bij de lagere functies het hoogst.

Nadenken over mobiliteit
De meeste medewerkers denken niet na 
over mobiliteit. Dat verandert als er een 
directe aanleiding is. Bijvoorbeeld als er een 
reorganisatie op stapel staat, als ontslag 
wordt aangekondigd of als het lijf echt niet 
meer wil. En dan is het vaak te laat. Werk
nemers geven aan dat ze niet weten wat 
ze moeten doen als zij het werk lichamelijk 
niet meer aankunnen. 

Weten en willen
De meeste werknemers weten wel welk 
soort werk er in hun eigen sector voor 
handen is. Maar om mobiel te worden, 
zonder dat daar een directe reden voor is, 
moeten zij weten welke mogelijkheden er 
op de arbeidsmarkt zijn. Zij weten ook niet 
wat zij kunnen doen om hun positie op de 
arbeidsmarkt te verbeteren. Hun standaard-
antwoord is ‘scholing volgen’. Maar welke 
scholing, anders dan een functiegerelateer
de opleiding, dat weten ze niet. De meeste 
‘blijvers’ denken dat zij er in salaris en 
werksfeer op achteruit gaan als ze in bewe
ging komen. Inkomens zekerheid en een vast 
contract, dat is wat de meeste werknemers 
willen. Zij denken dat ze dit bij een nieuwe 
werkgever niet zullen krijgen. Overigens, 
zonder dat ze dit hebben onderzocht. 
Een kleiner deel van de werknemers richt 
zich op de eigen carrière. Zij weten beter 
wat ze willen en wat er nodig is om stappen 
te kunnen zetten. 
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Vier ‘Plus1’ typen werknemers

Wij maken onderscheid tussen vier typen 
werknemers die we als Plus1 hebben ge-
karakteriseerd. Tot dit onderscheid kwamen 
we in gesprekken met 226 werknemers, 
waarvan er 121 in tien jaar tijd niet van baan 
veranderden. 30 werknemers veranderde 
intern van baan. En 65 vonden, gedwongen 
of vrijwillig, een nieuwe werkgever. 
Van 10 mensen weten we niet of zij mobiel 
zijn geweest.

1 De blijvers: ‘Ik blijf zitten waar ik zit.’
De blijvers zijn niet van plan van baan te 
veranderen. Ook de afgelopen jaren bleven 
zij bij hun vertrouwde werkgever. Wat 
verschilt is hun motivatie. Zij zijn tevreden 
met hun huidige baan. Of ze zijn niet bereid 
tot verandering om verschillende redenen. 
Denk aan een pensioenbreuk of aan het 
inleveren van zekerheid. 
Het zijn vooral de 45plussers die in woord 
en daad laten zien dat ze niet willen bewe
gen. Daar komt pas verandering in als dit 
van buiten af wordt opgelegd. Om hen te 
activeren is dus een motivatie- en gedrags
verandering nodig. Maar dat lukt alleen als 
de zekerheid van werk en inkomen behou
den kan blijven. 
De blijvers denken nauwelijks na over hun 
arbeidsmarktpositie. Laat staan dat zij de 
mogelijkheden verkennen die mobiliteit 
biedt. Zij gaan ervan uit dat salaris, arbeids
voorwaarden en werksfeer elders minder 
aantrekkelijk zijn.

2  De afwachters: ‘Ik heb een zetje nodig.’
Niet iedereen denkt na over wat er allemaal 
mogelijk is in zijn of haar werkzame leven. 

De afwachters zijn niet ontevreden, maar  
zij weten ook niet wat hun mogelijkheden 
op de arbeidsmarkt zijn. Zij weten niet wat 
ze kunnen en welke stappen ze moeten 
zetten om hun doel te bereiken. Daarom 
komen ze niet in beweging. Ze willen wel 
tijd en scholing investeren om hun arbeids
marktpositie te verbeteren. Maar ze heb
ben een zetje nodig. 
De werkgever, de vakbond of anderen 
kunnen dat zetje geven. Als ze zicht krijgen 
op de mogelijkheden, die de arbeidsmarkt 
biedt en op hun eigen competenties en 
vaardigheden, ontdekken ze wat er nodig 
is om zelf de regie te nemen over hun 
loopbaan. 

3 De zoekers: 
‘Ik wil wel, maar het lukt niet.’ 
De zoekers hebben nagedacht over hun 
werkzame toekomst. Zij willen graag iets 
anders binnen of buiten het bedrijf. Maar 
ze krijgen dat niet voor elkaar. Daar zijn 
verschillende redenen voor. 
Sommige medewerkers hebben niet de 
juiste competenties om een andere baan  
te vinden. Bijvoorbeeld door gebrek aan 
scholing of ontwikkeling. Anderen weten 
niet waar ze moeten beginnen. 
Voor de zoekers is het heel lastig om hun 
eigen competenties en vaardigheden te 
koppelen aan een gewenste werkinvulling  
elders. Ze weten ook niet hoe zij hun com-
petenties en vaardigheden zo kunnen ver-
sterken dat ze elders aan de slag kunnen.  
Dus gaan ze ongericht de arbeidsmarkt op. 
Zeker als ze al een tijdje zoeken en niets 
vinden leidt dat tot moedeloosheid.
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4 De vinders: ‘Bewegen is logisch.’ 
Voor de vinders is bewegen een logische 
stap. De werknemers in deze groep vinden 
dat ontwikkeling en verandering horen bij 
hun carrière. Zij willen doorgroeien of ze zijn 
op zoek naar een inhoudelijk aantrekkelijke 
functie, die meer verantwoordelijkheid en 
afwisseling biedt. 
Een deel van deze mobiele werknemers 
beweegt omdat ze meer zekerheid kunnen 
krijgen. Bijvoorbeeld door van een tijdelijk 
naar een vast contract te gaan. Anderen 
komen in actie omdat ze zicht hebben op 
een salarisverhoging. En tenslotte zijn er 
vinders die vertrekken om te ontsnappen 
aan ongewenste omstandigheden.

# De moeters, een speciale club.
De moeters vormen een speciale club. Het  
is niet één type. Moeter wordt je gedwon
gen door de omstandigheden. Denk aan  
een reorganisatie of faillissement waardoor 
je contract is stopgezet of ontbonden. 
Alle vier Plus1 typen werknemer kunnen dus 
moeters worden. Het hangt van het type af 
welke invulling zij geven aan de mobiliteits
stap. De blijvers zetten zich met moeite over 
hun ‘nederlaag’ heen. Maar zodra dat is 
gelukt wordt het voor hen minder vanzelf
sprekend dat zij altijd bij deze werkgever 
zullen blijven. De afwachters moeten nu in 
actie komen. Lukt dat, dan worden zij snel 
vinders. De zoekers vallen vaak tussen wal  
en schip. Zij schatten, terecht of niet, in  
dat zij een te grote afstand tot de arbeids
markt hebben. De vinders zijn vaak al  
weg voordat er sprake is van gedwongen 
ontslag.

Ongeveer de helft van de mobiele werk
nemers met een lange baan vindt binnen 
3 maanden een nieuwe lange baan. Dat 
aandeel kan een stuk groter worden wan
neer mobiliteit geaccepteerd wordt als een 
gewone stap in elke loopbaan. Inkomens
zekerheid vinden alle werknemers heel be
langrijk. Dat verklaart waarom vinders pas 
mobiel worden als ze zicht op nieuw werk 
hebben. Een groot deel van de mensen die 
geen nieuwe baan vindt zal met gedwongen 
ontslag zijn gegaan. Gedwongen ontslag 
komt vaak als een donderslag bij heldere 
hemel. Daardoor duurt het langer om in an
der werk nieuwe werkzekerheid te creëren. 
Daarnaast speelt in het Agrofoodcluster 
seizoensarbeid een rol. Ook in die context is 
verbetering mogelijk als maar sprake is van 
een betere voorbereiding. 

Conclusie � aanbeveling

De meeste werknemers denken niet na  
over hun eigen arbeidsmarktpositie.  
Zij hebben er geen beeld bij. Dus nemen 
ze weinig initiatief als ’t over hun loopbaan 
gaat. Dat roept vragen op. 
Hoe belangrijk is het dat werknemers aan  
het stuur van hun eigen loopbaan staan?  
Wat doe ik als ik kan zien aankomen dat  
mijn functie verdwijnt of het bedrijf dicht 
gaat?  
Wat doe ik als ik weet dat het werk fysiek 
niet vol te houden is tot aan mijn pensioen? 
Hoe anticipeer ik op veranderende om-
standigheden die maken dat mijn werk-
zekerheid verdwijnt?

