Tijdens het Go Café ontmoeten studenten ondernemers uit de groensector.

‘Ik wist niet dat dit
ook tuinbouw was’
De continuïteit van het bollenvak is mede afhankelijk van de instroom
vanuit het onderwijs. Kiezen jonge mensen nog voor een studie die
opleidt voor een baan in het bollenvak? Hoe pakken opleidingen de
werving daarvoor aan? En speelt imago een rol in de studiekeuze van
jonge mensen? ‘Het beeld van de sector klopt niet altijd.’
Tekst: Monique Ooms | Fotografie: Monique Ooms, PR
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Zomerserie

“H

Hoe is het imago van het bollenvak? Die vraag staat centraal in een
vierdelige serie. In dit nummer van
Greenity het derde deel.

et gaat goed met de instroom van jonge studenten in de bollenopleidingen”, zegt André
Hoogendijk, voorzitter van de Stichting
Bollenacademie en adjunct-directeur van de
KAVB. “De afgelopen vijf jaar zien we een toename van het
aantal studenten dat kiest voor de teeltopleiding. Dat stemt
ons vanzelfsprekend positief.” De Stichting Bollenacademie
is een samenwerkingsverband van bedrijfsleven, onderwijs,
onderzoek en teeltadvies. “Ons doel is een goed scholingsaanbod te realiseren voor studenten en werkenden, om het
reguliere bloembollenonderwijs verder te ontwikkelen, de
instroom te verbeteren en de deelname aan scholing voor
werkenden in de sector te bevorderen.”

JONGE VLOGGERS
Dat doet de stichting onder meer door (digitaal) lesmateriaal en cursussen aan te bieden, lesbrieven en filmpjes voor
het basisonderwijs te maken en studiedagen te organiseren
voor docenten en studenten. “Ook zoeken we contact met
opleidingen om een koppeling te maken, bijvoorbeeld door
bloembollen in te brengen als onderwerp voor opdrachten.
Daarvoor hebben we bijvoorbeeld contact gelegd met de opleiding Toegepaste Biologie aan Aeres Hogeschool in Almere.
Zo hopen we studenten ertoe te verleiden zich ook eens te
oriënteren op een baan in het bollenvak.” De Bollenacademie
probeert jonge mensen ook te bereiken met middelen die zij
zelf gebruiken. “Vorig jaar hebben we met een jonge vlogger
filmpjes gemaakt voor kinderen in groep 7 en 8. Die zijn
goed bekeken.”
Vanuit het Groen Onderwijscentrum, een samenwerking
tussen het Wellantcollege, Hogeschool Inholland, Greenports
Aalsmeer, Duin- en Bollenstreek en Boskoop en Amsterdam
Economic Board, wordt onder meer Green Unplugged in de
markt gezet. “Wij willen scholieren in het voortgezet onderwijs uit de regio’s Amsterdam, Aalsmeer en de Duin- en
Bollenstreek interesseren voor een baan in de groensector”,
vertelt Lise Schregardus, die is betrokken namens het Groen
Onderwijscentrum. “Jongeren denken vaak dat de tuinbouw
alleen gaat over hard werken voor weinig geld en met je
handen in de prut. Wij laten ze kennismaken met de wereld
die achter bloemen en groenten schuilgaat. Dat er ook
functies zijn op het gebied van ICT, marketing, techniek en
veredeling, weten ze vaak niet. Ze worden rondgeleid op een
tuinbouwbedrijf en volgen workshops die andere kanten van
de tuinbouw belichten, zoals social media, internationale
handel, ICT, drones en vloggen. De meest gehoorde opmerking is: ‘Ik wist niet dat dit ook tuinbouw was.’ We hopen
dat ze hierna de tuinbouw serieus overwegen als sector om
in te gaan werken.”

