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Samenvatting

Voor een gezonde, vitale en duurzame toekomst van ons regionale tuinbouwcluster zijn 
topondernemers en de beschikbaarheid van voldoende en goed gekwalificeerde medewerkers 
cruciaal. Met de activiteiten van het netwerk van samenwerkende partijen om het Deelakkoord 
Human Capital Zuid-Holland Greenport West-Holland uit te voeren, dragen we hier stevig aan bij. 
Enerzijds door concrete resultaten waar het bijvoorbeeld gaat om het opleiden en trainen van 
medewerkers en het begeleiden van ondernemers. Maar door tegelijkertijd met de 
deelnemende partijen een cultuur te ontwikkelen waarin werkend leren en lerend werken 
voortdurende aandacht hebben.

Er is een goede start gemaakt met het uitvoeren van dit programma. Veel initiatieven zijn 
inzichtelijk gemaakt. Door onderlinge uitwisseling en afstemming zijn verbanden en verbindingen 
gemaakt, is meer samenwerking tot stand gekomen en zijn nieuwe initiatieven opgezet. 
Tegelijkertijd zijn, ook gezien de toenemende schaarste op de arbeidsmarkt, de uitdagingen om 
hier een succesvol vervolg aan te geven groot. De eerste resultaten laten zien dat onze ambities 
gerealiseerd kunnen worden als we met elkaar blijven inzetten op de samenwerking. 

Gerard van Oosten – Programmaregisseur Human Capital Agenda Greenport West-Holland

Deelnemers

Betrokken partners

Ambitie 1
500 ondernemers

Ambitie 2
3.250 werk 
naar werk

Ambitie 3
500 bijstand/
ww naar werk

Ambitie 4
2.000 flex werkers

Algemeen: 
34% gerealiseerd

Resultaat

Goed leiderschap en 
ondernemerschap is de basis voor 
goed human capital. Ondernemers 
ondersteunen in hun ontwikkeling, 
competenties en attitude leidt tot 
stevig ondernemerschap en een 
lerende werkomgeving met human 
capital dat zich inzet en wil 
ontwikkelen en groeien.

Huidig en nieuw human capital binden 
en boeien. Medewerkers behouden 
voor het bedrijf of de sector én 
geïnteresseerden in de tuinbouw 
verbinden aan bedrijven. Met de juiste 
begeleiding in groei, competentie 
ontwikkeling en motivatie wordt een 
toename van ‘persoonlijke 
marktwaarde’ gerealiseerd waar de 
hele sector van profiteert.

Diverse initiatieven in de 
tuinbouw zijn opgezet om 
mensen vanuit de bijstand en 
ww te begeleiden naar werk. 
Juist in deze tijden is het kansrijk 
om deze mensen op te leiden, te 
begeleiden en waardevol te 
laten zijn voor de sector.

Samen geven we flexwerkers 
ontwikkelperspectief. Door nieuwe 
innovatieve vormen van onderwijs 
en werken, het inrichten van 
passende trajecten en het 
organiseren van ondernemerssessies 
over dit thema, wordt gewerkt aan 
het realiseren van verduurzaming 
van het ontwikkelperspectief van 
medewerkers in de flexibele schil.

Masterclasses, ondernemersgroepen, stages, ondernemerskringen, intervisiesessies, Webinarreeksen, brochures en opleidingen: 
verreweg de meeste initiatieven hebben zich gericht op het begeleiden van ondernemers in de ontwikkeling van het 
ondernemerschap, met name op hbo niveau. Meer dan 1276 ondernemers zijn betrokken geweest bij één van de 27 
initiatieven. De inhoud van deze initiatieven is ook divers geweest. Een uiteenlopende reeks van thema’s heeft centraal 
gestaan in de activiteiten: leiderschap, arbeidsmarktvraagstukken, robotisering, ondernemen in crisistijd, HR, digitalisering, 
verkoop, internationalisering, scenario-ontwikkeling tuinbouw, opbouwen van een merk samenwerking en het realiseren van 
innovatie. Een deel van de activiteiten is onderdeel van een meerjarig programma of wordt verduurzaamd binnen de 
partners. De digitalisering van allerlei initiatieven vanwege Corona heeft ook voor iets positiefs gezorgd: een ongekend groot 
aantal ondernemers heeft digitaal meegedaan wat voor een groot bereik in deze doelgroep heeft gezorgd. De volgende 
stap is de belangstelling van ondernemers te verzilveren door ze betrokken te houden bij het vervolg. Deelname van 
ondernemers aan bijvoorbeeld Verandermanagement in de Glastuinbouw en Frugal Innovation zijn hier goede voorbeelden 
van.

Mooi voorbeeld:
Met de Digitaliseringsvisie en het Transitieprogramma voor de tuinbouw als onderdeel van een circulaire metropool, beide 
opgesteld door Greenport West-Holland, overleggen we met ondernemers wat dit betekent voor de ontwikkeling van 
beroepen en de daarvoor benodigde leerarrangementen om te zorgen voor de juiste ondernemers en medewerkers. Met 
opleiders (publiek en privaat) sluiten we daarop aan met het aanpassen of ontwikkelen van de juiste opleidingen en 
trainingen. Daarmee verbinden we inhoudelijke ontwikkelingsvraagstukken van de ondernemers met de zorg voor het juiste 
human capital.