Om verantwoordelijkheid te activeren bij 
de mensen die we als Plus1 typen hebben 
beschreven kan worden aangesloten op het 
model willen, weten, kunnen en mogen voor 
mobiliteit. Dit model biedt mogelijkheden 
voor de verschillende typen werknemer om 
zelf ruimte te nemen op de arbeidsmarkt. 
Werkgevers, vakbonden en de sectorpartners 
kunnen dat ondersteunen. 

De blijvers hebben eerst meer informatie  
nodig voordat zij in actie komen. De afwach
ters zullen enthousiast moeten worden over 
de mogelijkheid om zelf de regie te nemen 
over hun loopbaan. De zoekers hebben  
meer inzicht nodig om een match te kunnen 
maken tussen hun eigen kunnen en de vraag 
op de arbeidsmarkt. De vinders zoeken voor
al sparring partners. Bij dat alles is het nodig 
om na te denken over nieuwe vormen van 
zekerheid, die de werknemers zien als een 
voorwaarde om stappen te kunnen zetten.

Stel dat werknemers het stuur over hun  
loopbaan in eigen hand nemen. En stel dat 
het steeds minder vanzelfsprekend wordt  
dat zij zich als blijver kunnen opstellen.  
Dan is het van belang dat werknemers 
begeleiding krijgen. Anders krijgen zij geen 
zicht op hun eigen arbeidsmarktpositie en 
op de mogelijkheden om die te verbeteren. 
Werknemers kunnen initiatief nemen, maar 
daarvoor moeten zij ruimte krijgen, ook van 
de werkgever. 
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In het vorige hoofdstuk lieten we zien 
wat werknemers nodig hebben om meer 
initiatief te kunnen nemen. Maar dat leidt 
niet tot minder verantwoordelijkheid voor 
werkgevers. Als ’t gaat om de mobiliteit van 
werknemers spelen zij een belangrijke rol. 
Zij kunnen bijdragen aan een gezond mobili
teitsbeleid in hun eigen bedrijf, en daarmee 
in het hele Agrofoodcluster. Bijvoorbeeld 
door werknemers duidelijkheid te verschaf
fen over de mogelijkheden in hun eigen 
bedrijf, nu en in de toekomst. Door duidelijk 
te zijn over beleidsbeslissingen die de ont
wikkeling van de organisatie raken. En door 
te zorgen voor ondersteuning bij het vinden 
van ander werk.

Positie bepalen en keuzes maken
Voor werkgevers is het zinvol om hun 
positie op de arbeidsmarkt te bepalen zodat 
zij daar hun keuzes op kunnen baseren. In 
het Agrofoodcluster is het gebruikelijk om 
personeel in te lenen via uitzendbureaus, 

Bewegen lukt alleen 
samen met de werkgever

payrolling en andere constructies. Daar 
zitten voordelen en risico’s aan. Daarom 
onderzoeken veel werkgevers met hoe
veel externe flexibiliteit zij hun bedrijven 
efficiënter kunnen inrichten. Vaak geeft de 
afweging van de voordelen en de risico’s 
op verschillende plekken in de organisatie 
een wisselend beeld. Op plekken waar 
steeds meer gestandaardiseerd wordt kan 
uitbesteding lucratief zijn. Maar daar waar 
vakmanschap voordelen biedt ligt het voor 
de hand om de vakbekwame medewer
kers zekerheid te verschaffen. Vooral als er 
sprake is van een krappe arbeidsmarkt. Ze
kerheid bieden kan zowel binnen als buiten 
het bedrijf. Werkgevers die actief meewer
ken aan het uitzetten van carrièrepaden, die 
deels buiten het eigen bedrijf liggen, maken 
hun bedrijf aantrekkelijk voor getalenteerde 
jongeren. En vergeet niet dat medewerkers, 
die trots zijn op hun werk en het bedrijf dat 
ook uitdragen.
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Conclusie � aanbeveling

Veel werkgevers benaderen de arbeids
markt vanuit behoefte aan flexibiliteit op 
korte termijn. Daarbij maken zij intensief 
gebruik van externe inleen*. Dat is begrij
pelijk. Niettemin blijft het verstandig om 
te onderzoeken hoe je de flexibiliteit zo 
vormgeeft dat nieuwe werknemers een 
zekere binding met het bedrijf krijgen. Op 
lange termijn is dat gunstig voor de werkge
ver. Blijft de vraag hoe je dat het beste kunt 
doen. Met een periodieke scan op vier ele
menten kan die vraag worden beantwoord. 
Deze scan ziet er als volgt uit.

Stap 1: Het bestaande beleid in kaart bren
gen op in-, door- en uitstroom.
Stap 2: Analyse van het personeelsbestand 
in relatie tot ontwikkelingen op de arbeids
markt.

Maak een demografische doorlichting van 
het personeelsbestand naar functies. Kijk 
daarbij vooral naar de lange vaste banen. 
Als eenmaal bekend is hoe het bestand er 
nu uitziet, maak je een doorkijkje naar de 
komen 5 jaar. Als het bestand zich normaal 
ontwikkelt, dus zonder nieuw beleid: hoe 
ziet het er dan over 5 jaar uit?

Breng de huidige en de dreigende knelpun
ten in kaart. Hoe ziet de ideale demogra
fische samenstelling van het bestand eruit 

over 1 jaar, over 3 jaar en over 5 jaar? En 
hoe verschilt dat van het bestand als zich 
dat normaal, dus zonder nieuw beleid, 
ontwikkelt? 

Stap 3: Het personeelsbestand invullen op 
basis van de eerder genoemde werkne
merstyperingen. Daarbij gaat het vooral om 
de leeftijd-functiegroepen waar knelpunten 
dreigen.
Stap 4: De gewenste mobiliteit bij groepen 
werknemers in kaart brengen, uitgaande 
van de organisatorische en de persoonlijke 
behoeften. Laat zien wat er nodig is om het 
gewenste bestand te bereiken. Kijk bij welke 
werknemers of functies mobiliteit wenselijk 
is, en stel vast om hoeveel van welke typen 
werknemers het dan gaat.

Wanneer de scan is uitgevoerd, kan de 
toekomstige behoefte van de werkgever 
worden vertaald in gewenste aanpassingen 
van het personeelsbestand. Het beleid dat 
daarvoor nodig is hangt af van de werkne
merstypen die ander arbeidsmarktgedrag 
vertonen. 

*In ons onderzoek vallen uitzendkrachten buiten de scope. De inschakeling van externe arbeid is wel relevant voor het 
mobiliteitsbeleid. Het plaatst een deel van de arbeidskrachten buiten het cluster en leidt tot verdergaande arbeidsdeling. 
Het opknippen van taken bijvoorbeeld, heeft een negatief effect op het perspectief van nieuwe werknemers. 

Wensen en knelpunt verduidelijken 
De Quickscan Bewuste Mobiliteit is getoetst 
bij drie bedrijven in het Agrofoodcluster. 
Daarbij bleek dat er veel winst te behalen is 
met een bewust mobiliteitsbeleid. Werk
gevers zijn daar vaak maar gedeeltelijk of 
ad hoc mee bezig. De Quickscan Bewuste 
Mobiliteit is een effectief middel om daar 
beter gestructureerd mee om te gaan. In 
een dag of dagdeel brengen 2 of 3 adviseurs 
de wensen en knelpunten rond mobiliteit in 
kaart. Vanuit het perspectief van de werk
gever kijken zij naar de huidige en de meest 
effectieve mobiliteitstrategie. Zo ontstaat 
inzicht in de manier waarop men nu omgaat 
met het in-, door- en uitstroombeleid. Dat 
geeft aanknopingspunten om de mobiliteit 
van de medewerkers te ondersteunen of te 
beïnvloeden. 

De aanpak
De Quickscan bestaat uit drie stappen:
Stap 1: Van Probleem naar Analyse. 
Vooraf vult het deelnemende bedrijf een 
vragenlijst in. Vervolgens spreken we met 
de directie en de HR-mensen. Daarbij pra
ten we over de actuele en de te verwachten 
knelpunten en problemen. We rangschikken 
deze naar prioriteit op basis van de impact 
die ze op korte en op middellange termijn 
hebben op het bedrijf. 

Quickscan Bewuste Mobiliteit

Stap 2: Knelpunten verifiëren. 
We maken een rondgang door het bedrijf 
om een indruk te krijgen van de organisatie 
van het werk. En we spreken met werkne
mers en leidinggevenden die actief zijn in 
de groepen waar de ernstigste knelpunten 
zitten. 

