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Doelstelling

In de regio's Noordwest Friesland en West Friesland is de tuinbouw een groeiende sector. De
instroom vanuit de landbouwscholen en arbeidsvoorziening zijn niet toerijkend om deze groei
op te vangen. Dit wordt veelal opgevangen met arbeidskrachten uit andere landen, maar dit
is slechts een tijdelijke oplossing en er blijft dus behoefte aan goed geschoold personeel.
Tegelijkertijd is de werkloosheid in de regio Noordwest Friesland groot en vooral laag
geschoolde mensen hebben moeite werk te vinden in de regio. Met name de glastuinbouw is
voor deze mensen uitermate geschikt om weer terug te keren in het arbeidsproces. De sector
kampt echter met een imagoprobleem. Tot slot komt hier nog bij dat tuinders vinden dat de
inhoud van de opleiding onvoldoende aansluit op de vraag.
Doel van het project is het vergroten van het aantal leerlingen dat instroomt in de opleiding
plantenteelt in Friesland en het vergroten van de instroom van werkloze werkzoekenden in
West-Friesland.

Werkwijze

Door het imago van het werken in de glastuinbouw te verbeteren, de opleiding meer
praktijkgericht te maken en beter af te stemmen op de vraag van de tuinders en
leer/werktraject voor werkloze werkzoekenden op te zetten, wil men voldoen aan de vraag
naar voldoende gekwalificeerd personeel in de glastuinbouw. Door een intensieve
samenwerking tussen het onderwijs, de overheid (gemeenten) en werkgevers wil het project
inspelen op de toekomstige ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in de glastuinbouw in
Noordwest en West Friesland en inspelen op de onderwijsvraag van de tuinders in deze
regio's.
Penvoerder is Nordwin College dat in het project samenwerkt met Clusius College. Externe
instellingen in het samenwerkingsverband zijn Stichting Tuinbouwproject Friesland,
Projectgroep “Westergozone”, Stichting kassenklas Zwaagdijk-oost en Van Hall Larenstein
leeuwarden.

Resultaat

In de eindrapportage worden de resultaten als volgt samengevat:
Door de economische crisis, de stagnerende groei in de glastuinbouw en bezuinigingen van
de overheid op reïntegratiebudgetten is het voor beide scholen vrijwel onmogelijk geweest
om de beoogde resultaten te halen.
Kleine resultaten zijn wel behaald. De samenwerking tussen beide partijen is zeer vruchtbaar
geweest, maar niet zozeer in meetbare resultaten in het kader van deze Kigo. Wel ligt er een
rapport over de arbeidsmarkt in de glastuinbouw in Noordwest Friesland, wat aanleiding is
geweest voor Nordwin College om waarschijnlijk weer te starten met een reïntegratietraject in
Sexbierum en een project ter imagoverbetering van de glastuinbouw in de regio. Voor
Nordwin College heeft de projectperiode weinig concrete resultaten opgeleverd, maar wel
veel nieuwe impulsen voor de toekomst gegeven.
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