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Top 20 meest aantrekkelijke werkgevers onder studenten

Favoriet: Agrifirm, ForFarmers Hendrix en FrieslandCampina
Agrifirm is de meest favoriete werkgever bij studenten aan de hogere agrarische scholen, Wageningen Uni-

Figuur 1

versiteit en Universiteit Utrecht. Dat blijkt uit een enquête die V-focus uitvoerde onder circa 1.200 studenten.

Wat voor soort functie(s) wil je vervullen? (meerdere antwoorden mogelijk)

Op de tweede en derde plek van de Top 20 staan ForFarmers Hendrix en FrieslandCampina. Studenten willen
graag werken bij een bedrijf dat een plezierige sfeer uitademt en hen carrièremogelijkheden biedt.
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Figuur 2
Op welk(e) gebied(en) wil je deze functie vervullen? (meerdere antwoorden mogelijk)
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Sfeer belangrijkst
Uit de enquête blijkt dat studenten bij de
keuze van een bedrijf waar ze willen gaan
werken, het erg belangrijk vinden dat het
bedrijf een plezierige sfeer uitademt. Ook
kiezen ze graag voor een onderneming die
goed wordt geleid. Goede carrièremogelijkheden zijn vanzelfsprekend ook van belang,

20,0%

Agrarisch Onderwijs

De enquête naar de meest aantrekkelijke werkgevers volgens studenten werd gehouden
onder circa 1.200 studenten van de agrarische hogescholen Van Hall Larenstein, CAH Dronten, HAS Hogeschool, Stoas Wageningen en Wageningen Universiteit en Universiteit Utrecht.
De enquete is opgesteld door Leanne Aantjes, studente van Wageningen UR, in opdracht van
V-focus. Via de hogescholen en universiteiten kregen de studenten de enquête in juni en juli
in hun mailbox. Bijna 200 studenten vulden de enquête in. De deelnemers aan het onderzoek
werd onder meer gevraagd om twee werkgevers op te geven waar zij na hun studie het liefst
zouden willen gaan werken. Het betrof een open vraag: alle bedrijven konden worden
genoemd. De Top 20 van meest aantrekkelijke werkgevers onder studenten is samengesteld
op basis van het aantal keren dat een bedrijf/organisatie spontaan is genoemd door een student als meest aantrekkelijke werkgever (eerste keuze = 3 punten, tweede keuze = 2 punten).
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Opzet onderzoek

De meeste studenten (50 procent) willen na
afstuderen een functie gaan vervullen op het
gebied van relatiebeheer, advies en consultancy. Daarna volgen commerciële en in- en
verkoopfuncties (30 procent). Ook productontwikkeling, R&D en kwaliteitsbeheer scoren met 25 procent hoog, net als accountancy- en financiële functies (23 procent).
Functies op het gebied van wetenschap en
onderzoek zijn iets minder in trek (16 procent).
De studenten willen het liefst aan het werk
in de vee-/diervoedingbranche (54 procent).
Ook een groot deel van de studenten, 34 procent, wil op het gebied van ‘diergezondheid
en veterinair’ aan de slag. De stallenbouwsector en accountancy zijn eveneens geliefd:
daar wil 19 procent van de agrarische studenten gaan werken. 16 procent kiest voor het
agrarisch onderwijs.
Rundvee is veruit de populairste diergroep
onder de studenten: maar liefst 70 procent
van de studenten die de enquête invulden
vindt de rundveesector het interessantst. De
rundveehouderij is de grootste veehouderijsector in Nederland, dus dit hoge percentage
is niet zo verrassend. Na het rundvee volgen
de varkens (22 procent), het pluimvee
(15 procent), paarden (13 procent), geiten
(10 procent), schapen (7 procent). Een enkeling kiest voor de konijnenhouderij.

