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1. Wat is de aanleiding? 
De agrifoodsector is een dragende  economische sector in Noord-Holland boven het Noordzeekanaal.  
De sector kampt met vergrijzing en de instroom van nieuwe medewerkers stokt door een slecht imago en 
onbekendheid met carrière-paden. De sector innoveert in duurzame teeltmethodieken, energie neutrale 
productie-methoden, GPS gestuurde teelten, mechanisering, digitalisering en robotisering in de 
verwerking. Dat vereist naast meer-, ook breder opgeleid personeel. De instroom moet kwalitatief 
verbreed en kwantitatief verrijkt worden om de agrifoodsector ook op de huidige slagkracht te houden. 
Er zal ook veel actiever ingezet moeten worden op het op- en omscholen van de bestaande medewerkers. 
Door de aandacht voor de wereldvoedselvraagstukken en de maatschappelijke invloed daarvan zijn er 
ontwikkelingen en innovaties binnen het bedrijfsleven en organisaties die zorgen voor “nieuwe” banen 
binnen de Foodsector; banen die worden ingevuld door de wereldverbeteraars, milieubewuste jongeren 
en creatieve geesten. Voor deze nieuwe banen worden andere competenties gevraagd, waardoor andere 
eisen aan de opleidingen gesteld worden. Bedrijven hebben behoefte aan een innovatieve bedrijfscultuur 
waarin medewerkers blijven openstaan voor vernieuwing en het onderwijs heeft innovatieve bedrijven 
nodig om studenten en docenten leerzame praktijkopdrachten te bieden en te zorgen dat de opleiding 
aansluit bij de vraag uit het bedrijfsleven.  
 

2. Wat is het werkgebied en het consortium?

 

NH Food is een samenwerkingsverband tussen bedrijven en 
onderwijs in Noord-Holland boven het Noordzeekanaal gericht op 
kennisdeling en talentontwikkeling. Ook biedt het bedrijven een 
unieke mogelijkheid om samen met onderwijsinstellingen en 
kennisinstituten te werken aan agrifood-gerelateerde innovaties. 
NH Food beschikt over state-of-the-art faciliteiten waar studenten, 
docenten en ondernemers met elkaar kunnen werken aan 
bedrijfsopdrachten en creatieve vraagstukken. Vanuit de NH Food 
worden er netwerkbijeenkomsten, brainstormsessies, 
masterclasses en workshops georganiseerd. NH Food heeft o.a. de 
taak om de Foodsector in Noord-Holland te presenteren. Het dient 
als marketinginstrument om vooral jongeren een positief beeld van 
de Foodsector voor te laten zien.  
 
NH Food richt zich op het opleiden van excellente (vak)mensen in 
de gehele agrifoodketen van productie, verwerkingen vermarkting 
Naast het vernieuwen  en verrijken van het relevante 
beroepsonderwijs wordt ook ingezet op het versterken van het 
contractonderwijs gericht op zij-instroom en leven-lang-leren.  
Kennisinstellingen, bedrijven en onderwijsinstellingen gaan binnen 
NH FOOD samen het onderwijs vormgeven en organiseren.  
 
Door het aanbod van opleidingen samen met het agrifood-
gerelateerde bedrijfsleven opnieuw vorm te geven, te verrijken en 
te vernieuwen wordt het grote en groeiende arbeidsmarkt-
knelpunt binnen de agrifoodsector in Noord-Holland boven het 
Noordzeekanaal duurzaam aangepakt en in 8 jaar opgelost.  Om het 
bovengenoemde knelpunt duurzaam op te lossen is door het 
Clusius College, Greenport NHN  en FICA (Food Innovation 
Community Amsterdam) een consortium opgezet met 22 
innovatieve agrifood bedrijven, 3 mbo onderwijsinstellingen en 1 
Hogeschool.  
 
Het project wordt ondersteund door de Rabobank, De Gemeenten 
Hoorn en Zaanstad, de Metropoolregio Amsterdam en de Provincie 
Noord-Hollland. NH FOOD werkt nauw samen met Greenport NHN  
en de Food Proces Tech Campus in Zaandam van het Regio College. 
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3. Wat is de doelstelling en wat zijn de beoogde resultaten  

Er zijn meer en breder opgeleide groen/technische medewerkers nodig in de agrifood sector in Noord-
Holland boven het Noordzeekanaal. Er ligt een stevige taak voor het groen/technische beroepsonderwijs 
in de regio. Daarnaast is ook een inhoudelijke vernieuwing en verrijking van de agrifood gerelateerde 
opleidingen nodig. Hierbij staan innovatieve aanpakken, nieuwe samenwerkingsvormen  en nieuwe 
stagemodellen gericht op authentieke bedrijfsopdrachten  en onderzoeksvragen centraal.  Vanuit de PPS 
NH FOOD zal deze kwalitatieve en kwantitatieve missie gerealiseerd worden in twee periodes van elk 4 
jaar.  

