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IN BEELD

De groene

BEDRIJFSLEVEN

MISMATCH

KRIMP EN GROEI

KNELPUNTEN

De omvang van de groene arbeidsmarkt krimpt jaarlijks 1 à 2%, maar niet in alle sectoren. Groei vindt plaats in paardensport, veterinaire dienstverlening en hoveniers- en
groenvoorzieningssector.
Krimp vindt vooral in de primaire sectoren plaats.
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aantal werkzame personen 2014

49355

20164
47682

20702

23971
40926

44023

9311

Groothandel en
veiling
Open teelt
Melkveehouderij
Groen, grond
en infra
Bedekte teelt
Graasdieren
(excl. melkveehouderij)

Groene detailhandel
Hokdieren
Bloemendetailhandel
Dierenspeciaalzaak
Recreatiedieren
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Groeiende sectoren:
aantal werkzame personen 2014
Paardensport
Vetinaire dienstverlening
Hoveniers - groenvoorzieners
Bos en natuurbeheer
Voedingsmiddelenindustrie
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VERGRIJZING
In de sector landbouw en visserij is 32% van de werkenden 50-64 jaar. In vergelijking met
andere sectoren is dat een erg hoog percentage ouderen. De gemiddelde leeftijd is 42 jaar. Het
aandeel jongeren (15-29 jaar) is 20% en vertoont de afgelopen jaren een dalende tendens.

VERVANGINGSVRAAG
Van de 18.000 nieuwe werknemers (16% van het totale werknemersbestand) die het groene
bedrijfsleven in 2014 aannam had 25% (4.400) een groene opleiding.
Het verwacht aantal baanopeningen voor de komende vier jaar is:
• Voor groen mbo-niveau in de agrarische sector 33.400 (8.350 per jaar gemiddeld).
• Voor de voedingssector 2.500 (625 per jaar gemiddeld).
• Voor hbo-niveau 5.300, (1.325 per jaar gemiddeld).
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Veehouderij
Verwachte tekorten
vooral op niveau 2 en 3,
met name voor hokdieren: pluimvee, varkens.
Teelt
Door vergrijzing wordt
een grote vervangingsvraag verwacht. Er zijn
relatief weinig leerlingen
die kiezen voor teeltopleidingen.
Voeding
Door vervanging van
ouder personeel verwacht de sector grote
tekorten op alle niveaus,
met name niveau 4. De
aantallen gediplomeerden
mbo en (in mindere mate)
hbo / wo voor de levensmiddelenindustrie zijn te
klein. De zuivelsector
verwacht tekorten van 30
tot 40% in diverse operationele functiecategorieën
Hoveniers- en
groenvoorzienerssector
Op middellange termijn
wordt krapte op de
arbeidsmarkt verwacht
voor met name niveau 3.
Bloem
Voor niveau 3 en 4
worden tekorten verwacht, terwijl er een klein
overschot ontstaat voor
gediplomeerden op
niveau 2.
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IN BEELD

arbeidsmarkt
ONDERWIJS
OVERSCHOT
Paardensport
Door de huidige crisis
stagneert de omvang
van het aantal werkzame personen. Het
arbeidsmarktperspectief is niet gunstig.

KEUZES MBO-GROEN LEERLINGEN
Het grootste aantal mbo-groen leerlingen volgt een opleiding dier. Daarbinnen is de opleiding recreatiedieren met 4.816 leerlingen het grootst (43% van de opleidingen dier). Het
aantal leerlingen in de voedingsbranche, de branche met de grootste arbeidsmarktomvang
is niet meer dan 5 % van het totaal aantal leerlingen.
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Bos en
natuurbeheer
Door bezuinigingen
krimpt de omvang van
de arbeidsmarkt. Er is
een matige kans op
werk.
Paraveterinair
Door de crisis stagneert de groei in aantal
werkzame personen
Het arbeidsmarktperspectief verslechtert
sinds 2012.
Dierverzorging
De werkloosheid in de
sector is hoog. Dier
recreatie, sport en
gezelschap bedraagt:
22,9% en bij dierverzorging 29,7%. Door
de crisis verslechtert
het arbeidsmarktperspectief.
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Aantal deelnemers mbo
Dier
Groene ruimte
Bloem
Plant (teelt)
Voeding
Groen, grond en infra
Vershandel, logistiek en transport
Agrarisch zorgbedrijf
Paardensport
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WERKLOOSHEID AFGESTUDEERDEN
Voor mbo-groen gediplomeerden steeg de werkloosheid (1,5 jaar na afstuderen) van 3,9
% (2010) naar 12,6 % (2013).
Exacte werkloosheidcijfers van afgestudeerden voedingsmiddelenbranche ontbreken, maar
zijn laag. Ook de werkloosheid bij mbo-dierproductie en hbo-bedrijfskunde zijn laag. De
werkloosheid van afgestudeerden mbo recreatiedieren en dierverzorging en hbo groene
ruimte is relatief hoog.
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Werkloosheidspercentages
Dierproductie
Plantproductie
Bloemendetailhandel
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INSTROOM SCHOOLVERLATERS
De verwachte instroom van mbo-afgestudeerden op de groene arbeidsmarkt (agrarisch en
voeding) bedraagt 25.000, dus gemiddeld 6.250 per jaar. Voor hbo-groen is dat 5.000, dus
1.250 per jaar gemiddeld.
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