
                                             

 

 

Impressie bijeenkomst “Werknemers vinden, binden en (helpen) ontwikkelen”  
4 juli 2019 
 
Opening & Introductie 
Marieke Kok – Projectleider Kaasacademie – opent de bijeenkomst en geeft een korte samenvatting van 
het project en schetst het beeld waar we nu staan: Enkele jaren geleden is door Groene Hart Werkt! 
(samenwerkende gemeenten in het Groene Hart) het initiatief opgevat om de aansluiting tussen 
onderwijs & arbeidsmarkt te bevorderen in de kaasbranche. Dit hebben zij gedaan, omdat het Groene 
Hart zich als “Cheese Valley” profileert en daarvoor is nodig dat de kaasbedrijven in het Groene Hart 
kunnen blijven bestaan. In vervolg op een eerste verkenning is in 2018 een uitgebreider onderzoek naar 
arbeidsbehoefte bij kaasbedrijven gedaan.  De uitkomst hiervan is dat met name de behoefte aan MBO 
3 & 4 niveau technisch personeel zal toenemen. Ook thema’s als arbeidsmobiliteit en “leven lang leren” 
zijn belangrijk zeker daar de vergrijzing en diversiteit toenemen. Er is ook een betere samenwerking 
nodig tussen onderwijs & bedrijfsleven bij ontwikkeling van het arbeidspotentieel.  

Vervolgstap is om de vervolggesprekken aan te gaan voor bedrijven in:  

- Industriële productie/ Handel, opslag en 
distributie 

- Ambachtelijke productie 
- Retail 

 
Op 5 april jl. is een eerste gesprek geweest met 
verschillende kaasbedrijven uit het Groene Hart en 
met SVO Vakopleiding uit Houten. Inmiddels zijn 
ook MBO Rijnland en Wellant actief aangehaakt.  
 

De bijeenkomst op 4 Juli j.l. is gericht op de 
kaasbedrijven in het segment “industriële 
productie” en “Handel, opslag en distributie”. We 
worden hartelijk ontvangen door Rabobank Rijn en 
Veenstromen te Woerden, die ons hun vergaderruimte met alle faciliteiten ter beschikking hebben 
gesteld, waarvoor wij hen zeer erkentelijk zijn.  

Uit de vooraf uitgesproken verwachtingen blijkt dat hoofdzakelijk behoefte is aan  

- een actief netwerk van bedrijven en onderwijs in de kaas om ervaringen uit te wisselen over visie 
op arbeidsvraagstuk, personeelsbeleid en persoonlijk ontwikkel- en opleidingsplan voor 
medewerkers.   

- het verkennen van een mogelijke samenwerking in het binden en verbinden van medewerkers 
in de totale kaasbranche.  

- het samen oppakken van de uitdaging van de vele arbeidsmigranten binnen de kaasbranche.  

 

Overzicht arbeidsmarkt ontwikkelingen vanuit perspectief bedrijfsleven 

Hans de Mooij – Accountmanager SVO Vakopleidingen – schetst hoe SVO al in 2012 samen met Vergeer 
Holland een visie op ontwikkeling van personeel heeft opgesteld en uitgewerkt. Hij schetst de trends en 
ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en hoe deze invloed hebben op de opleidingsbehoefte. Dit betekent 



                                             

 

dat er fundamentele keuzes gemaakt moeten worden door bedrijven in hoe zij personeelsbeleid 
vormgeven.  Om over na te denken: 

- Denken we als bedrijf na over visie, is dit een geïntegreerd onderdeel van het personeelsbeleid? 
Afgestemd op een levensfase gerichte personeelsinvestering en de technologische 
ontwikkeling. 

- Willen we ons personeel alleen opleiden/ontwikkelen voor ons eigen bedrijf of kunnen we dit 
breder zien en dragen we als bedrijf ons steentje bij aan de ontwikkeling van een 
arbeidspopulatie voor de gehele sector? 

- Persoonlijk zelfbewustzijn creëren bij medewerkers door een algemeen ontwikkelingsbeleid van 
een bedrijf . 

- Traineeship opzetten met MBO scholen en Fieldlabs, d.m.v. vaste stageplekken ,  

 

Workshop ‘Werknemers vinden, binden en (helpen) ontwikkelen’ 

Onder leiding van Jan Boele  en Martijn Rosink werd in twee tafelgesprekken gewerkt aan het 
concretiseren van de vraag wat bedrijven en scholen nodig hebben om in de arbeidsbehoefte van 
bedrijven in de kaasbranche  te kunnen voorzien.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Met als resultaat  

Op het gebied van vinden zou het imago van de kaasbedrijven onderling als ook branche breed verbeterd 
moeten worden, meer aandacht aan functieprofielen eventueel door een functiehuis op te zetten. 
Duidelijkheid over de normen & waarden van de organisatie. 

Hoe bind je goede medewerkers aan je bedrijf? Thema’s als flexibiliteit, persoonlijke aandacht en 
erkenning, faciliteiten in de kantine, werksfeer, betrouwbaarheid en in zeker in de productie het 
loon/CAO. 

Wat de ontwikkeling van je medewerkers betreft, is er een rendement zichtbaar van opleiden door 
interne leermeesters, ook wat betreft migranten: hen Nederlandse lessen aanbieden. Aanbevelingen 
zijn naast de diploma’s van de medewerkers te kijken naar daar de individuele competenties, hen 
bewust te maken om verder te ontwikkelen of binnen de huidige functies kennis te verdiepen. 