Stap 3: Analyse en terugkoppeling. 
Er vindt overleg met de adviseurs plaats. Zij 
zorgen voor een scherpe terugkoppeling en 
de opdrachtgever krijgt de hun aanbevelin
gen op schrift. Dat stuk geeft antwoord op 
vragen als: Wat kun je als bedrijf doen? Wie 
moeten er in beweging komen? Wat is de 
beste richting? Waarom is dat noodzakelijk? 
En hoe stimuleer je dat?

Het resultaat
De Quickscan Bewuste Mobiliteit levert 
overzicht en inzicht op. De mobiliteitswen
sen van de organisatie worden duidelijk. 
De huidige en de toekomstige mobiliteits
knelpunten in de organisatie komen helder 
in beeld. De Quickscan geeft de richting 
aan waarop gekoerst moet worden. Daarbij 
krijgt de opdrachtgever een passende aan
pak met concrete stappen om de gewenste 
mobiliteit op gang te brengen. 
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Instroom 
56.000

Uitstroom 
46.900

Banengroei 
9.100

a
Doorstroom 

(Interne mobiliteit)
11.400

Sectoromvang 
411.600

Instroom buiten agrofood :
17.200

Top 3
1. Overig 27 %
2. Uitzendbranche 24 %
3. Detailhandel 16 %

Instroom uit geen baan
(studie, werkloosheid) :
38.700

Uitstroom overige sectoren :
23.200

Top 3
1. Overig 40 %
2. Detailhandel 15 %
3. Uitzendbranche 14 %

Uitstroom naar geen baan
(pensioen, werkloosheid) :
23.700

We namen 2007 onder de loep. In dat jaar  
stroomden 56.000 lange banen het Agro food
cluster binnen en verdwenen er 46.900. 
Er kwamen dus 9.100 lange banen bij. 
De lange banen van jongeren, die na hun 
baan terugkeerden naar het onderwijs en 
daar de meeste tijd doorbrachten, zijn in 
onze analyse buiten beschouwing gelaten. 
Bij hen gaat het duidelijk om bijbaantjes. 

De instroom bestond uit 17.200 langebaan
mutaties en 38.700 niet-langebanen, als 
gevolg van studie, werkloosheid e.d. 
Bij de uitstroom gaat het om 23.200 mutaties 
vanuit een baan-baansituatie en om 23.700 
mutaties naar een niet-langebaan. In 2007 
omvatte de mobiliteit binnen het Agrofood
cluster 11.400 banen.

Instroom, doorstroom en uitstroom 
nader bekeken 

De instroom
Ongeveer tweederde van de instroom 
bestaat uit mensen die geen lange baan 
hadden. De leeftijdsopbouw van deze groep 
geeft de indruk dat het voornamelijk gaat 
om instroom vanuit het onderwijs. Daar
naast gaat het bij deze groep om mensen 
die uit een uitkeringsituatie en mensen die 
uit andere landen zijn ingestroomd. In het 
Agrofoodcluster werken veel jongeren. Een 
derde is jonger dan 25 jaar.

De baan-baaninstroom
De baanbaaninstroom in het Agrofood
cluster is kleiner, maar veel groter dan de 

De Agrofood-arbeidsmarkt bestaat niet, 
er zijn geen loopbaanpaden
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Conclusie � aanbeveling

We komen tot de slotsom dat de Agro
foodcluster-arbeidsmarkt niet bestaat. Het 
Agrofoodcluster is geen homogene sector 
en werknemers stappen niet makkelijk 
over van, en naar andere delen binnen het 
Agrofoodcluster. Een mooi keuzemoment 
om het beleid te herzien. Er is een wereld te 
winnen door keuzes te maken die voorko
men dat werknemers bij toeval buiten het 
Agrofoodcluster terecht komen. 

Als het Agrofoodcluster niets doet aan het 
creëren van gerichte loopbaanpaden veran
dert er niets. Het mobiliteitsbeleid blijft zich 
dan richten op instroom en de werving van 
personeel. Het toeval blijft bepalen waar 
mensen terecht komen. En om ze te behou
den moet de achterdeur op slot. Mobiliteit 
beperkt zich dan tot een interne zaak op 
bedrijfsniveau. 

Maak jezelf aantrekkelijk
Er zijn gelukkig ook mogelijkheden om de 
situatie positief te beïnvloeden. Werkgevers 
kunnen de keuzes, die er zijn, verduidelijken 
aan de werknemers. Meer informatie over 
de mogelijkheden op de arbeidsmarkt en 
over de kwaliteiten van de werknemers kan 

richting geven aan de mobiliteitstroom. 
Als er eenmaal logische lijnen zijn uitgezet 
kan de uitstroom gefaciliteerd en beter 
gestroomlijnd worden. Loopbaanpaden 
kunnen binnen de sector liggen, maar ook 
stappen naar buiten de sector kunnen in 
kaart gebracht en ondersteund worden. 
Wij hoorden nogal eens de vraag: Verdwij
nen er niet veel vakkrachten, als je ze deze 
mogelijkheden zo gericht aanbiedt? De 
ervaring leert dat dit meevalt. De werkge
ver maakt zich namelijk aantrekkelijk. En bij 
een aantrekkelijke werkgever willen juist de 
vakkrachten graag blijven, of naar verloop 
van tijd terugkeren. 

Houd het regionaal
Werkgevers kunnen het voor hun medewer
kers makkelijker maken om te zien welke 
vaardigheden zij nodig hebben en welke 
mogelijkheden de arbeidsmarkt biedt. 
Bijvoorbeeld door opleidingen en trainingen 
op te zetten. Dat kan branche-, sector- of 
clustergericht gebeuren, maar wel afge
stemd op de regionale werkgelegenheid. 
Dat bevordert carrières en daarmee de 
mobiliteit binnen het Agrofoodcluster op 
regionaal niveau.

doorstroom. Onze analyse van de baan-
baaninstroom geeft geen helder beeld van 
de veelvoorkomende carrièrepaden. Het is 
namelijk niet duidelijk uit welke sector een 
groot deel van de instroom afkomstig is. 
Wel zien we dat 24% van de baan-baanin
stroom uit de uitzendbranche komt en 16% 
uit de detailhandel.

De toevalsfactor
Medewerkers lijken voor een belangrijk 
deel door toeval het Agrofoodcluster in te 
stromen. Familie en vrienden helpen het 
toeval een handje. Zij wijzen erop dat er 
best leuk werk te vinden is bij een bedrijf in 
de buurt. En dat kan toevallig een bedrijf in 
het Agrofoodcluster zijn. Het lijkt erop dat 
familie en bekenden meer invloed hebben 
op de instroom in de primaire industrie dan 
op de instroom in de verwerkende indus
trie. De uitzendbranche neemt een wezen
lijke positie in. Dat kan erop wijzen dat de 
doorstroom in feite groter is. Het ligt voor 
de hand dat het daarbij gaat om uitzendba
nen voor werknemers die op proef aan de 
slag zijn, of voor werknemers die ervaring 
moeten opdoen. 

Ook als we de instroom bekijken vanuit de 
sectoren en de deelsectoren blijven onze 
bevindingen overeind:
De instroom vanuit andere onderdelen 
van het Agrofoodcluster is meestal zeer 
beperkt. 
De uitzendbranche is een belangrijke leve
rancier. 
Een overheersend deel van de instroom 
bestaat uit niet-baan-baaninstroom.

De doorstroom 
De interne mobiliteit in het Agrofoodcluster 
bestaat uit 11.400 bewegingen. Dat is een 
aanzienlijk aantal. Toch steekt de interne 
mobiliteit karig af tegen de instroom van, 
en de uitstroom naar buiten het Agrofood
cluster. Ook de mobiliteit tussen de deelsec
toren is gering. Binnen de deelsectoren is 
de mobiliteit het grootst. Bij lagere functies 
zien we minder verandering van deelsecto
ren dan bij hogere functies. Ook de door
stroom tussen de handel, de verwerkende 
en de primaire industrie is bescheiden.

De uitstroom 
Bij lange banen is de baan-baanuitstroom 
naar buiten het Agrocluster twee keer zo 
groot als de doorstroom. Een vergelijkbaar 
aantal werknemers stroomt uit naar een 
andere situatie dan een lange baan. We 
zien dat 15% van de baan-baanuitstromers 
naar de detailhandel gaan en 14% naar de 
uitzendbranche. Maar een duidelijk patroon 
van de uitstroom komt ook bij een nadere 
analyse niet naar voren. 

