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‘ Mét ondernemers  
het arbeidsvraagstuk 
aanpakken’

De instroom vergroten, het kennisniveau van nieuwe en werkende arbeids krachten 
verder ontwikkelen en het ondernemer- en werkgeverschap versterken. Dat zijn de 
belangrijkste uitgangspunten van de Human Capital Agenda die de Greenport West-
Holland heeft opgesteld. De uitdaging is groot en de aanpak moet vooral vanuit 
ondernemers komen, stelt kwartier maker Gerard van Oosten. ‘Alleen dan kunnen we 
vraag en aanbod op de arbeidsmarkt beter laten aansluiten.’
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De arbeidsmarkt in Zuid-Holland is niet de 
meest veerkrachtige. Maar liefst een op de 
vijf werkgevers wordt belemmerd in de groei 
door een personeelstekort. Tegelijkertijd 
vinden veel werknemers niet de juiste baan 
en is een deel van het arbeidspotentieel nog 
onbenut. Gerard van Oosten beaamt: “Er 
zijn veel vacatures vacant en de verwachting 
voor de komende jaren is dat er een groei 
plaatsvindt.” Hoeveel precies is volgens hem 
moeilijk te zeggen, maar voor de Green-
port West-Holland  gaat het om  duizenden 
vacatures. De tuinbouw is een belangrijke 
sector in de provincie Zuid-Holland.  “Er 
is in onze sector duidelijk sprake van een 
mismatch tussen vraag en aanbod. Daarbij 
gaat het om functies van mbo- tot wo-niveau. 
Een van de oorzaken is dat functies steeds 
gespecialiseerder worden. Er is onder andere 
vraag naar specialisten op het gebied van IT, 
econometrie, en smart technology. Zij denken 
niet snel aan een baan in de tuinbouwsector. 
Daarbij is de concurrentie met andere secto-
ren groot.”

Bruggen slaan
Het is een van de knelpunten waar de Human 
Capital Agenda Greenport mee aan de slag 
gaat. De agenda vormt een deelakkoord bin-
nen het Human Capital Akkoord Zuid-Holland 
dat in juni van dit jaar door 66 partijen werd 

ondertekend. Van daaruit komt een financiële 
impuls om een brede samenwerking op te 
zetten, zodat de arbeidsvraagstukken geza-
menlijk kunnen worden opgepakt. “We gaan 
écht bruggen slaan en gesprekken op gang 
brengen tussen bedrijfsleven, onderwijs, 
overheden en ondernemersorganisaties”, 
vertelt Van Oosten. “Denk bij de laatste ca-
tegorie aan Glastuinbouw Nederland, AVAG, 
VNO-NCW en GroentenFruit Huis. Dat zijn 
belangrijke partijen om mee samen te werken. 
Zij participeren ook in de opleidingsfondsen, 
een andere route om benodigde financiën 
binnen te halen.”

Die gelden worden komende jaren ingezet 
om een aantal duidelijke doelen te halen: 
3.250 medewerkers van werk naar werk 
begeleiden, 500 ondernemers helpen ont-
wikkelen, 2.000 flexibele krachten duurzaam 
inzetten, de beschikbaarheid van arbeidsmi-
granten en experts vergroten, en 500 mensen 
vanuit de bijstand en WW begeleiden naar 
een baan in de tuinbouw. Van Oosten, die 
is aangesteld als kwartiermaker, is momen-
teel druk bezig met het maken van een plan 
van aanpak en het betrekken van partijen 
binnen Greenport West-Holland. De rol van 
ondernemers is volgens hem cruciaal. “Hun 
vraagstukken zijn leidend in het concretiseren 
van de uitvoeringsagenda. We zijn daarom nu 
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ondernemersgroepen aan het vormen. Met 
deze ondernemers gaan we aan de slag met 
de eerste pilotprojecten, welke in de loop van 
2020 verder worden uitgerold.”

Minder verloop
Aantrekkelijk werkgeverschap is een be-
langrijk onderdeel van het plan van aanpak, 
benadrukt Van Oosten. “Niet alleen om nieu-
we mensen te kunnen werven, maar ook om 
arbeidskrachten te behouden. Kun je hen vol-
doende perspectief bieden? Denk daarbij aan 
opleidingen en het opzetten van netwerken.” 
Over de urgentie bestaat geen discussie. De 
tuinbouwsector kampt met schaarste op de 
arbeidsmarkt en heeft bovendien relatief veel 
personeelsverloop. Jonge mensen switchen 
snel van baan en stromen relatief snel uit de 
tuinbouw. Het probleem wordt komende ja-
ren alleen maar groter, verwacht Van Oosten. 
“Dat willen we aanpakken. Hoe kun je ervoor 
zorgen dat medewerkers ontwikkelen en 
daarmee kunnen doorgroeien in een huidige 
of andere functie. Daarbij inspelend op de 
veranderingen die op de bedrijven en in de 
sector plaatsvinden. Daarbij gaat het om ver-
anderingen op specialistische terreinen, maar 
ook het omgaan met vraagstukken rondom 
maatschappelijk verantwoord ondernemen.”  

