Werken in de groothandel voor bloemen en planten, aardappelen, groenten en fruit is afwisselend en uitdagend.
Misschien werk je al in één van deze branches. Dan heb je gekozen voor een boeiende bedrijfstak met heel veel
mogelijkheden, nu en in de toekomst.
Zie je de uitdagingen al voor je? Vakkennis en vaardigheden zijn onmisbaar om je baan tot een succes te maken.
Dat succes kun je bereiken door het volgen van een gerichte opleiding of cursus.
FHKN Partner in opleiding en examen stimuleert het volgen van een beroepsopleiding. Met het behalen van een
erkend diploma vergroot je immers je kansen op plezierig en beter betaald werk.

Wat doen de sectoren?
Aardappelen

Bloemen en Planten

De handel in zowel consumptie- als pootaardappelen is voortdurend in
beweging. De internationalisering van de aardappelhandel neemt toe.
Het kwaliteitsniveau van de Nederlandse pootaardappelen wordt wereldwijd geroemd. In deze branche staan technische ontwikkelingen
niet stil en wordt er voortdurend naar goede en vakbekwame werknemers gezocht.

In Nederland geteelde of geïmporteerde producten worden niet alleen
in Nederland verhandeld. Het grootste deel gaat naar landen over de
hele wereld. De technische ontwikkeling, zoals het gebruik van computers en databanken of netwerken, verloopt in deze branche in een hoog
tempo. Bedrijven hebben daardoor steeds meer behoefte aan goed geschoold personeel.
Opleidingen voor deze sector zijn opgenomen in een aparte folder.
Die folder kun je opvragen via:
FHKN@planet.nl.
l.buckens@hbagbloemen.nl

Groenten en Fruit
De Nederlandse groothandel in groenten en fruit draait goed. De
exporthandel groeit. Nieuwe activiteiten zorgen voor beweging in de
branche. Voor werknemers zijn praktijkgerichte cursussen ontwikkeld.
Ook in deze groothandelstak zijn bedrijven altijd op zoek naar goed geschoold personeel met de juiste vaardigheden.

Leerwerkbanen in de AGF-sector
Met een leerwerkbaan kun je werken aan je
toekomst. Als je nog geen diploma hebt, maar
wel staat ingeschreven bij het CWI (Centrum
voor Werk en Inkomen), dan kun je kiezen voor
een leuke baan in deze sector. Je kunt dan al
werkend en lerend een mbo-diploma halen. Je
hebt dan een echte baan met een arbeidscontract! Dat is mogelijk doordat tussen de vakbonden én de brancheorganisatie een convenant is afgesloten voor 300 leerwerkbanen.
Dat betekent dat er voor jongeren tot 23 jaar
afspraken gemaakt zijn over stage, werken en
leren in de sectoren groothandel in aardappelen, groenten en fruit. Na je stageperiode
ga je een cursus ‘op maat’ volgen aan een
mbo-school. Vier ROC’s doen mee aan dit project. Meer informatie kun je krijgen bij onderstaande ROC’s:
• Albeda college in Rotterdam (Spinozaweg)
• ROC Twente in Hengelo
• ROC Da Vinci in Dordrecht
• ROC Gilde in Venlo
Ook de adviseur van het CWI bij jou in de buurt
kan je helpen.

Opleidingen en cursussen in de
groothandel AGF
Er zijn veel mogelijkheden om vakbekwaam te
worden in één van de sectoren. Je kunt bijvoorbeeld een beroepsopleiding volgen bij een
AOC of een ROC, maar je kunt ook gericht een
cursus volgen.
Je kunt kiezen voor de Beroeps Begeleidende
Leerweg (BBL), dan werk je vier dagen per
week en ga je één dag naar school. Je kunt ook
kiezen voor een opleiding in de Beroeps Opleidende Leerweg (BOL), dan ga je één dag naar
school en loop je twintig uur stage per week.
Je kunt opleidingen volgen op mbo- en hboniveau.

Wie zijn wij?

Wie is HBAG?

Drie vakbonden vormen samen FHKN Partner
in opleiding en examen. De drie vakbonden
zijn FNV Bondgenoten, De Unie en CNV Dienstenbond. Door contacten met de vakbonden
kunnen wij onderling ervaringen uitwisselen.
Wij kennen dus al snel de opleidingsbehoefte
van werknemers in verschillende sectoren. Van
onze kennis kun jij profiteren, want de aangeboden opleidingen sluiten aan bij de behoefte
van jou en (toekomstige) collega’s.