De verbondenheid 
Over het algemeen laten de deelsectoren 
hetzelfde beeld zien. Werknemers voelen 
zich niet verbonden met andere deelsec
toren in het Agrofoodcluster. Wanneer zij 
van baan veranderen willen zij niet perse 
in dezelfde sector blijven. In de primaire in
dustrie is de verbondenheid met de sector 
wel groter dan in de verwerkende industrie. 
Werknemers in de verwerkende industrie 
voelen zich sterker bedrijfsgebonden dan 
sectorgebonden. 
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Werknemers werken liefst zo dicht mogelijk 
bij huis. 30 minuten reistijd vinden zij het 
maximum. De afstand tot het werk is voor 
hen belangrijker dan de sector waarin ze 
willen werken. Met andere woorden, de 
arbeidsmarkt functioneert regionaal en niet 
sectoraal. 

Liever niet verhuizen
Werknemers zullen niet gauw verhuizen 
voor een nieuwe baan. Daarbij is de leef
tijdsfase, waarin de werknemers zich bevin
den, belangrijker dan hun opleidingsniveau 
of leeftijd. Jonge HBO-ers hebben natuurlijk 
meer mogelijkheden op de arbeidsmarkt. 
Maar zodra zij een gezin hebben neemt de 
geografische mobiliteit drastisch af. Dat is 
niet verbazend. Hoe mobiel wil je zijn als je 
partner ook een baan heeft, als jij je huis 
moet zien te verkopen, of als je school
gaande kinderen hebt? De mogelijkheden 
om dan toch aan de sector verbonden 

Houd mobiliteit regionaal

te blijven schat deze groep niet hoog in. 
Allemaal redenen voor werknemers om 
niets te doen, waardoor de motivatie om 
bewust mobiel te worden afneemt. Het is 
een schrale troost dat andere sectoren dan 
het Agrofoodcluster een vergelijkbaar beeld 
vertonen.

Dichtbij huis werk vinden
De meeste werkzoekenden werken bij voor
keur in de sector waar ze het laatst hebben 
gewerkt. Zij kennen de sector en ze brengen 
een hoop kennis en ervaring mee, die ze 
daar willen inzetten. Maar snel een nieuwe 
baan vinden in dezelfde regio vinden ze 
belangrijker dan werken in dezelfde sector. 
Dus stappen ze relatief makkelijk over naar 
een andere sector. Werkzoekenden willen 
best langer reizen, zo’n 60 minuten, voor 
een nieuwe baan, dan mensen die een baan 
hebben en op zoek zijn naar ander werk.

Conclusie � aanbeveling

Wie de arbeidsmarkt wil beïnvloeden moet 
zich focussen op de regio. Werkgevers kun
nen zich regionaal verbinden om samen te 
kijken wie, wanneer, welke medewerkers 
en kwaliteiten nodig heeft. Het is zinloos 
om een landelijk script voor carrièrepaden 
te schrijven. De mogelijkheden worden be
paald door het soort bedrijven dat toevallig 
in de regio zit. In een aantal sectoren van 
het Agrofoodcluster ziet men kansen voor 
ketenafstemming. In de tuinbouw bijvoor
beeld wordt de doorlooptijd van het land 
naar de klant steeds belangrijker. Daardoor 
nemen de afstanden binnen de keten af en 
nemen de contacten tussen de bedrijven in 
de keten toe. Deze factoren vergroten de 
kans dat er zich een regionale Agrofoodclus
ter-arbeidsmarkt ontwikkelt. 

In mobiliteitscentra kijkt men al vaak naar 
mogelijkheden om medewerkers van bedrijf 
naar bedrijf te laten gaan. Door die verbin

ding ook voor werknemers te faciliteren 
ontstaat de mogelijkheid om mensen naar 
nieuw werk te begeleiden, voordat het 
oude werk onhoudbaar wordt. Een regio
nale verbinding van bedrijven maakt het 
bovendien mogelijk om niet alleen naar de 
instroom te kijken, maar ook naar de door
stroom, de uitstroom en de zijinstroom. 
Zowel op de korte als op de lange termijn 
vergroot men daarmee de werkzekerheid 
van medewerkers. 
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De komende jaren gaat een aanzienlijk deel 
van de werknemers met pensioen. In de 
periode 2009 tot 2020 is er behoefte aan 
personeel dat 604.000 lange banen kan ver
vullen. Dat is ongeveer anderhalf keer zoveel 
als de totale werkgelegenheid in lange banen 
van 2008. Hiervan is 95% vervangingsvraag.

Inspelen op motivatie
Als we kijken naar de bestaande en de 
toekomstige in- en uitstroom is het zeer 
de vraag of er voldoende gekwalificeerd 
personeel te vinden is. Het is dus zaak deze 
verhouding te verbeteren en meer perso
neel te behouden. Dat proces moet snel op 
gang komen. Anders werken er in het Agro
foodcluster straks te weinig mensen met de 

Het Agrofoodcluster kan en moet 
binden en boeien

gewenste combinatie van kwalificaties en 
ervaring. Om deze ontwikkeling te kun
nen beïnvloeden moeten we eerst weten 
wat mensen motiveert om uit te stromen. 
Dan kunnen werkgevers daarop inspelen 
met een beleid gericht op het binden 
van medewerkers aan hun bedrijven, aan 
een sector of aan het Agrofoodcluster als 
geheel. Daarmee zal de motivatie om uit te 
stromen afnemen. Het maakt de loopbaan
stappen minder toevallig en het voorkomt 
dat medewerkers weer afhankelijk worden 
van de werkgevers. 
Het schema hieronder laat de redenen zien 
voor in-, door- en uitstroom bij leerlingen, 
werkenden en werkzoekenden in het Agro
foodcluster. 

Reden van 
instroom 

Reden van 
uitstroom 

Wil je 
doorstromen?

● Familie en bekenden 
 (groen & visserij) 
● Rest: toeval en bijbaan 

Kiezen op :
● Locatie (lokaal/regionaal) 
● Zekerheid
● Inhoud van het werk
● Perspectief 
 (jong, hoogopgeleid) 

Weg door omstandigheden (push) :
1. Gedwongen 
2. Slechte werksfeer
3. Salaris inleveren/onder de maat 
4. Te weinig uitdaging 

Sneller weg indien elders 
(pull) :
● Vast contract 
● Beter salaris
● Aantrekkelijke functie-inhoud 

Ja, maar
↓

Wat zijn mijn 
mogelijkheden? 
Weten:  
↓
Kunnen:
Heb ik de potentie 
tot doorgroeien 
(inhoud) en de tijd 
(werk/privé)?
↓
Mogen:
Krijg ik de kans?
Ambitie in 
vruchtbare aarde: 
↓

Ik ga →

Ik ga →

Nee dus, 

Ik blijf door:
● Vast contract 
● Salaris 
● Werksfeer 
● Afwisseling/
 inhoud werk

↑
Ik blijf
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Leerlingen
Leerlingen in het groen, in de visserij en  
de scheepvaart, kiezen bewust voor hun 
op leiding. Zij hebben het gevoel dat  
hun opleiding samenhangt met het werken 
in die specifieke sectoren. Maar dat gevoel 
bedriegt. Kijk maar naar de cijfers van de 
uitstroom naar andere sectoren op pagina 
19 van dit boekje. 
Leerlingen, die kiezen voor een opleiding in 
de voedingsmiddelentechnologie, doen dat 
meestal minder bewust.

Werkzoekenden 
Gedurende hun loopbaan hebben de 
werkzoekenden te weinig aandacht besteed 
aan hun opleiding en ontwikkeling. Raken 
ze hun baan kwijt, dan weten ze niet hoe de 
arbeidsmarkt buiten hun eigen gebeid eruit 
ziet. Mensen die zes maanden of langer 
naar werk zoeken hebben wij getypeerd als 
‘zoekers’. Voor hen geldt: Ik moet, maar het 
lukt niet. 
Werkzoekenden, die een gemeentelijk of 
een UWV-traject volgen, hebben betere 
kansen. Zij weten wat ze wel en niet kunnen 
en wat hun positie is op de arbeidsmarkt. 
Zij worden sneller ‘vinders’.

Werkzoekenden weten nauwelijks wat de 
arbeidsmarkt en het Agrofoodcluster te 
bieden hebben. Ze denken bijvoorbeeld dat 
al het werk in het Agrofoodcluster zwaar en 
vies is. Dat daar ook behoefte is aan men
sen op kantoor en in de logistiek, beseffen 
ze nauwelijks. Niettemin geven de geïnter
viewde werkzoekenden aan dat ze bereid 
zijn in de agrofoodsector te gaan werken. 

in hun functie van hen wordt verwacht. 
En zij werken bij een bedrijf in de buurt. 
Voor deze werknemers ligt het dus niet 
voor de hand dat ze in beweging komen. 

Werknemers blijven door
1  de zekerheid van een vast contract  

en het salaris
2  de goede sfeer op het werk
3  de inhoud van het werk dat perspectief 

en afwisseling biedt

Werknemers die een baan hebben geven 
aan dat zij overwegen te vertrekken als 
de omstandigheden in het bedrijf ver
slechteren.

