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Doelstelling

Om de toppositie van de topsectoren Agro & Food en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen te
behouden, zal de sector inzetten op duurzame productie (licence to exist, licence to produce)
en op het binden en ontwikkelen van voldoende talent. De groene onderwijskolom is een
essentiële toeleverancier van de benodigde kennis en arbeidskrachten die het succes voor
de toekomst helpen realiseren. In 2010 zijn LTO, productschappen, het groene onderwijs
(verenigd binnen de Groene Kennis Coöperatie en de AOC-raad) en de Nationale
Coöperatieve Raad het gesprek aangegaan over de dreigende tekorten op de arbeidsmarkt.
Dat heeft geleid tot samenwerkingsafspraken in een Manifest dat 24 maart 2011 is
ondertekend. Dit initiatief klinkt door in agenda’s van de topsectoren en vereist daarom
verbreding naar de Food-sector (FNLI). Het streven is een goede afstemming tussen
onderwijs en arbeidsmarkt. Het groene onderwijs werkt vraaggericht en biedt opleidingen die
de ontwikkeling van de sectoren ondersteunen. Het onderwijs kijkt hier breder dan het eigen
groene domein, en werkt samen met niet-groene opleidingen. Ondernemers volgen een
opleidingstraject waarin markt- en ketengericht ondernemerschap een belangrijke rol speelt.
Werkgevers investeren in de ontwikkeling van hun medewerkers. Uitgangspunt vormt hierbij
LevenLangLeren (LLL). Bedrijven werken samen met onderwijsinstellingen om
praktijkgerichte leer/werktrajecten op te zetten. De sectorfondsen staan open voor zijinstromers, zodat omscholing en instroom vanuit andere sectoren worden bevorderd.
Doel van het project is het in kaart brengen van bestaande initiatieven op het gebied van
groen onderwijs binnen de actielijnen van de Human Capital Agenda Agro & Food als basis
voor verdere stappen in het kader van het Manifest.
Subdoelen:
• Initiatieven in kaart brengen binnen de Foodsector die betrekking hebben op de vijf thema’s
uit de Human Capital Agenda, te weten: Aantrekkelijk werkgeverschap en imago
sector; Beroepsgericht aanbod; Leven Lang Leren voor medewerkers en zijinstromers; Technologie / Beta & Techniek; en Internationalisering;
• Plaatsen van de initiatieven op de website www.hca-agrofoodtuinbouw.nl;
• Analyseren van de geplaatste initiatieven op basis van succesfactoren, landelijke dekking,
betrokkenheid groen onderwijs, witte vlekken, etc.;
• Aangeven van kansrijke initiatieven en ontwikkelingen naar aanleiding van de inventarisatie;
• Opstellen van cq bijdragen aan strategische adviezen aan het GKC-bestuur.

Werkwijze

Er zal gestart worden met het informeren naar reeds bekende projecten en het op een
gestandaardiseerde manier in kaart brengen van deze initiatieven. Dit zal gebeuren met
behulp telefonisch contact en bezoeken ter plaatse. Getracht zal worden het netwerk en de
kennis van de uitvoerende organisatie, Stichting Opleidingsfonds Levensmiddelenindustrie
(SOL), in het onderwijsveld en in het bedrijfsleven zo effectief mogelijk te gebruiken. Direct na
het bezoek zal het initiatief worden voorgelegd aan de redactie ter beoordeling voor
doorplaatsing op de website. Belangrijk uitgangspunt bij de toetsing van de initiatieven om al
dan niet opgenomen te worden in de inventarisatie, is de fase waarin het project zich bevindt.
Projecten die zich (al geruime tijd) in de ideefase bevinden zullen voorlopig niet worden
opgenomen en later in de projectperiode opnieuw worden bezocht.
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