Het HBAG is de afkorting van Hoofdbedrijfschap Agrarische Groothandel. Het HBAG is
ingesteld op verzoek van organisaties van
ondernemers en werknemers in de branche.
Daarbinnen zijn vier commissies actief, te
weten: bloemen en planten, consumptieaardappelen, pootaardappelen, en groenten en
fruit.
Het HBAG behartigt gemeenschappelijke
belangen van ondernemingen en de daarbij
betrokken personen. Uitvoering van wetgeving over bijvoorbeeld arbozaken en voedselveiligheid behoren tot het takengebied van
de commissies, maar ook de zorg voor goede
beroepsopleidingen.

Opleidingen / Cursusaanbod
• Kwaliteitsmedewerker Groenten en Fruit
• Keurmeester Groenten en Fruit
• Levensmiddelentechnoloog
• Productkennis en vakmanschap in de AGFgroothandel
• Kwaliteitszorg
• Veilig werken en arbo
• Verkoop, handel en marketing
• Management en managementontwikkeling
• Vreemde talen
• Logistiek, waaronder magazijnbeheer
• Financieel
• ICT en computergebruik

Cursusaanbod, specifiek gericht op
Aardappelen
• Basisbeoordeling Consumptieaardappelen
• Commissie Kwaliteitskenmerken Aardappelen
• Kadercursus Groothandel in Aardappelen
Informatie over de inhoud, de kosten, voor
wie deze opleidingen / cursussen zijn bedoeld,
waar deze worden gehouden en hoe je je aan
kunt melden, is verkrijgbaar via
www.agfgroothandelsfonds.nl.

Voor wie?
Alle opleidingen, trainingen en cursussen zijn
bedoeld voor werknemers, (voortijdige)
schoolverlaters, baanveranderaars en werkzoekenden.

Er zijn twee cao’s in de sectoren, namelijk één
voor aardappelen, groenten en fruit en één
voor bloemen en planten. Beide cao’s bieden
goede arbeidsvoorwaarden met onder andere
prima collectieve pensioenregelingen.

Lidmaatschap vakbond

Jouw toekomst in de groothandel
AGF
De AGF-sector is blij met goede werknemers.
En helpt hen graag om nog beter te worden. In
overleg wordt met jou een persoonlijk ontwikkelingsplan opgesteld om al jouw kwaliteiten
zo goed mogelijk te ontwikkelen.
Meer informatie kun je krijgen via
www.AGFgroothandelsfonds.nl.

Cao
In een cao worden arbeidsvoorwaarden voor
werk en inkomen van werknemers geregeld.
Afspraken hierover worden door de vakbonden
en de werkgevers gemaakt. Als deze partijen
het eens zijn vragen zij aan het ministerie van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid om goedkeuring.

Lid zijn van een vakbond is belangrijk omdat
jij daar terecht kunt met al je vragen over
loon, vakantiegeld, vakantiedagen, ontslag,
juridisch advies bij ingewikkelde kwesties over
je werk en nog veel. Informeer bij:
FNV Bondgenoten www.FNVBondgenoten.nl
De Unie
www.DeUnie.nl
CNV Dienstenbond www.CNVDienstenbond.nl

Wat doen wij?
FHKN Partner in opleiding en examen is een
tussenpersoon in het beroepsonderwijs.
Wij vormen een schakel tussen bedrijfsleven,
beroepsonderwijs en examinering. Wij maken
ons sterk voor het volgen van beroepsopleidingen. Wij bevorderen de vakbekwaamheid
en vaardigheden van werknemers.
Wij werken mee aan het terugdringen van het
aantal voortijdige schoolverlaters in het
vmbo/mbo.

Info

Partners in dit project
Hoofdbedrijfschap Agrarische
Groothandel
Postbus 1012
1430 BA Aalsmeer
Telefoon (0297) 38 00 90
E-mail info@HBAG.nl
Info:
www.HBAG.nl

FHKN Partner in opleiding en examen
Hardwareweg 7

Commissie Bloemen en Planten

3821 BL Amersfoort
Telefoon: 06-43202569
E-mail: FHKN@planet.nl

Commissie Consumptieaardappelen

Info: www.FHKN.nl

Commissie Pootaardappelen

FHKN Partner in opleiding en examen is één van de
Commissie Groenten en Fruit

participanten in de Associatie voor Praktijkexamens

Brancheorganisatie Frugi Venta
Groenten en Fruit Handelsplatform
Nederland
Postbus 90410
2509 LK Den Haag
Telefoon (070) 33 55 010
Info:
www.Frugiventa.nl
AGF Groothandelsfonds
Stevinweg 2
3891 EA Zeewolde
Telefoon (036) 52 36 120
Info:
www.agfgroothandelsfonds.nl
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Laat je opleiden
voor een baan in de agrarische groothandel