Werknemers vertrekken als
1  zij gedwongen worden door ontslag  

of beëindiging van hun contract
2  er een slechte werksfeer is
3  zij salaris moeten inleveren of als ze  

ontevreden zijn over hun salaris
4  de functie hen te weinig uitdaagt

Een kleiner deel van de werknemers 
vertrekt als zij het elders beter kunnen 
krijgen.

Voor hen zijn de beslissende factoren
1  elders lokt een vast contract
2  of een beter salaris
3  of een inhoudelijk aantrekkelijker  

functie

Werkenden
Wie een baan heeft kijkt niet naar wat er 
verder op de arbeidsmarkt gebeurt. De 
werkenden zijn sterk naar binnen gericht. 
Terwijl sommige werknemers best weten 
dat zij door de fysieke en mentale belasting 
hun pensioen niet gaan halen. Toch is zelfs 
dat geen reden voor hen om actief naar 
buiten te kijken. De kosten die uit deze 
houding voortvloeien komen primair voor 
rekening van de werknemer, en secundair 
voor de werkgever en de maatschappij. 

Werknemers kiezen voor een baan
● in de regio
● met een vast contract
● om het salaris
● omdat het werk inhoudelijk leuk is
 D.w.z. dat het werk afwisselend is en 

zelfstandigheid met zich meebrengt.
● omdat de baan perspectief biedt
 Jongeren en hoger opgeleiden willen door 

kunnen groeien. 
● omdat zij de sector aantrekkelijk vinden
 Dit geldt met name voor de primaire 

sector en voor de visserij.

Werknemers geven aan dat zij om deze re
denen willen instromen. Maar bijna de helft 
van de werknemers veranderde tussen 1999 
en 2008 niet van baan. Er zijn veel werkne
mers met lange dienstverbanden in de sec
tor. Zij voelen zich sterk verbonden met het 
bedrijf, maar de functie boeit hen minder. 
Zij hebben een sterke sociale band met hun 
collega’s. Ook de zekerheid en stabiliteit van 
een vast contract speelt voor hen een rol 
van betekenis. Bovendien weten ze wat er 

Conclusies 
� aanbevelingen
Veel jongeren stromen het Agrofoodcluster 
in. Maar zij zijn ook sneller weer weg. De 
kunst is om ze te behouden, of jongeren met 
een paar jaar relevante ervaring de sector in 
te trekken. Behouden lijkt relatief makkelijk. 
Met een vast contract en een stabiel salaris 
bindt je ze aan het bedrijf. Met perspectief 
en uitdaging blijven ze gemotiveerd en dra
gen zij bij aan een goede werksfeer. 

Werkgevers kunnen gerichte keuzes maken 
op het gebied van loopbaanbeleid en de 
organisatie van het werk. De werkgever kiest 
welke kwaliteit aan arbeid hij biedt en hij 
geeft aan op welke plekken het bedrijf kiest 
voor handjeswerk. Zo’n duidelijke deling stelt 
de werkgever in staat medewerkers te moti
veren en met hen te overleggen hoe lang zij 
hun functies willen blijven vervullen. 

Ook op sectorniveau kan het werken aantrek
kelijker worden gemaakt. Bijvoorbeeld door 
het werk zo te organiseren dat er banen met 
perspectief ontstaan. Natuurlijk moet daarbij 
de flexibiliteit van het bedrijf niet in het 
geding komen. Op die manier werk je aan een 
goed in-, door- en uitstroombeleid en kun je 
de werknemers ondersteunen bij het verant
woordelijkheid nemen voor hun positie op de 
arbeidsmarkt (kunnen, willen en weten). Als 
werkgever kun je daarnaast de medewerkers 
ondersteunen in hun ontwikkeling (mogen) 
en kun je een sturende rol vervullen in de 
richting van het onderwijs en de overheid. 

Afhankelijk van de beleidskeuzes kan worden 
toegewerkt naar actieve beïnvloeding van de 
verschillende typen werknemers.
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Het aandeel lange banen, vervuld door 
mensen van 55 jaar of ouder, steeg tussen 
1999 en 2008 in alle sectoren van 7 naar 12 
procent. Bij de groep van 45 tot 55 jarigen 
ging dat omhoog van 15 naar 19 procent. 
Tegelijk daalde het aandeel van de 25 tot 
35-jarigen van 28 naar 18 procent. In het 
Agrofoodcluster als geheel gaat zo’n 16 
procent van het personeel tussen nu en 
2020 met pensioen. Zeer waarschijnlijk 
zal het aandeel van de 55-plussers in 2020 
hoger zijn dan het nu is. Aangezien de 
arbeidsmarkt ontgroent zal het aandeel van 
mensen van 25 jaar of jonger tegen die tijd 
juist dalen. 

Er ontstaat een gat
Kortom, de instroom van jongeren gaat 
naar beneden en het aandeel van 55-plus
sers gaat omhoog. Dus ontstaat er een 
gat in de leeftijdsopbouw van het perso
neelsbestand bij de bedrijven. We weten 
dat werknemers ouder dan 45 jaar minder 
bewegen. Dat beperkt het perspectief voor 
de jongeren. Bovendien gaat de komende 
10 jaar een nog grotere groep met pensi
oen. De mogelijkheden om deze mensen 

Creëer ruimte om 
toekomstige gaten te dichten

te vervangen met medewerkers van 35 tot 
55 jaar zijn beperkt. Dus moet vervanging 
vooral komen van de jongeren. En dat 
wordt lastig, want tegen die tijd zal de vraag 
naar jongere werknemers overal hoog zijn. 

Hoe dichten we dat?
De terugkeer van mensen, die eerder in 
de sector werkten, kan dit vraagstuk voor 
een deel oplossen. Maar de bestaande 
in- en uitstroomstructuur laat daar weinig 
ruimte voor, want het grootste deel van 
de instroom in het Agrofoodcluster is niet 
baanbaan. Er komen dus niet veel ex-
werknemers terug. Ook van de nietbaan
baan uitstromers komen er maar weinig 
terug. Slechts een zesde van de uitstromers 
naar geen baan komt na 3 maanden terug 
naar het Agrofoodcluster. Zij gaan meestal 
binnen 2 jaar weer aan de slag in de sector 
waar ze eerder hebben gewerkt. Alle 
anderen kiezen voor een baan buiten het 
Agrofoodcluster.

Conclusies � aanbevelingen

Veel bedrijven hebben geen ruimte om hun 
werknemers perspectief te bieden. Er zijn 
veel langebaners, die niet of nauwelijks 
in beweging komen. Dus moet er ruimte 
worden gecreëerd. Anders ontstaan er 
straks gaten en is er geen goede vervanging 
voor de uitstromers. Wij zien een aantal 
mogelijkheden om dit te voorkomen. 

Perspectief scheppen door 
regionale samenwerking 
Medewerkers zijn meer regio-gebonden 
dan sector-gebonden. Dus kunnen kleine, 
grote, technische en commerciële bedrij
ven een regionale samenwerking opzetten. 
Daarmee creëren ze perspectief.

Perspectief scheppen door 
MBO-talenten te laten doorstromen 
in plaats van MBO-plussers en 
HBO-ers aan te nemen
In technische bedrijven is grote behoefte  
aan hoger opgeleid personeel. Maar zij 
kunnen deze groep nauwelijks doorstroom
mogelijkheden bieden. Wanneer men er al 
in slaagt hoger opgeleid personeel aan te 
nemen, is er voor hen dus weinig perspectief. 

Om de doorstroom te bevorderen kunnen 
bedrijven hun bestaande werknemers met 
potentie, of nieuw personeel op MBO- 
niveau aannemen. Dan kunnen de bedrijven 
deze mensen nieuwe uitdagingen bieden. 

45-plussers laten bewegen
De vergrijzing van de sector leidt over 10 
jaar tot een overschot aan 50-plussers. 
Daardoor zullen jongeren weinig perspec
tief en doorgroeimogelijkheden in een baan 
kunnen vinden. Het is dus van groot belang 
dat de 45-plussers in beweging komen.
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Als de werkgevers het niet doen, gaat het 
niet gebeuren! Slechts weinig werkgevers 
ontwikkelen een mobiliteitsbeleid. Inte
ressant is dat andere stakeholders op dat 
terrein veel meer initiatief nemen. Maar 
zij lopen daarin vast doordat het ontbreekt 
aan commitment bij de werkgevers.  
Zij moeten dus worden  
aangesproken op hun  
ondernemerschap.  

