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Business Development in de Sapfabriek

Doelstelling

In het eindrapport van de werkgroep Human Capital Roadmap Food & Nutrition (2007) wordt
gesteld dat het groeiend tekort aan voedingsmiddelentechnologen het succes van de
Nederlandse voedingsmiddelenindustrie bedreigt. Tevens is bekend dat dit tekort met name
op het niveau van HBO-afgestudeerden ligt. In hetzelfde rapport worden een aantal
oplossingsrichtingen gegeven, namelijk de aantrekkelijkheid van werken in de
voedingsmiddelenindustrie vergroten; en het verbeteren van de (regionale) samenwerking
tussen onderwijs, bedrijfsleven en kennisinstellingen. Dit project haakt aan bij deze
oplossingen.
Doel van het project is het verhogen van de aantrekkelijkheid van het werk in de Foodsector
door het aanbieden van vernieuwend en praktijkgericht onderwijs op hoog niveau.

Werkwijze

De Sapfabriek is een voedingsmiddelenbedrijf waarin alle functies worden uitgevoerd door
leerlingen. De sapfabriek heeft als doel schooluitval in het beroepsonderwijs terug te dringen
en meer leerlingen te werven voor banen in de Foodsector en de Techniek. In de Sapfabriek
worden leerlingen gevormd tot werknemers. Deze leerlingen komen goed voorbereid en met
de juiste skills en beroepshouding op de arbeidsmarkt.
Penvoerder is Hogeschool Van Hall Larenstein. Andere betrokken onderwijsinstellingen zijn
Groenhorst Ede en ROC A12.

Resultaat

Het project bestond uit drie deelprojecten:
1. Onderwijs in afdeling Business Development
2. Sapfabriek als trainingsfaciliteit voor bedrijven en studenten
3. Samenwerkingsplatform voor (groen) onderwijs en bedrijfsleven uit regio
Binnen het eerste deelproject is veel ervaring opgedaan met het ontwikkelen en uitvoeren
van onderwijs in de specifieke context van de Sapfabriek, dat wil zeggen in een draaiende
bedrijfsomgeving.
Voor de Sapfabriek als trainingsfaciliteit is een pilot-training ontwikkeld en er is een
organisatorische context ontwikkeld. Helaas is het niet gelukt om tot daadwerkelijke
uitvoering te komen.
Voor wat betreft het samenwerkingsplatform is de conclusie dat er tal van initiatieven in deze
richting zijn geweest. Vanuit het project is besloten om aan te haken in plaats van
eigenstandig aan de slag te gaan. Op dit moment kan gesteld worden dat de verschillende
partijen elkaar redelijk weten te vinden, maar dat een structureel platform hiervoor nog steeds
ontbreekt.
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