GO CAFÉ
Het Go Café is een ontmoetingsmoment voor medewerkers,
ondernemers, docenten en studenten uit de groensector. Ben
Nienhuis van het Wellantcollege organiseert deze bijeenkomsten. “Er staat steeds een ander prikkelend thema centraal,
zoals op 20 september ‘biobased’. Het idee is dat deelnemers
door ‘out of the box’ te denken tot interessante discussies en
nieuwe ideeën komen. Studenten ervaren zo welke dimensies het vak allemaal kent en naar welke functies je zoal
kunt uitstromen. Het Go Café is voor studenten en bedrijven
ook een ideaal moment om met elkaar in contact te komen
voor een stage of een baan.” Nienhuis noemt een initiatief
als dit ‘hard nodig’. “De sector heeft nog veel werk te verrichten rondom het imago. Het beeld dat jongeren hebben,
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Green Unplugged geeft scholieren een kijkje in de keuken van de tuinbouw.
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spoort vaak niet met de realiteit. Het is mooi om te zien dat
opleidingen veel aan doen om hun aanbod te moderniseren
en de schoolomgeving aantrekkelijk te maken. Het is leuker
in een lab te werken om DNA te isoleren, of kennis te maken
met ‘aquaponics’ en ‘vertical farming’ dan in een klas te
zitten met alleen een poster van tulpenrassen aan de wand.”
“Wij zien een groeiende instroom in onze opleidingen”, constateert Dianne Hekman, manager communicatie van het
Clusius College. De opleiding zet sterk in op het creëren van
een positief imago van de sector, als een moderne bedrijfstak
die veel te bieden heeft. “We nodigen het voortgezet onderwijs uit om onze scholen te bezoeken en zo te proeven aan
onze opleidingen.”
Met name het Clusius Lab, waar studenten onderzoeken en
proeven doen, opdrachten voor het bedrijfsleven uitvoeren
en waar masterclasses worden georganiseerd, spreekt tot de
verbeelding. “Zo’n labomgeving is dynamischer dan dat je
plantennamen leert uit een boek.”
Ook de samenwerking met Seed Valley werpt zijn vruchten
af. “Wij helpen bijvoorbeeld studenten bij hun werkstukken en stellen samen onze voorzieningen beschikbaar. We
schetsen een breder perspectief, laten zien dat je binnen de
groensector veel kanten op kunt en dat die wereld groter
en boeiender is dan jongeren die niet uit de sector komen
vooraf hadden gedacht.”
Tijdens open dagen laat de school studenten optreden als
ambassadeurs. “Zij kunnen enthousiast vertellen over toffe
stages die ze hebben gedaan in binnen- en buitenland, maar
bijvoorbeeld ook welke uitdagingen een thema als duurzaamheid met zich meebrengt. Zo’n verhaal van leeftijdsgenoten spreekt enorm aan.”

IMAGO-EFFECT
Laten zien, beleven en ervaren; dat lijkt nog het grootste
effect te hebben op het imago van de groensector. Wie eenmaal binnen is, ziet, voelt en ervaart wat het vak allemaal te
bieden heeft, is al snel onder de indruk. Of in elk geval verrast. De onderwijssector, instellingen als de Greenports en
Seed Valley in samenwerking met het bedrijfsleven slagen er
steeds beter in om dit op een aansprekende manier te doen
en daarmee het imago van de sector positief te beïnvloeden.
Dat geeft hoop voor de instroom van talenten die het vak
verder de toekomst in kunnen helpen.

Wouter Jongkind: ‘Ik probeer het imago
positief te beïnvloeden.’

Wouter Jongkind (24) groeide op in het bloe-

mendorp Aalsmeer en volgde een opleiding aan het Wellantcollege in de richting teelt & handel. Hij werkt nu
als marktmanager Alstroemeria, Bouvardia en Chrysant
bij Royal Van Zanten, een internationale baan waarvoor
hij veel reist. Omdat zijn opa kweker was, had Jongkind
een redelijk beeld van het vak. “Het viel me wel op dat
leeftijdsgenoten het vak ‘niet zo sexy’ vinden. Ik probeer
me er dan ook voor in te zetten om het imago positief te
beïnvloeden.” Dat doet hij onder meer door presentaties te geven bij scholen en zijn verhaal te vertellen op
open dagen. Hiervoor is hij betrokken bij het Groen Onderwijscentrum, een samenwerking van het Wellantcollege,
Greenport Aalsmeer en het bedrijfsleven. “Daarbij leg ik
vooral de nadruk op ontwikkelingen op het gebied van
mechanisatie, marketing en het internationale karakter
van het werk.”

Gijs Burger (19) is net afgestudeerd aan het Clusi-

us College, waar hij de commerciële richting volgde. Nu
werkt hij op het familiebedrijf G.P. Burger aan de Groteweg in ’t Zand. “Wat er over bollen te leren valt, pik ik
thuis wel op. Bovendien wil ik de toekomst graag de handel voor het bedrijf gaan doen.” Hij is zich ervan bewust
dat er veel op het bollenvak afkomt, zeker als het gaat
om duurzaamheid en regelgeving. Dat ziet hij niet als een
belemmering. “Dat zijn vooral mooie uitdagingen. Als je
daar een antwoord op kunt geven, ben je een hele grote.
En uiteindelijk willen mensen toch een mooie bos bloemen
op tafel.” Of het de taak van opleidingen is om het vak
aantrekkelijk te maken voor jongeren, vraagt hij zich af.
“Eigenlijk zou ik zelf meer op social media moeten doen
om te laten zien hoe leuk dit vak is. Dat spreekt leeftijdsgenoten altijd wel aan.”

Ron Willem Hulsebosch (24) volgde de oplei-
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ding plantenteelt aan het Clusius College en werkt nu
op het familiebedrijf, Gebr. Hulsebosch in Schagerbrug.
“Uiteindelijk wil ik het bedrijf overnemen met mijn neef
Nick.” Hij vond het opleidingsaanbod voor het bollenvak
beperkt. “Nu doe ik nog een deeltijdstudie ondernemerschap in Dronten, maar die is niet specifiek op bollen
gericht.” Zijn ervaring is dat jonge mensen het vak ‘niet
hip’ vinden. Dat is nooit zijn beleving geweest. “Het werk
is heel afwisselend, de functies zijn divers en je kunt al
snel veel verantwoordelijkheid op je nemen. Dat zouden
we meer moeten benadrukken om het vak aantrekkelijk
te maken voor jongeren.”
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