Bedrijven regionaal verbinden op mobiliteit 
en overheid en onderwijs daarop aansturen

Daarvoor is het noodzakelijk dat de andere 
spelers de richting van hun inspanningen 
loslaten. En dat zij zich deels schikken naar 
de wensen van de werkgevers. 

Conclusie � aanbevelingen

Werkgevers kunnen de arbeidsmarkt effec
tiever dan tot nu toe aansturen. Wanneer zij 
helder formuleren wat ze op de langere ter
mijn willen bereiken kunnen ze ook duidelijk 
maken wat zij in dat verband vragen van de 
overheid en het onderwijs. Deze houding be
taalt zich als volgt uit: De arbeidsmarktpositie 
van de bedrijven verbetert. Het motiveert de 
werknemers. Het resulteert in een passend 
in-, door- en uitstroombeleid. Dat roept de 
vraag op welke werkgevers interessant zijn 
als ’t gaat om het mobiliteitsbeleid. Naar ons 
idee zijn dat de ondernemers die willen wer
ken aan een kwalitatief beter personeelsbe
stand. Zij zien dit als een solide investering. 
Deze werkgevers denken na over vragen als:

● Hoe krijg ik kwalitatief goede werknemers?
● Wie zijn de zorgenkindjes, die de eind

streep niet halen?
● Welke medewerkers halen onvoldoende 

uit hun werk?
● Hoeveel moeite kost het om medewerkers 

met startkwalificaties aan te trekken?
● Welke rol speelt ver doorgevoerde flexibi

liteit als de werksfeer daardoor verslech
tert? 

● Hoeveel moeite kost het om 30-plussers 
vast te houden?

● Hoeveel moeite kost het om 45-plussers 
actief te houden? 

De ideale situatie
In de ideale situatie blijven jongeren en 
hoger opgeleiden langer in het Agrofood
cluster en komen andere groepen, met name 
de 45-plussers, in beweging. Dan blijven de 
vinders behouden en gaan de blijvers bewe

gen. De toekomstige blijvers moeten geboeid 
en gebonden worden door het werk dat ze 
doen. Dat hoeft niet voor hun hele werkzame 
leven te zijn, maar wel langer dan nu het ge
val is. Zij moeten een duidelijk en realistisch 
beeld krijgen van hun mogelijkheden op de 
Agrofoodarbeidsmarkt. 

Toekomstige bewegers moeten weten wat 
zij kunnen en willen. Het moet duidelijk zijn 
welk werk er voor hen is op een andere plek 
in het bedrijf, of daarbuiten. Om dit te berei
ken moeten bedrijven op regionaal niveau 
samenwerken. Dan kunnen zij makkelijker 
inspelen op elkaars personeelsbehoefte. De 
overheid en het onderwijs kunnen hierop 
aansluiten. Bijvoorbeeld door ervoor te 
zorgen dat de juiste mensen op de juiste 
plek komen. En zij kunnen relatief eenvou
dige opleidingen aanbieden die mensen 
voorbereiden op meer dan één functie. 
Ook de vakbonden spelen in dit proces een 
belangrijke rol. Zij kunnen zich opstellen als 
loopbaanpartners, die de werknemers direct 
aanspreken op hun arbeidsmarktpositie. 

Bedrijven, die een actief mobiliteitsbeleid 
voeren, kunnen mensen die het slachtof
fer worden van een reorganisatie of fail
lissement, voorbereiden op een passende 
mobiliteitsstap. Vanuit het perspectief van de 
werkgever levert dat een goede businesscase 
op. Zij kunnen daardoor soepel meebewegen 
met de conjunctuur. Ook voor de werkne
mers schept dit een aantrekkelijk perspectief. 
Voor hen ligt er interessant, uitdagend en 
passend werk in het verschiet. 
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Kunnen

Mogen

Weten
Wat zijn 

mijn mogelijk-
heden?

Willen

Wat wil ik?

Heb ik de potentie 
tot doorgroeien (inhoud)
en de tijd (werk/privé)?

Krijg ik de kans?

Kiezen en doen!

We naderen het einde van dit boekje. Maar 
eerst kijken we nog een keer naar de werk-
nemers. Het valt op dat zij nauwelijks wor
den aangesproken op hun verantwoordelijk
heid voor het ontwikkelen en vasthouden 
van een goede arbeidsmarktpositie. 
Grote bedrijven hebben alle instrumenten 
om daar wat aan te doen op de plank liggen.  
Sectororganisaties ondersteunen op EVC 
(Eerder Verworven Competenties), HR-beleid, 
loopbaanbeleid e.d. Maar als het aankomt 
op mobiliteit, bieden werkgevers alleen 
ondersteuning bij gedwongen ontslag.

Minder blijvers, meer vinders
Geen wonder dus dat er zoveel blijvers in 
het Agrofoodcluster zitten. Deze grote groep 
veroorzaakt een tegenstrijdige situatie. 

Medewerkers activeren op hun 
arbeidsmarktpositie

Eigenlijk vindt iedereen het gezond als 
werknemers eens wat anders gaan doen. 
Ook de blijvers vinden dat. Maar geen 
enkele werkgever wil een blijver de zeker
heid bieden, die nodig is om een stap in 
deze richting te zetten. Deze houding is diep 
verankerd in de cultuur van de Nederlandse 
arbeidsmarkt. 
Het lijkt erop dat je als 55-plusser alleen 
nog kans op de arbeidsmarkt hebt als je 
voetbalcoach of CEO bent. Daar kan het 
Agrofoodcluster niets aan veranderen. 
Maar men kan wel bevorderen dat het 
aantal blijvers en afwachters afneemt en 
het aantal zoekers en vinders groeit. 

Conclusies � aanbevelingen

Ook in het Agrofoodcluster zijn werknemers 
belangrijke spelers. Daarom breken wij een 
lans voor hen. Zorg ervoor dat zij inzicht 
krijgen in hun arbeidsmarktpositie (weten). 
En dat zij weten welke mogelijkheden zij 
op de arbeidsmarkt hebben (kunnen). Dan 
kunnen zij bewuste keuzes voor hun toe
komst maken (willen). Maar als we willen 
dat zij daar hun verantwoordelijkheid voor 
nemen, moeten de werkgevers hen stimu
leren om hun keuzes in daden om te zetten 
(mogen). Vakbonden en sectororganisaties 
kunnen een hogere prioriteit geven aan de 
activering van werknemers. Dat vermindert 
hun afhankelijkheid van de werkgevers. 
Goed ingerichte bedrijven hebben daar 
baat bij. Zij kunnen deze werknemers inzet
ten voor een afgebakende periode. 

Medewerkers kunnen op verschillende ma
nieren geactiveerd worden voor het zetten 
van mobiliteitsstappen: 

● De blijvers bedenken hoe zij zichzelf 
mentaal en fysiek geschikt houden om te 
blijven.

● De afwachters overwegen of ze blijven of 
in beweging komen. Als ze willen blijven 
reist de vraag wat daarvoor nodig is. En 
als ze willen bewegen komt de vraag aan 
de orde: welke stappen helpen daarbij?

● De zoekers geven aan dat zij niet kunnen 
bewegen door hun leeftijd en gebrekkige 
ontwikkeling. Zij hebben meer kennis van 
de arbeidsmarkt nodig om te weten waar 
zij kunnen zoeken.

Activering vormgeven
Met zogeheten Toekomstsessies kan de 
activering vorm en inhoud krijgen. Tijdens 
zo’n sessie krijgen de werknemers informa
tie over de veranderingen die op hun werk 
afkomen. En het wordt voor hen duidelijk 
hoe zij zich daarop kunnen voorbereiden. 

Praktische loopbaanpaden
Aansluitend kunnen de logische en interes
sante arbeidsmarktmogelijkheden voor de 
werknemer worden uitgewerkt. Bijvoor
beeld aan de hand van mobiliteitskaarten, 
die vooral uitgaan van praktische loop
baanpaden op basis van competenties en 
minder van eerder bedachte praktijkpaden. 
Het Agro-opleidingshuis werkt aan een 
competentiescan, onder andere voor de 
tuinbouwsector. Zo’n scan kan de werkne
mer helpen bij het bepalen van zijn eerste 
mobiliteitsstap. 