Accountancy

D

e meeste geënquêteerde studenten denken makkelijker
aan de slag te kunnen komen
in de agri- en foodsector dan
hun medestudenten in andere
bedrijfstakken, blijkt uit de V-focus-enquête.
De agrarische sector heeft zich immers weinig van de economische crisis aangetrokken
in vergelijking met andere branches en het
aantal vacatures in de agribusiness is vrij
constant gebleven en inmiddels weer stijgende.
Ruim 40 procent van de studenten die deelnamen aan de enquête gaat na het afronden
van hun studie meteen werk zoeken of (in
deeltijd) aan de slag op het ouderlijk bedrijf.
Een aantal verwacht bij het stagebedrijf te
kunnen gaan werken. Een kleine 7 procent
gaat eerst reizen en 9 procent gaat nog een
andere studie doen. Tijdens hun opleiding
heeft bijna 90 procent van de studenten een
bijbaan: binnen de landbouw wordt 35 uur
per maand gewerkt naast de studie, buiten de
landbouw 16 uur.
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net als het pakket producten en of diensten
dat het bedrijf levert. Verder komt naar voren
dat studenten graag werk willen dichtbij hun
woonplaats. In de file staan of lang in overvolle treinen zien de jongeren blijkbaar niet zitten.
Werkenden vinden de reisafstand naar hun
werk wat minder belangrijk. Dat blijkt als we
de resultaten van het onderzoek onder studenten vergelijken met het V-focusonderzoek
naar de meest aantrekkelijke werkgever onder
werkenden dat in 2013 werd uitgevoerd (zie
Figuur 5). Ook is dan te zien dat studenten
bijvoorbeeld het salaris belangrijker vinden,
terwijl werkenden meer kijken of een bedrijf
een toonaangevende positie in de markt heeft.
Werkenden vinden een interssant pakket
diensten/producten van het bedrijf waar ze
willen werken het belangrijkst.
De top 3
Agrifirm komt uit de enquête naar voren als
de populairste werkgever onder studenten.
Het zijn vooral mannelijke hbo’ers die Agrifirm als favoriete werkgever zien. Ze zijn
vooral geïnteresseerd in de rundvee- en varkenshouderij, maar ook geiten, pluimvee en vleesvee worden meerdere malen genoemd door
de respondenten. Vorig jaar scoorde Agrifirm
ook al hoog in de top 20 van meest aantrekkelijke werkgever onder werkenden in de dierlijke sector. Toen eindigde het bedrijf op plek
twee.
De nummer twee van dit jaar is ForFarmers
Hendrix. Ook daar willen studenten graag
aan de slag; vaker vrouwelijke dan mannelijke
studenten met meestal een hbo-opleiding.
Ook deze jongeren hebben vooral belangstelling voor rundvee en varkens.
In het onderzoek van 2013 onder werkenden
eindigde ForFarmers Hendrix als vijfde.
De winnaar van vorig jaar, FrieslandCampina,
is iets minder populair bij studenten dan bij
werkenden: de zuivelcoöperatie staat nu op de
derde plaats. Net zoveel vrouwelijke als mannelijke studenten, meest hbo’ers, willen graag
bij de zuivelcoöperatie aan de slag, blijkt uit
de V-focus-enquête.
Dat deze drie bedrijven erg geliefd zijn bij
studenten zal weinigen vreemd in de oren
klinken. Ze zijn toonaangevend, internationaal georiënteerd en bieden werkkansen op
diverse gebieden.
Verderop in deze special vindt u interviews
met de HR-managers van de top 3-bedrijven.

Figuur 3

Figuur 4

Hoe groot schat je jouw kans op werk in de
Agri & Food, in vergelijking met andere
sectoren?

Wat ga je na het afronden van je studie
doen?
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Figuur 5
Aspecten die een werkgever aantrekkelijk maken voor zowel mannelijke als vrouwelijke werknemers (respondenten konden maximaal drie aspecten aankruisen).
Vrienden/kennissen van mij werken er

Studenten (2014)

Bedrijf genereert een grote omzet en winst

Werkenden (2013, gemiddelde
leeftijd 48 jaar)

Salarissen zijn hoog
Bedrijf ken nauwelijks verloop (personeelswisselingen)
Bedrijf is internationaal georiënteerd
Bedrijf heeft een goed duurzaamheidsimago
Bedrijf voert maatschappelijk verantwoorde activiteiten door
Bedrijf heeft een toonaangevende positie in de markt
(Product van het) bedrijf is een sterk merk in de markt
Bedrijf is dichtbij mijn woonplaats gelegen
Secundaire arbeidsvoorwaarden zijn goed
Bedrijf kent goede carrièremogelijkheden
Bedrijf heeft een interessant pakket diensten/producten
Bedrijf wordt goed geleid
Bedrijf ademt een zeer plezierige sfeer uit
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Aanbevolen*)

Top 20
Ranking
2014

Ranking
2013*)

Bedrijfsnaam

1

2

Agrifirm (Apeldoorn)

64

meestal een hbo’er en vooral
man

rundvee en varkens

2

5

ForFarmers Hendrix (Lochem)

49

meestal hbo’er en vaker vrouw
dan man

rundvee en varkens

3

1

FrieslandCampina (Amersfoort)

20

meestal hbo’er en net zo vaak
vrouw als man

rundvee en geiten

4

10

Gezondheidsdienst voor Dieren (Deventer)

17

meestal hbo’er en bijna altijd
vrouw

rundvee en paarden

5

3

Wageningen UR (Wageningen)

15

meestal wo’er en net zo vaak
man als vrouw

pluimvee en paarden

6

16

Rabobank (Utrecht)