NH FOOD Doelstellingen 

1 

NH FOOD ontwikkelt, verrijkt bestaande en ontwikkelt nieuwe meer integrale op de agrifood 
gerichte opleidingen binnen de gehele beroepskolom, waar de meest innovatieve aanpakken binnen 
de agrifood sector worden getoond, belicht en ontsloten. Deze aanpakken worden met inzet van de 
nieuwste technologie en hulpmiddelen ontwikkeld, getoond en gedemonstreerd en geborgd binnen 
de PPS. 

2 

NH FOOD zet in op een soepele doorstroom en verbreding van de bestaande op de agrifood sector 
gerichte opleidingen in de gehele beroepskolom en realiseert binnen 8 jaar een groei van 65% van 
het aantal mbo-gediplomeerden binnen de agrifoodsector. Hierbij wordt ook ingezet op zij-instroom 
en op- en omscholing van bestaande medewerkers binnen de agrifoodsector. 

3 

NH FOOD ontwikkelt, valideert en borgt een duurzame publiek-private samenwerking tussen 
onderwijsinstelling, ondernemers en regionale overheden binnen de agrifoodsector in Noord-
Holland boven het Noordzeekanaal. Deze PPS heeft als doel om arbeidsmarkt-gerelateerde vraag en 
aanbod in de agrifoodsector duurzaam in balans te krijgen en te houden. 

 

NH FOOD Beoogde resultaten 

1 

Een state-of-the-art, door alle partners gedragen agrifood gerelateerd opleiding- en onderwijs-
programma met een daaraan gekoppeld intensief demonstratie-, test-, onderwijs- en 
ontsluitingsprogramma en een stagemodel gebaseerd op echte bedrijfsopdrachten en 
onderzoeksvragen. 

2 
Een duurzaam evenwicht tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt van alle agrifood gerelateerde 
sectoren op de regionale arbeidsmarkt. (gediplomeerde mbo en mbo+ uitstroom en zij-instroom naar 
agrifoodsector  van 450 in  2018 naar de beoogde 700 in 2025). 

3 
Een duurzame samenwerking tussen alle actoren in de agrifood sector in Noord-Holland boven het 
Noordzeekanaal. 
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4. Hoe ziet de organisatie eruit? 
Het Clusius College  is penvoeder binnen een actieve samenwerking met vmbo/vo, mbo en hbo 
onderwijsinstellingen, het regionale bedrijfsleven en de regionale overheid. Binnen de PPS NH FOOD  
zijn 32 partners actief. Het project wordt aangestuurd door een Regiegroep. Het projectbureau NH 
FOOD initieert 5 clusters van partners met een heldere taakstelling, voldoende budget en 
ondersteuning. De organisatie ziet er als volgt uit: 

NH FOOD onderdeel Taak  

Stuurgroep 
NH FOOD 

Aansturen projectteam incl de door de werkgroepen geproduceerde jaarplannen 
en het daarbij vastgestelde budget, monitoring, productie van rapportages, 
projectadministratie en externe accountant. 

Projectbureau  
NH FOOD 

Aansturen van 5 werkgroepen op basis van Plan van Aanpak en 
Meerjarenbegroting NH FOOD en vertalen en verwerken van best practices in de 
agrifood gerelateerde leerlijnen binnen de gehele beroepskolom. 

4 Agrifood Clusters 
NH FOOD 

Ontwikkelen, testen, uitvoeren en borgen van 80 activiteiten binnen de gehele 
agrifood keten conform uitgangspunten en planning in plan van aanpak en 
meerjarenbegroting NH FOOD. 

Taskforce  
HRM Agrifood 

Een werkgroep die alle knelpunten in het agrifoodgerelateerde HRM-beleid 
inventariseert, analyseert en nieuwe oplossingsgerichte aanpakken onderzoekt 
en uitvoert. Deze werkgroep werkt voor ALLE clusters.  

5. 
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Wat gaan we doen? 
NH Food ontwikkelt 2 actielijnen die er voor moeten zorgdragen dat de agrifood-gerelateerde opleidingen  
binnen het consortium kwalitatief worden verrijkt en vernieuwd en de kwantitatief worden verdubbeld.  
Deze actielijnen zijn Innoleren en Innofood 
 
Actielijn I: Innoleren 
Het onderwijs wordt samen met het bedrijfsleven vormgegeven. Opleidingsmogelijkheden bieden die aan 
de vraag van studenten en het bedrijfsleven voldoet. De innovaties vanuit het bedrijfsleven, 
maatschappelijke en regionale ontwikkelingen worden opgenomen in een gevarieerd, efficiënt en up-to-
date opleidingsaanbod. Belangrijke thema’s zijn: 
- Instroombevordering (workshops voor vmbo) 
- Doorstroombevordering (aansluiting vmbo-mbo-hbo) 
- Doorontwikkelen van agrifood-gerelateerde  mbo (BOL/BBL) en HBO opleidingen 
- Ontwikkelen van vraaggerichte cursus- en maatwerktrajecten 
- Onderzoek AD traject Food & Health 
- Bedrijfsopdrachten voor studenten (onderzoeksopdrachten en creatieve vraagstukken) 
- Ontsluiten, ontwikkelen en versterken onderzoeksvaardigheden studenten mbo en mbo+ 
- Verbreden en versterken kennisniveaus van docenten en instructeurs binnen de food opleidingen 
- Gastlessencylcus van experts uit (of rond) de agrifoodsector 
- Floormeetings en excursies bij agrifood bedrijven. 
 