Maak het concreet
Een loopbaancoach van de vakbond, of een 
scholingsconsulent kan de voorgenomen 
stap voor de werknemer concretiseren. 
Zodat de werknemer daadwerkelijk in actie 
komt. Er zijn verschillende voorbeelden van 
een leven lang leren en van duurzame inzet
baarheidformules. Denk aan het Kroonplan 
van FNV Bondgenoten en de Loopbaan
check van het CNV. Zulke instrumenten 
helpen de werknemer bij het omzetten van 
inzicht naar actie. 
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We kijken met Rob, mede-oprichter en 
directeur van Medinilla Kwekerij Atlantis, 
terug op het onderzoek. ‘Wij gaan met ons 
bedrijf voor producten en processen van 
de hoogst mogelijke kwaliteit. De zorg voor 
onze medewerkers speelt daarbij een be
langrijke rol. We willen hen perspectief bie
den. Lang heb ik gedacht, ach we hebben 
een leuk bedrijf met mooie producten en 
aardige medewerkers. Als ik met pensioen 
ga zijn zij daar ook aan toe. Dan doen we de 
deur dicht en gaan we genieten van onze 
vrije tijd. Van die gedachte nam ik afscheid 
toen ik begon met telen en veredelen. Dat 
biedt het bedrijf veel meer toekomstper
spectief dan alleen maar kweken. Maar het 
is een kwestie van jaren voordat je resultaat 
van dat werk ziet. Ik moest dus wel gaan na
denken over de voortzetting van het bedrijf. 
Dan wordt de opbouw van je personeelsbe
stand opeens heel belangrijk.’

Nadenken over de toekomst
‘Het kwam goed uit dat Annet Nuyten,  
die ons ondersteunt met het personeels-
beleid, iets vertelde over dit project.  
Een kennismakingsgesprek met Linxx  
was snel geregeld. Annette Looijestijn en 
Robin Colard gingen de werkvloer op.  
Het werd snel duidelijk wat er bij ons aan 
de hand is; de mensen doen hun ding en 

Rob Scheffers: 

‘Denk ook eens out-of-the-box 
als ’t om je personeel gaat.’ 

dat doen ze goed. Ze werken in een ge
moedelijke sfeer, maar naarmate ze ouder 
worden gaan ze steeds meer elk op hun 
eigen eilandje zitten.  
Nadenken over hun eigen toekomst, laat 
staan in beweging komen om aan die 
toekomst te werken, daar was echt geen 
sprake van.’

Rob Scheffers en zijn familie zijn al gene
raties lang actief in de tuinbouw. In zijn 
huidige vorm beslaat Kwekerij Atlantis 
3 hectare glas, waarvan 2 hectare met 
Medinilla’s. Er werken 12 vaste krachten. 
Afhankelijk van het seizoen huurt het 
bedrijf 2 tot 10 extra mensen in. 
Rob Scheffers: ‘Er zijn in deze tak van 
sport heel veel kleinere bedrijfjes actief 
en een handvol hele grote. Wat dat 
betreft zijn wij een middelgroot bedrijf. 
Atlantis heeft een lange voorgeschiedenis. 
Plantjes kweken zit ons in het bloed. Mijn 
vader kweekte groente, bloemen en van 
alles wat. Zelf genoot ik als kind al van een 
sierbrandnetel, die in een vaasje wortels 
maakt. Eerlijk gezegd vind ik het telen van 
planten van de beste kwaliteit nog steeds 
het leukste aan mijn werk.’ 
www.kwekerij-atlantis.nl
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Duidelijk zijn over de koers
Rob benadrukt dat er bij Kwekerij Atlantis 
altijd al sprake was van een open cultuur, 
met oog voor modern ondernemerschap. 
‘Niettemin kwamen er, objectief gezien, uit 
de gesprekken nog een aantal interessante 
zaken. Daar zat ook een boodschap voor 
mij in. Ik heb dat heel serieus genomen. 
Kijk, omgaan met mensen moet je net zo 
zorgvuldig doen als omgaan met plantjes, 
anders komt er niks tot bloei. Dus ben ik 
begonnen helder te maken welke koers 
ons bedrijf moet volgen en wat dat voor de 
medewerkers betekent. Bijvoorbeeld dat 
we jonge mensen nodig hebben om de con
tinuïteit te waarborgen. Dat we van onze 
eilandjes af moeten komen. Dat we elkaars 
werk beter moeten leren kennen. Dat we de 
bedrijfsprocessen, hoe verschillend die ook 
zijn, goed op elkaar moeten afstemmen. En 
dat we dat alles moeten bekijken door een 
economische bril. Daar praten we nu met 
elkaar over. Een aantal mensen wordt daar 
heel enthousiast van. Die zien het wel zitten 
om te rouleren, zodat ze flexibeler inzetbaar 
worden en aantrekkelijker voor de ar
beidsmarkt. Bij anderen loopt dat stroever. 
Begrijpelijk.’

Vernieuwing op gang brengen
‘Ik zou het prachtig vinden als een van mijn 
mensen eens een paar maanden bij een 
collega gaat werken. En dat die collega dan 
een van zijn mensen bij mij aan het werk 
laat gaan. Dat is volgens mij een goeie ma
nier om vernieuwing op gang te brengen. 
Maar zover zijn we nog niet, hoor. Daar 
heb je collega-werkgevers voor nodig, die 

als ’t om hun personeelsbestand gaat, ook 
out-of-the-box kunnen denken. Waarbij je 
natuurlijk niet moet vergeten voldoende 
aandacht te besteden aan de begeleiding 
van je medewerkers, anders kan dat als 
bedreigend overkomen.’ 

Telen en veredelen
‘We hebben een tijdje geleden een be
drijfsleider aangesteld die gaat sturen op 
de noodzakelijke veranderingen. Zo krijg ik 
meer tijd om mijn grote liefde te koesteren: 
telen en veredelen.’

Werknemers bewust maken en activeren
We noteerden het al eerder, voor werkne
mers is nadenken over mobiliteit niet vanzelf
sprekend. De Toekomstsessies bevestigen dat 
beeld. Een Toekomstsessie maakt medewer
kers bewust van het feit dat de arbeidsmarkt 
verandert en daarmee hun positie. In een 
bijeenkomst van zo’n twee uur gaan 10 tot 20 
medewerkers onder leiding van een trainer 
aan de slag. Zij inventariseren eerst hun uit
gangspositie: waar sta ik nu? Vervolgens start 
het activeringsproces: hoe verhoudt mijn uit
gangspositie zich tot wat ik wil en kan? Aan 
het eind van de sessie richten zij zich op het 
perspectief: Wat is de eerste stap die ik moet 
zetten om mijn positie te verbeteren?

De Toekomstsessie werkt
In het kader van het onderzoek keken we 
met 4 groepen werknemers en 1 groep 
werkzoekenden naar de toekomst. Dat deden 
we om onze opzet van de Toekomstsessies 
te toetsen op effectiviteit. Daarbij zijn we 
uitgegaan van de 4 typen werknemers die we 
eerder in dit boekje beschreven: De blijvers: 
ik blijf zitten waar ik zit. De afwachters: ik heb 
een zetje nodig. De zoekers: ik wil wel maar 
ik kan niet. En de vinders: intern of extern, 
ik vind wel wat. In één sessie lukte het prak
tisch altijd om de werkende deelnemers in de 
actieve stand te krijgen en om de werkzoe
kenden beter zicht te geven op wat ze willen 
en wat ze daarvoor moeten doen.

Groepsdynamiek en veiligheid
In de Toekomstsessies blijkt dat medewerkers 
best willen nadenken over hun mobiliteit. Ze 
worden enthousiast doordat ze gaan zien wat 

De Toekomstsessies

er wèl mogelijk is. Dat geldt met name voor 
de zoekers en de vinders. Voor de blijvers en 
de afwachters is het lastiger om in beweging 
te komen. Het feit dat de sessies in groeps
verband plaatsvinden geeft extra dynamiek. 
Collega’s horen van elkaar waar ze tegenaan 
lopen en welke oplossingen zij daarvoor 
hebben gevonden. De trainer, die de sessies 
begeleidt, is onafhankelijk van het bedrijf. 
Hij of zij zorgt voor een sfeer waarin de 
medewerkers zich veilig voelen. Er zijn geen 
vertegenwoordigers van het management of 
de HR-afdeling bij. Daarmee voorkomen we 
dat de deelnemers gaan denken dat ze op de 
schopstoel zitten. In dat verband is het ook 
belangrijk dat de deelnemers vooraf weten 
wat het doel van de sessie is. 