De Human Capital Agenda zet in op het 
zogenaamde ‘Leven Lang Ontwikkelen’. “De 
functies binnen de tuinbouw veranderen in 
hoog tempo. Hoe kun je iemand die soms 
al jaren hetzelfde routinematige werk doet 
faciliteren mee te groeien? We kiezen daarbij 
heel bewust voor een ketenbrede aanpak, 
zodat iemand die begonnen is in de produc-
tie bijvoorbeeld kan doorstromen naar een 
meer specialistische functie in de veredeling.” 
Ook is het vizier gericht op andere sectoren. 
Niet alleen voor de doorstroming en uitwisse-
ling van arbeidskrachten, maar bijvoorbeeld 
ook als het gaat om kennisontwikkeling. Waar 
zitten de overeenkomsten en waarin kun je 
samen optrekken? (zie kader)

Flexkrachten
Naast de zorg voor voldoende vaste mede-
werkers, blijft de sector afhankelijk van flexi-
bele arbeid. “De beschikbaarheid daarvan 

staat onder druk”, zegt Van Oosten. “Roboti-
sering zou daar op termijn een oplossing voor 
kunnen zijn, maar ondertussen moeten we 
investeren in de duurzame inzetbaarheid van 
flexibele arbeidskrachten. Wat kunnen we hen 
bieden qua opleiding en zekerheid? Kunnen 
we flexpools opzetten?” Tot slot richt de 
Human Capital Agenda zich ook op mensen 
in de WW en bijstand. Hoe kunnen zij naar 
de tuinbouwarbeidsmarkt begeleid worden? 
“Daarover zijn we in gesprek met gemeenten 
om programma’s op te zetten. Er zijn al mooie 
voorbeelden van coachingstrajecten waar-
bij de persoon het vertrekpunt is en niet de 
vacature.”

Over bestaande initiatieven en lopende 
projecten op het gebied van arbeid, talen-
tontwikkeling en ondernemerschap is Van 
Oosten helder. “Die gaan we versterken, 
met elkaar verbinden en verder uitrollen.” 
Als voorbeeld noemt de kwartiermaker het 
project Markt Match van het Rotterdam Food 
Cluster. “Daarbij werden mbo’ers gekoppeld 
aan stageopdrachten in de tuinbouw. Een 
aantal van hen zijn vervolgens blijven hangen 
in onze sector.” Ook succesvol is het project 
‘Drones in de kas’ van Inholland. “Studenten 
vanuit diverse disciplines, zoals economie, 
ruimtevaart en techniek, maken kennis met 
de tuinbouw. Dat zijn interessante bouwste-
nen; we gaan kijken hoe we dat structureler 
kunnen oppakken.” Een laatste voorbeeld 
dat Van Oosten aanstipt is HortiHeroes, een 
platform voor young professionals in de tuin-
bouw. “Een mooie vorm van talentontwikke-
ling. Wat willen we deze potentials inhoudelijk 
meegeven? Ook daar gaan we ons samen met 
ondernemers over buigen.

Belangrijk bij de uitvoering van de Human Ca-
pital Agenda is ook een omgeving zoals Wor-
ld Horti Center in Naaldwijk. Daar kun je leren 
en ontwikkelen in een inspirerende omgeving 
waar de praktijk, docenten en onderzoekers 
uit mbo, hbo en wo elkaar ontmoeten. Uitein-
delijk willen we iets neerzetten, waarmee we 
niet alleen de doelen voor de komende vier 
jaar behalen, maar wat we als tuinbouwsector 
ook na die tijd kunnen continueren.”

‘AAN DE SLAG, ÓÓK MET ANDERE SECTOREN’
“De tuinbouw is een belangrijke sector voor Zuid-Holland”, vertelt Ferrie Förster, pro-
jectleider Human Capital Zuid-Holland. “Er komt een hoop bedrijvigheid bij kijken: de 
toeleveranciers, tuinders, ICT, transport en logistiek. Iedere tak heeft eigen belangen 
en is georganiseerd. Dat vereist afstemming, onderling vertrouwen en het identificeren 
en nastreven van gezamenlijke doelen. Uiteindelijk willen we allemaal hetzelfde: meer 
mensen die gaan werken en blijven werken in de tuinbouw.” Op provinciaal niveau liggen 
er volgens Förster kansen voor verschillende sectoren, waaronder de tuinbouw, om ge-
zamenlijk op te trekken. “Neem bijvoorbeeld de grote behoefte aan IT’ers, dat speelt in 
elke sector. Vandaar dat we komende jaren duizenden extra IT’ers willen opleiden voor 
álle sectoren in Zuid-Holland. Daarnaast kunnen sectoren van elkaar leren. Zo kunnen 
technici bij de Roboacademy een cursus volgen om zo de laatste ontwikkelingen op het 
gebied van robotica mee te krijgen. De securitysector heeft een succesvolle vacature-
website en er loopt een project waarbij werknemers uit de financiële sector worden op-
geleid tot calculator in de bouw. De tuinbouw kan hiervan leren en succesvolle projecten 

zelf ook uitrollen.”
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