14

hbo’er en meestal man

rundvee en pluimvee

7

4

De Heus (Ede)

12

vaker hbo’er dan wo’er en
meestal vrouw

rundvee en pluimvee

8

–

Arvalis (Roermond)

11

hbo’er en meestal man

rundvee, geiten en vleesvee

9

–

ABZ Diervoeding (Nijkerk, Eindhoven)

10

hbo’er en meestal man

rundvee

10

6

CRV (Arnhem)

9

net zo vaak hbo’er als wo’er en
net zo vaak man als vrouw

rundvee en geiten

11

13

Ministerie van Economische Zaken (Den Haag)

8

meestal hbo’er en vaker vrouw
dan man

paarden en rundvee

11

11

ZLTO (Den Bosch)

8

hbo’er en vaker vrouw dan man

rundvee

13

–

Accon avm (Leeuwarden)

7

meestal hbo’er en vaker vrouw
dan man

rundvee en varkens

13

–

Flynth (Arnhem)

7

hbo’er en man

rundvee

15

–

Hendrix Genetics (Boxmeer)

6

net zo vaak hbo’er als wo’er en
net zo vaak man als vrouw

rundvee, varkens, pluimvee en schapen

15

–

DLV (Uden)

6

hbo’er en man

rundvee

15

8

Agruniek Rijnvallei (Wageningen)

6

hbo’er en man

rundvee, schapen en vleesvee

15

–

Bergs Advies (Heythuysen)

6

hbo’er en vrouw

rundvee, varkens en paarden

15

–

Helicon (Den Bosch)

6

hbo’er en vrouw

rundvee, varkens en paarden

20

17

Lely (Maassluis)

5

hbo’er en man

rundvee

Score

Student die bij dit bedrijf wil
werken is:

*) Dit is de ranking van het V-focus-onderzoek van 2013 i.s.m. Geelen Consultancy naar de meest aantrekkelijke werkgever volgens werknemers (hbo’ers en wo’ers) in de dierlijke sectoren.

Student is vooral geïnteresseerd in:

• Gebrs. Fuite (Genemuiden)
• Semex (Leeuwarden)
• Nutreco (Boxmeer)
• Coppens diervoeding (Helmond)
• P. Bos veevoeders (Ederveen)
• Alfa Accountants en Adviseurs (Wageningen)
• Cobb Europe (Boxmeer)
• MS Schippers (Bladel)
• Profyto-DSD (Emmeloord)
• Hans Rietveld Agrarisch Advies (Meerkerk)
• Barenbrug Holland (Nijmegen)
• ABAB Accountants en Adviseurs (Tilburg)
• CAH Vilentum (Dronten)
• GEA Farm Technologies (Leeuwarden)
• Administratiekantoor Woldendorp (Bedum)
• Firma A.T. Zeestraten (Hillegom)
• Van Dun Advies (Ulicoten)
• Boerenbond Agro (Panningen)
• De Samenwerking (Haastrecht)
• Genes Diffusion (Ommen)
• Vencomatic Group (Eersel)
• Zoetis (Capelle a/d Ijssel)
• Koninklijke Nederlandse Slagersorganisatie (Rijswijk)
• ABN Amro (Amsterdam)
• K.I. Kampen (Dalfsen)
• Agrico (Dronten)
• Garvo (Drempt)
• Provimi/Cargill (Rotterdam)
• Denkavit (Voorthuizen)
• Bonda Veevoederbureau (Hillegom)
• Academy Events (Hooge Miede)
• Versele-Laga (Deinze)
• Nestlé Purina Petcare (Amstelveen)
• Mars Petcare (Brussel, België)
• Booijink Veevoeders (Raalte)
• Van Gorp Diervoeders (Waalwijk)
• BASF Agro (Arnhem)
• Mulder Agro (Kolummerzwaag)
• Courage (Zoetermeer)
• Dirksen Management Support (Beusichem)
• Holporci (Roquettes, Spanje)
• Havens Diervoeders (Maashees)
• Dierenbescherming (Den Haag)
• The Friesian Agro Consultancy (Leeuwarden)
• Lidl (Huizen)
• Fancom (Panningen)
• CoMore (Zeist)
• Pavo (Boxmeer)
• Nuscience (Ghent)
• Vitelia Voeders (Oirlo)
• Farm Frites (Oudenhoorn)
• Dierenartsenpraktijk VUG (Voorthuizen)
• Provincie Noord-Brabant (Den Bosch)
• DSV Zaden (Ven-Zelderheide)
• Cédé (Evergem, België)
*) In willekeurige volgorde.

8

V-focus oktober 2014

V-focus oktober 2014

9