                                             

 

Op het gebied van samenwerking is er zeker behoefte vanuit de bedrijven om met de scholen vaste 
stageplaatsen te creëren, de communicatie te versterken, korte trainingen op te zetten in bijv. modulaire 
vorm met als perspectief erkende diploma’s. De duurzame inzetbaarheid en arbeidsmobiliteit te 
onderzoeken. 

 

Dialoog ondernemers & onderwijs: wat gaan we doen en  hoe doe je dat dan? 

Na het delen van de resultaten uit de tafelgesprekken, is plenair besproken over de concrete invulling: 
wat gaan we doen en hoe doen we dit. De deelnemers stellen vast dat het begin al tijdens de workshop 
is gemaakt:  medewerkers van diverse bedrijven gingen met elkaar het contact aan, gegevens werden 
uitgewisseld. Dit is een mooie stap naar meer verbinding en structurele samenwerking van de bedrijven 
onderling  als ook het onderwijs binnen de kaasbranche.  

Hans Hoving – voorzitter van het Kaaspakhuis in Woerden – geeft aan dat hij momenteel met MBO 
Rijnland vooral inzet op techniek. Zijn eerste ervaringen zijn positief en hij is op zoek naar nog meer 
bedrijven die mee willen doen en die gebruik willen maken van de faciliteiten van het Kaaspakhuis in 
Woerden. Het Kaaspakhuis in Woerden is het eerste Fieldlab van de Groene Hart Werkt! Kaasacademie 
en is een plek waar in de praktijk geleerd en ervaren kan worden wat er bij het maken en opslaan van 
kaas allemaal komt kijken. 

Vanuit Groene Hart werkt! kan een ‘Kom binnen bij bedrijven’ dag worden georganiseerd specifiek voor 
de Kaasbranche.  

Vanuit de MBO scholen is de intentie uitgesproken om bedrijven actiever te gaan bezoeken om elkaar 
beter te leren kennen en de specifieke behoeftes gezamenlijk te gaan formuleren.  

Wellant Chr. vmbo Alphen aan den Rijn  heeft de ambitie om een Fieldlab op de boerderij te gaan 
opzetten, om het vak dicht bij de praktijk te gaan leren. Dit past naadloos in het project Kaasacademie 
en concrete afspraken voor na de vakantieperiode zijn meteen gemaakt. Dit geeft potentie en we zien 
beweging  en ook de wil om de samenwerking te zoeken. 

 



                                             

 

Ter afsluiting wordt besproken hoe de aanwezigen de komende periode voor zich zien:  

➢ Een volgende bijeenkomst in het najaar 2019 waar we verdere stappen kunnen 
nemen, wordt als zinvol gezien: 

o Op deze wijze kunnen we de geactiveerde energie vasthouden en kunnen we verder 
verkennen wat we als bedrijven kunnen doen richting de scholen en vice versa binnen 
de mogelijkheden en onmogelijkheden.   

o Stelt bedrijven en onderwijs in staat om samen op te trekken bij het versterken van 
een positief imago van de branche en het stimuleren van een “carrière in Kaas” 

o Geeft mogelijkheden om ervaringen / best practices uit te wisselen over hoe je als 
bedrijf intern een nieuwe focus aan brengt en hoe de nieuwe focus te integreren, actief 
invulling te geven aan Leven Lang Leren en Kenniscirculatie.  
 

➢ Nieuwe thema’s agenderen voor de kaasbranche 

o Inzet nieuwe doelgroepen & omdenken om in personeelsbehoefte te voorzien 

o Circulaire economie 

o Nieuwe producten toepassen zoals bv. Biologisch afbreekbaar plastic 

 

➢ Actieve rol voor Groene Hart Werkt! Kaasacademie 

o Het verbinden van bedrijven/onderwijs gaat niet vanzelf. Hierin ligt voor Groene Hart 
Werkt! Kaasacademie een belangrijke faciliterende rol.  

o Vanuit de Groene Hart Werkt! Kaasacademie wordt eind 2019 een volgende 
bijeenkomst georganiseerd voor de industriële kaasbedrijven (en in oktober 2019 voor 
de ambachtelijke kaasbedrijven). 

 

Na afloop werden onderling contactgegevens uitgewisseld en afspraken gemaakt voor een vervolg: 
mooie stappen naar verbinding en samenwerking.  

 

“Het was een productieve en opbouwende middag waarin de opkomst vanuit het bedrijfsleven, scholen en 
maatschappelijke organisaties goed was vertegenwoordigd.”     (Reactie van een deelnemer) 
 
 
Wilt u meer informatie over het project Groene Hart Werkt! Kaasacademie, hebt u ideeën voor concrete 
vervolgstappen op deze bijeenkomst of hebt u vragen naar aanleiding van deze bijeenkomst, kunt u 
contact opnemen met Marieke Kok (projectleider).  
 
Contactgegevens  
Telefoon : 06-39454797 
E-mail  : marieke@knowwhy.nl 
 
Ook kunt u op de website van Groene Hart Werkt!  terecht voor achtergrondinformatie over het project.  

mailto:marieke@knowwhy.nl
https://groenehartwerkt.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=15&catid=8

