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Opening & Introductie 
Nils den Besten – Project 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 30 Oktober j.l. is gericht op de kaasbedrijven in het 
segment “Ambachtelijke productie”. We worden hartelijk ontvangen 
door Thera Kuiper op hun kaasmakerij te Giessenburg. 

In het gesprek vooraf aan de workshop werd benoemd dat de boerderijzuivelbereiders een ambachtelijk 
en specifiek beroep is. Een ruwe schatting van Mary Nap vanuit de Bond voor zuivelbereiders is dat er 
±400 kaasbedrijven zijn waaronder ±200 wat grotere bedrijven. Waar lopen we tegenaan: 

- Is er acute opvang van personeel beschikbaar bij uitval of calamiteiten?  
- het verkennen van een mogelijke samenwerking met personeelsdiensten zoals b.v. 

Uitzendbureau AB  
- verbinden van medewerkers in de totale kaasbranche, maar kan dit i.v.m. finesses – 

geheimhouding van eindproducten. 
- Is het haalbaar om een relatief kleine doelgroep specifiek op te leiden, of is de kostprijs hiervoor 

te hoog? 

Overzicht arbeidsmarkt ontwikkelingen vanuit perspectief zuivelbereiders 

Boerderijzuivelbereiders geven aan dat de huidige werknemers zelden rechtstreeks vanuit school aan 
het werk gaan maar meestal vanuit een andere achtergrond de kaasmakerij binnen komen.  

De mogelijkheid momenteel om opgeleid te worden binnen de ambachtelijke zuivelbranche is dat er 
een aantal levensmiddelentechnologie basisopleidingen zijn, welke gevolgd kunnen worden. 



                                             

 

Bij de boerderijzuivelbereiders wordt er veel gewerkt door de eigenaren en familieleden waardoor de 
kennis aan elkaar wordt overgedragen. Op de iets grotere bedrijven werken een aantal medewerkers 
van buitenaf. Deze medewerkers worden bij regelmaat opgeleid/gefinetuned bij Gea van der Puijl- 
eigenaar ZuivelAdvies- die in een relatief korte periode van 8 weken opleid waarin er wordt 
ingezoomd op het kaasproces & hygiëne. Deze periode zou ook uitgebreid kunnen worden.  
Om over na te denken: 

- 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? 

- Traineeship opzetten met vmbo/mbo scholen en Fieldlabs, d.m.v. vaste stageplekken. Is de 
markt volwassen genoeg zodat het de opgeleide leerlingen ook kan aannemen. 

- Hoe krijg je kennis overgedragen naar volgende generaties in een veilige omgeving? 

 

Dialoog ondernemers & onderwijs : ‘Werknemers vinden, binden en (helpen) ontwikkelen’ 

Onder leiding van Nils werd er in een tafelgesprek gewerkt aan het concretiseren van de vraag wat 
zuivelbereiders en scholen nodig hebben om in de arbeidsbehoefte van boerderijzuivelbereiders in de 
kaasbranche  te kunnen voorzien.  

  

 

Met als resultaat  

Op het gebied van arbeidskrapte zou het imago van de boerderijzuivelbereiders onderling als ook 
branche breed verbeterd kunnen worden. Meer aandacht op vmbo/mbo scholen voor deze doelgroep 
in de kaasbranche. Op zoek naar passievolle mensen met specifieke competenties, als heel 
precies/hygiënisch kunnen werken en opdrachten kunnen opvolgen.  

De kennis en vaardigheden welke arbeidskrachten moeten beheersen is de basis wat vaak geleerd wordt 
in opleidingen op gebied van levensmiddelen technologie(zoals eerder genoemd). Daarbij vindt op het 
bedrijf zelf vaak specifieke kennisoverdracht plaats, ook om de specifieke machines te kunnen bedienen. 
Ook de bedrijf specifieke opleidingen zoals die worden aangeboden door Zuiveladvies, kunnen kaas-
/zuivelbereiders volgen. 

Op het gebied van samenwerking worden er via de bond studiedagen georganiseerd waarbij delen van 
kennis mogelijk is. Mogelijkheid zou zijn om via studieclubs informatie te delen waar open over de 
basisprincipes gesproken kan worden en de finishing touch van het geheime (familie)recept achterwege 
kan blijven. Opmerking hierbij is dat je als ambacht ook weer snel in elkaars vaarwater kan zitten. 

 



                                             

 

Conclusie 
Op grond van het gesprek zou een aanbeveling zijn om te onderzoeken of er een rol is weggelegd voor  
personeelsdiensten om die flexibele schil te zijn. Hiervoor is nader onderzoek nodig met de vraag of dit 
wel haalbaar is. Ander punt is: We zoeken in de diepte maar kunnen we ook in de breedte zoeken? Gelet 
op de trend van zij-instromers, en daarbij de herwaardering van het vakmanschap, bv de bierbrouwers, 
broodbakkers etc. Hoe kun je specifiek daarin zoeken en wat zijn aanknopingspunten van een kaasmaker 
met andere sectoren, is dat op gebied van zuivel, foodprocessing of ambachtelijk. 

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

➢ Nieuwe aanwas van mensen 
creëren, passie van het vak 
overbrengen bij scholen 

o Stel 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” Mogelijkheid ligt er om 
deel te nemen aan ‘Kom binnen 
bij bedrijven’  wat veelal door 
gemeentes wordt georganiseerd. 
Hierbij Opent u uw deuren voor 
belangstellenden en mensen die zich willen oriënteren op werk, stage, een 
leerwerkplek of werkervaringsplaats. Zo kunnen geïnteresseerden vrijblijvend en op 
een leuke en laagdrempelige manier kennis maken met het vakmanschap kaasmaken. 

o Nadenken  hoe er in de personeelsbehoefte op langere termijn kunnen voorzien. 
 
 

➢ Actieve rol voor Groene Hart Werkt! Kaasacademie 

o Verkenning naar mogelijkheden met personeelsdiensten 
o Verkenning naar aanknopingspunten met andere sectoren 
o Groene Hart Werkt! staat altijd open voor nieuwe ideeën en wil zich graag inzetten 

indien er veranderende behoeftes aandienen. 

“Enerzijds jammer dat er weinig zuivelbereiders aanwezig waren, misschien benadrukt dit ook wel het 
issue dat er geen vervanging is. Anderzijds is er door de vertegenwoordigde partijen van de 
boerderijzuivelbereiders en de aanbieders van opleiders toch meer duidelijkheid gekomen”     (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