Actielijn II: Innofood 
Het versterken van de innovatiekracht van het bedrijfsleven (out-of-the-box innovatie), 
talentontwikkeling van studenten, docenten en ondernemers en kennisuitwisseling. In deze actielijn 
wordt op de onderstaande thema’s ingezet: 
- Ontwikkelen van onderzoeksprogramma, bedrijfsopdrachten en presenteren van de uitkomsten; 
- Verder versterken en uitbreiden van Lectoraat Health & Food (Feike vd Lei van Inholland en Van Hall 

Larenstein) naar agrifood-gerelateerde mbo-opleidingen. 
- Verder versterken van agrifood-gerelateerde internationaliseringsactiviteiten (mede via Erasmus+) 
- Nieuwe vormen van begeleidingstrajecten (docenten begeleiden stagiaires in bedrijven, werkgevers 

begeleiden studenten bij (innovatieve) onderzoeksopdrachten. 
- Uitbouwen van de netwerkstructuur; het aantal betrokken bedrijven (nu 24) wordt uitgebreid; 
 
Deze twee actielijnen bevorderen de kennisdeling/doorstroming op het gebied van agrifood tussen het 
bedrijfsleven, onderwijs en kennisinstellingen met betrekking tot de nieuwste ontwikkelingen en 
innovaties in het bedrijfsleven voor zowel medewerkers van bedrijven, studenten, docenten en 
onderzoekers. Uitwisseling van kennis en ervaring vindt plaats op zowel regionaal als landelijk niveau.  
 
o Omvang 
Het project NH Food duurt 8 jaar waarvan 4 jaar binnen de RIFmbo regeling. De totale investering in de 
RIFmbo periode beloopt 3,6 miljoen. Het consortium brengt 2,4 miljoen in en aan MINOCW wordt een 
bijdrage gevraagd van 1,2 miljoen. Het project start op 1 januari 2019. 
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6. En hoe gaan we dat betalen? 
 

Totaal NH FOOD  kosten  dekking  % 
Loonkosten  € 2.581.280   
Kosten materiaal € 296.360   
Kosten derden  € 801.020   
Inzet bedrijven   € 1.393.200 37,87% 
Inzet onderwijs en overheden   € 1.059.240 28,79% 
(gevraagde) bijdrage rifmbo   € 1.226.220 33,33% 

    
totaal € 3.678.660 € 3.678.660 100 % 

 
Inbreng bedrijven cofin     

cofinanciering vanuit 
22 bedrijven en 1 bank 

bestaat uit: 
115 Uren per week * 160 weken 

= 
18.400 uur * € 73,- 

= 
€ 1.343.200 

+ 
€ 50.000 

(cash bijdrage RABO) 
= 

€ 1.393.200 
 
 

Vezet BV € 186.880     
Kon. Peijnenburg BV € 46.720     
Cono Kaasmakers € 46.720     
Plukon BV € 46.720     
Van der Plas Sprouts BV € 46.720     
CCI Klene BV € 23.360     
Koolen Champignons BV € 46.720     
Puur Groente BV € 46.720     
Stan Uitzendbureau BV € 46.720     
Litop Opleidingen BV € 46.720     
Luba BV € 186.880     
Stichting Instock € 23.360     
Food Hub BV € 46.720     
Stichting ANMEC  € 11.680     
Westfries Gasthuis € 46.720     
Stichting Greenport NHN € 46.720     
Jumbo BV € 46.720     
Oliehoorn Vetten en Oliën BV € 23.360     
Donny Craves BV  € 58.400     
Loders Croklaan BV € 93.440     
NMK Esbaco BV € 128.480     
The Butcher Academy BV € 46.720 € 1.343.200   
RABO    € 50.000   
      € 1.393.200 

 
Inbreng overheid en onderwijs totaal  tarief cofin 

Totaal cofinanciering onderwijs en regionale overheden = 
Onderwijs: 6.080 uur *  € 73,- =                   € 443.840  
Onderwijs: cash bijdrage penvoerder ad    € 350.400  
Overheden: cash bijdrage                              € 265.000  
                                                                         € 1.059.240  
 
Vastgelegd middels cofinancieringsverklaringen en  
Subsidietoezeggingen in de samenwerkingsovereenkomst 
 

Clusius College  (penvoerder) in cash   € 350.400 
Gemeente Zaanstad  in cash   € 50.000 
Gemeente Hoorn in cash   € 50.000 
Provincie NH  in cash   € 90.000 
Metropoolregio Amsterdam in cash   € 75.000 
Hogeschool Inholland in uren 3.520 € 73 € 256.960 
Horizon College in uren 1.280 € 73 € 93.440 
Regio College in uren 1.280 € 73 € 93.440 

    
 totaal 6.080    € 1.059.240 

 


	o Omvang