- 1879 leerlingen
- 13 partners/communities
- 50+ bedrijven

Deelnemende partijen vinden het belangrijk initiatieven te nemen die gericht zijn op het betrekken, interesseren 
en opleiden van potentiële medewerkers voor de tuinbouwsector. Dat is alleen maar mogelijk als partners 
samenwerken in de netwerkstructuur van onze sector, het ecosysteem. Daarom hebben Glastuinbouw 
Nederland, AVAG, GroentenFruit Huis en Plantum, samen met HortiHeroes, het World Horti Center en Greenport 
West-Holland de handen ineengeslagen om jongeren, HBO en WO studenten van verschillende opleidingen te 
interesseren en motiveren voor het werken in de tuinbouw.

Er zijn regelmatig activiteiten waarbij ondernemers, medewerkers, studenten van binnen en buiten de tuinbouw 
betrokken zijn. Bijvoorbeeld bij de topsector innovatieprijs van HortiHeroes (350 deelnemers) of de College Tour 
van Glastuinbouw Nederland met VNO/NCW Westland-Delfland (372 deelnemers). 13 partners hebben gewerkt 
aan projecten gericht op het betrekken en laten leren van leerlingen en studenten over de tuinbouwsector. 
Bijna 1900 leerlingen en studenten uit het vmbo en studenten mbo, hbo en wo zijn in aanraking gekomen met 
de tuinbouwsector en hebben actief deelgenomen aan activiteiten hierin. Variërend van grote initiatieven met 
honderden leerlingen zoals door Glastuinbouw Nederland georganiseerde GoGo Greenhouse waarbij jongeren 
(vmbo, voortgezet onderwijs) worden geïnteresseerd voor een carrière in de tuinbouw tot aan kleinschalige 
learning communities waarbij studenten mbo, hbo en wo samenwerken met bedrijven aan innovatie of de 12 
wo studenten die hun thesis hebben geschreven binnen de tuinbouwsector.

Met name in het hbo (110 deelnemers) en het mbo (186) zijn medewerkers begeleid van werk 
naar werk. AVAG is één van de kernpartners die betrokken is bij deze activiteiten. Als spin-off 
van deze activiteiten zijn nog eens 60 werkenden aangehaakt in deze trajecten. De 
Brancheopleiding Tuinbouw en Flexibele Deeltijdopleiding Tuinbouw & Agribusiness zijn goede 
voorbeelden van mogelijkheden voor ontwikkeling van medewerkers in de sector of 
zij-instromers met belangstelling voor de tuinbouw.

Mooi voorbeeld:
Young AVAG en HoritHeroes werken samen aan het creëren van gezamenlijke leerlijnen en 
begeleiding voor het ontwikkelen van Talent. Beide organisaties steken in op onderlinge 
samenwerking om zo de begeleiding van werk naar werk nog beter vorm te geven.

De initiatieven om mensen te begeleiden vanuit de bijstand en ww naar werk, bevinden zich in verschillende 
stadia van ontwikkeling. Van jaarlijks terugkerende activiteiten zoals de succesvolle opleiding voor mensen met 
afstand tot de arbeidsmarkt richting de 'groene' sector van Lentiz tot Sectordeal Westland met Gemeente Den 
Haag die in 2021 is gestart. Dat geeft positieve kansen in 2021 voor iedereen die de handen uit de mouwen wil 
steken en een bijdrage wil leveren aan de tuinbouwsector. In samenwerking tussen het Regionaal Mobiliteits 
Team en Lentiz zijn 25 mensen geholpen bij het vinden van een goede aansluiting met de vacatures in de 
tuinbouwsector.

Mooi voorbeeld:
Sectordeal Westland is gebaseerd op een samenwerking tussen gemeente Den Haag, Glastuinbouw 
Nederland, Patijnenburg, gemeente Westland. Mensen vanuit de bijstand in Den Haag worden begeleid naar 
werk in de glastuinbouw en het agro logistieke domein. Via werkakkoorden en met begeleiding van 
Patijnenburg worden werkzoekenden geplaatst bij bedrijven die hieraan deelnemen. Deze deal is net opgestart 
maar de eerste successen zijn er.

Dutch Fresh Port heeft, met ondersteuning van Loods 38, gewerkt aan een 
traject om 50 mensen op te leiden tot een MBO entree diploma. Lentiz 
verzorgt, in samenwerking met SOB, de opleiding Hybride Leren: een 
nieuwe, innovatieve vorm van onderwijs en werken waarbij afgelopen jaar 
15 medewerkers zijn opgeleid. Onder het motto “van flex naar vast” 
hebben Glastuinbouw Nederland en KasGroeit een aanpak met een 
routekaart en opleidingsaanbod ontwikkeld voor het werven van nieuwe 
vaste medewerkers onder internationale werknemers voor kaderfuncties. 

Het programma is net begonnen. We zijn 6 maanden onderweg en 
hebben in deze periode al veel activiteiten gerealiseerd en eerste 
resultaten bereikt. De monitoring maakt duidelijk wat goed gaat en 
ook waar nog aandacht en extra inzet nodig is.

De Monitor van de Human Capital Agenda van Greenport West-
Holland geeft deelnemers en belanghebbenden inzicht in de voort-
gang. De informatie nodigt uit om samen het goede gesprek aan te 
gaan, te verkennen wat er speelt en te bedenken wat een volgende 
stap kan zijn. Daarmee vergroten we het draagvlak voor de HCA en 
de samenwerking om deze met deelnemende partijen een succes te 
maken. 

Veel partners zijn actief met projecten, activiteiten en programma's. Er 
is steeds meer overleg over samenwerking, afstemming en verbinding 
om daarmee een volgende stap te maken in de ontwikkeling van een 
omgeving waar Leven Lang Ontwikkelen (LLO) vanzelfsprekend is.

1.276 ondernemers

587 deelnemers

73 deelnemers

65 deelnemers

Partners werken samen aan human capital ontwikkeling voor Greenport West-Holland
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