Veranderen hoort erbij
De Toekomstsessie is een instrument dat 
medewerkers in het Agrofoodcluster bewust 
maakt van hun arbeidsmarktpositie. En het 
activeert hen om in beweging te komen. Me
dewerkers realiseren zich in de loop van de 
sessie dat veranderen bij hun werk hoort. 
De Toekomstsessie kan op twee manieren 
worden ingezet. Positief, gericht op car
rièrekansen en verbetering van het loop
baanperspectief. Of negatief, met het oog 
op dreigend gevaar van baanverlies. De 
Toekomstsessie kan bovendien aan andere 
instrumenten worden gekoppeld. Bijvoor
beeld aan de ontwikkelscan van de branche
organisaties. Het Mobiliteitscentrum van de 
Glastuinbouw werkt al zo. 
In de testfase bleek dat Toekomstsessies aan 
waarde winnen als ze gecombineerd worden 
met een Quickscan Bewuste Mobiliteit. 
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‘Terwijl we met dit onderzoek bezig waren 
heb ik eigenlijk maar één twijfel gehad. Ik 
herinner me dat ik opeens dacht: ‘Oh jee, 
als dit maar niet het zoveelste prachtige 
onderzoek wordt dat met een elegante 
zwaai in een la verdwijnt waar het nooit 
meer uitkomt.’ We praten met Zwanny 
Naber, adviseur voor zaken die met de 
productschappen te maken hebben bij FNV 
Bondgenoten. Zij was als projectleider nauw 
betrokken bij de opzet en de uitvoering van 
het onderzoek. 

Geen vakbondsdingetje
‘Achteraf hoorde ik wel eens dat ik het 
project best wat strakker had mogen 
leiden. Bewust heb ik dat niet gedaan. Ik 
koos ik ervoor om alleen op te treden als 
verbindend element tussen de partijen 
wanneer dat nodig was. Om te voorkomen 
dat het project gezien zou worden als een 
vakbondsdingetje. Dat gebeurt gemakkelijk 
met een project waarvoor de vakbonden 
het initiatief hebben genomen. In mijn bele
ving moest het iets worden dat werkgevers 
en werknemers kunnen omarmen. Iets dat 
zo aanspreekt dat zij er ook daadwerkelijk 
iets mee gaan doen. Ik dacht, dat krijg je 
alleen voor elkaar als je als projectleider de 
onderzoekers niet te veel voor de voeten 
loopt. In dat opzicht zijn mijn verwachtin

Zwanny Naber: 

‘Goed dat we nu echt werk 
kunnen gaan maken van mobiliteit.’

gen overtroffen. Linxx kon gewoon met 
werkgevers en werknemers in gesprek gaan 
in het kwalitatieve deel van het onderzoek. 
Dat heeft naast het cijferwerk, dat ook deel 
van het onderzoek uitmaakt, enorm veel 
opgeleverd. Er ligt niet alleen een deug
delijk onderzoek met heldere uitkomsten. 
De betrokken partijen hebben nu ook de 
instrumenten, de Quickscan en de Toe
komstsessies beschikbaar om mobiliteit de 
goeie kant op te kunnen sturen.’

Geduld loont
‘Voor het zover was moesten er wel wat 
hobbels worden genomen. Om je een in
druk te geven: het plan voor dit onderzoek 
moest langs zeven partijen om het goedge
keurd te krijgen. Die zitten elk in hun eigen 
hokje hun belangen en verantwoordelijk
heden te bewaken. Ik snap dat wel, maar 
daardoor dreigt het grotere, het algemene 
belang al gauw uit beeld te raken. In de ja
ren dat ik in het vakbondswerk zit heb ik dat 
wel geleerd. En dit specifieke project heeft 
me ook iets geleerd, namelijk dat geduld 
loont. Ik heb nu eenmaal een wat ongedul
dige natuur. Ik ga voor resultaat.’ 

Evenwicht creëren
‘Voor mij is resultaat aandacht krijgen voor 
alles wat werknemers betreft. Plezier in 

In het kader van het haalbaarheidsonder
zoek Regionale Pilots onderzochten we of, 
en zo ja hoe er in drie regio’s integraal en 
regionaal kan worden samengewerkt op 
het gebied van mobiliteit. De pilotplannen 
liggen klaar. Onderstaande hoofdpunten 
vormen het kader voor deze pilots.

1 Start bij de werkgeversvraag
In elke regio worden overheid, onderwijs  
en ondernemers aangespoord tot samen
werking. Ondernemers zijn daar kritisch 
over: Er wordt slecht naar ons geluisterd  
en er is geen ruimte voor maatwerk.  
Vaak stappen bedrijven zelf naar het  
onderwijs. Maar wij constateren dat er 
onduidelijkheid is over wat de bedrijven 
precies vragen van het onderwijs en wat  
zij nodig hebben om de regie over de  
arbeidsmarkt te kunnen nemen.  
Over die vraag kunnen de pilots helderheid 
geven, zodat de ondernemers de mobiliteit 
op de arbeidsmarkt kunnen aansturen.

2 Creëer perspectief voor de 
werknemers 
Wie vorm wil geven aan de arbeidsmarkt 
vraagt inspanningen van de werknemers. 
Dus moet er een prikkel zijn om hen in be
weging te krijgen en zelf verantwoordelijk
heid te nemen. De meest kansrijke manier 
om dat te bereiken is werknemers perspec
tief op hun eigen toekomst te geven. In de 
pilots wordt duidelijk hoe dat het beste 
vorm kan krijgen.

Plannen voor pilotprojecten liggen klaar 

3 Verbind de waardevolle spelers 
in de regio
Er zijn veel spelers in de regio en aan initi
atieven ontbreekt het ook niet. Toch is het 
niet eenvoudig om de belangen van de par
tijen, die waarde voor de regio hebben, in 
lijn te brengen met het belang van de regio 
als geheel. De pilotprojecten helpen bij het 
vinden van een antwoord op de vraag Hoe 
doen we dat? 

4  Maak gebruik van de kennis en  
kunde die er al is
Het is best mogelijk dat er via de pilots een 
nieuwe aanpak tot stand komt. Maar strikt 
nodig is dat niet. In de pilots gaat het er 
veel meer om het antwoord op de vraag 
Hoe zetten we de beschikbare kennis en 
kunde effectief in en hoe dichten we hiaten 
in de uitvoering van het mobiliteitsbeleid? 

Ondernemers aan het stuur
Voor de overheid en het onderwijs zal dat 
wel even wennen zijn. Zij zullen hun hoofd
rol op het gebied van arbeidsmarktbeleid 
niet zonder meer opgeven. Maar het werkt 
verfrissend. En de pilots kunnen onderne
mers helpen dat stuur met een grotere kans 
op succes in eigen hand te nemen. 

Het streven is om in het najaar van 2012  
te beginnen de uitvoering van de regionale 
pilots. Informatie over de laatste ontwik
kelingen op dit gebied vindt u in de nieuws
brief van de Werkgroep Verankering Arbeid: 
www.verankeringarbeid.nl.
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het werk. Werk zoeken en werk vinden. 
Respect voor vakmanschap. Een open oog 
voor gezondheid, arbeidsomstandigheden 
en arbeidsmarkt. Zodat de werknemers 
kunnen doen waar zij goed in zijn en zij zelf 
keuzes kunnen maken. Maar ik ben ook niet 
blind voor het belang van de werkgevers. 
We hebben elkaar nodig. Anders wordt het 
ook niks met maatschappelijk verantwoord 
ondernemen en goed ondernemerschap. 
Zodra ik zie dat die belangen met elkaar 
in evenwicht komen en de zaken concreet 
worden, dan mogen wij er als vakbond best 
tussenuit. Dan is zo’n project als dit iets 
geworden dat het pure vakbondsbelang 
overstijgt.’

Intersectoraal denken en werken
‘Wacht nog even met juichen. Of het 
project echt een succes wordt hangt af van 
de manier waarop het wordt opgepakt en 
uitgevoerd. Maar het geeft wel moed als ik 
zie dat werkgevers en werknemers er voor

zichtig mee aan de slag gaan. Het smeult en 
vonkt, maar het is nog geen brandje waar
aan iedereen zich graag warmt. Dat had ik 
ook niet verwacht in deze fase. Intersecto
raal werken vraagt intersectoraal denken en 
daar is nog niet iedereen aan toe. Dus ook 
daar is geduld voor nodig. Het gras gaat nu 
eenmaal niet harder groeien door aan de 
sprietjes te trekken.’

Ik zeg: ‘Yesss’
‘De volgende stap die wij gaan zetten 
bestaat uit het uitvoeren van een aantal 
Toekomstsessies met werknemers in wat 
wij noemen het Agrarisch team. Dat zijn 
glastuinbouwbedrijven, kwekerijen in het 
open veld en veilingen. Parallel daaraan 
kunnen de werkgevers de Quickscan inzet
ten. Het belangrijkste doel van die operatie 
is beide partijen uit te laten vinden waar 
ze staan en welke kant ze op willen. Als dat 
lukt, en daar heb ik goede hoop op, dan zeg 
ik Yesss.’

Zwanny Naber 
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maakt deel uit van het Programma Arbeidsmarkt en Opleiding 
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