
    

 

De arbeidsmarkt van de Potato Valley 2018 Pagina | 1  

 



    
 
 

  

De arbeidsmarkt van de Potato Valley 2018 Pagina | 2  

 



    

 

 

 

De arbeidsmarkt van The Potato Valley  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
CAB Groningen 
Jan Dirk Gardenier  
Naomi Hartkamp  
foto’s: Dirk-Jan Visser  
 
 
 
November 2018  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De arbeidsmarkt van de Potato Valley 2018 Pagina | 3  

 



    
 
 

Inhoud 

 
 
 
 
1. Inleiding en aanleiding 5 

2. Beschrijving van The Potato Valley 7 

3. Vraag en aanbod op de arbeidsmarkt: kwantiteit 16 

4. De kwalitatieve aansluiting tussen leren en werken 24 

5. Conclusies 29 

6. Aanbevelingen 31 

Bijlage A. Resultaten enquête 34 

Bijlage B. Aantallen per opleiding en opleidingsniveau 43 

Bijlage C. Aantallen per opleiding en opleidingsniveau 44 
  

De arbeidsmarkt van de Potato Valley 2018 Pagina | 4  

 



    

1. Inleiding en aanleiding  

De pootaardappel is één van de belangrijkste agrarische gewassen in Noord-Nederland, met name in 
de kleistreek direct onder de Waddenzee. Bijna een kwart van alle pootaardappelen die wereldwijd 
geëxporteerd worden, komt uit dit gebied. De pootaardappelteelt geeft direct werk aan 1.400 mensen 
en indirect aan 4.200 mensen.  
 
The Potato Valley is opgezet als een netwerk dat het genereren, ontwikkelen en delen van 
hoogwaardige kennis met betrekking tot het totale systeem rondom de pootaardappelen wil 
bevorderen. Om zo belangrijke innovaties voor het realiseren van een duurzaam en robuust product 
te stimuleren. Hierbij werken ondernemers, onderzoekers, het onderwijs én overheid intensief met 
elkaar samen. 
 
The Potato Valley bestaat op dit moment uit 12 deelnemende organisaties: Agrifirm, Agrofuture, AJF 
en GrAJK, Groenoord, Aoc Terra, Averis, BasF, HZPC, LTO noord, NAK, Nordwin, 
Pootaardappelacademie en SPNA. 
 
onderzoeksvraag 
In absolute aantallen is het aantal werknemers niet heel groot. Toch heeft de sector te kampen met 
een krappe arbeidsmarkt. Daarbij spelen beschikbaarheid (aantallen) en geschiktheid (profiel) een 
belangrijke rol. The Potato Valley wil meer inzicht in de krapte hebben om te beoordelen of er sprake 
is van krapte en zo ja, welke maatregelen er dan nodig zijn om die krapte tegemoet te treden en op te 
lossen. 
 
onderzoeksmethode 
Wij hebben een korte online-enquête afgenomen onder de niet-telers en onderwijsorganisaties van 
The Potato Valley. Daarnaast hebben wij met alle organisaties, op één na, interviews gehouden. 
Tenslotte hebben wij arbeidsmarktdata van LISA, CBS en onderwijsdata van DUO gebruikt om onze 
kwantitatieve analyse te maken.  
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2. Beschrijving van The Potato Valley  

Dit onderzoek gaat over de arbeidsmarkt en onderwijs in The Potato Valley. The Potato Valley wil de 
kennis in de pootaardappelsector uitbreiden, verdiepen en verdelen. Hun doelstelling is als volgt 
verwoord: 
 

“Het genereren, ontwikkelen en delen van hoogwaardige kennis met betrekking 
tot het totale pootaardappel-akkerbouwsysteem. Dit om belangrijke innovaties te 
bevorderen voor het realiseren van een duurzaam en robuust product voor de 
binnenlandse en buitenlandse exportmarkt. Hierbij werken ondernemers, 
onderzoek, onderwijs én overheid intensief met elkaar samen.” 
 

De pootaardappel sector in Nederland is geconcentreerd in een klein gebied onder de Waddenkust 
zoals in dit kaartje te zien is. Het gaat om het gebied tussen Harlingen en Termunterzijl. Dit gebied is 
bijzonder geschikt voor het telen van pootaardappelen vanwege het gunstige microklimaat en de 
lichte kleigrond. 

 
figuur 1. geografie van de pootaardappel, bron CBS 
 
Het areaal pootaardappels is sinds 2000 redelijk gelijk gebleven in zowel Groningen als in Friesland, 
met een lichte stijging vanaf het jaar 2015. In Groningen worden meer hectares pootaardappelen 
verbouwd dan in Friesland, resp. 8.358 en 6.089 in 2017(CBS, 2017). Het totaal areaal aardappelen 
in Groningen is veel groter omdat in Oost-Groningen veel fabrieksaardappelen worden verbouwd voor 
de Avebe. 
 
2.1 Schaalvergroting  
Het areaal pootaardappels wordt door steeds minder pootaardappelbedrijven bewerkt. Er werken 
relatief weinig mensen verspreid over veel bedrijven. Er is sprake van een dalende trend in het aantal 
pootaardappelbedrijven, met uitzondering van een lichte toename tussen 2012 en 2014. In het jaar 
2000 waren er 878 pootaardappelbedrijven en in 2017 was dit nog maar 549, een afname van 
ongeveer 40%. Aangezien het bebouwde areaal redelijk stabiel is en het aantal bedrijven afneemt, 
neemt het aantal bebouwde hectares per bedrijf toe (figuur 4). Onderstaande  drie figuren wijzen op 
schaalvergroting: per bedrijf wordt er gemiddeld genomen meer hectares bewerkt. 
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figuur 2. ontwikkeling areaal pootaardappelen, bron: CBS 

 

   
figuur 3. aantal pootaardappelbedrijven, bron: CBS 

 

 
figuur 4. gemiddeld aantal hectare per bedrijf: bron: LISA en berekening CAB 
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De schaalvergroting heeft niet tot een stijging van het aantal werkzame personen per bedrijf geleid. Er 
wordt een groter oppervlak bewerkt met eenzelfde hoeveelheid personen. Sinds 2013 werken er 
gemiddeld 2.4 werkzame personen per bedrijf (LISA, 2016). Over het algemeen zijn het kleinschalige 
familiebedrijven in maatschap.  
 
De schaalvergroting heeft op twee verschillende manieren invloed op de arbeidsmarkt. Een eerste is 
dat de vraag naar arbeid daalt, het werk kan met minder mensen gedaan worden. Ten tweede heeft 
de schaalvergroting invloed op de vereiste kennis van telers. De bedrijven worden steeds groter en 
vragen daardoor meer bedrijfsmatige kennis, zoals plannen, aansturen van personeel en 
kostprijsberekeningen. De mechanisatie, die mogelijk maakt dat met eenzelfde hoeveelheid 
werkzame personen meer land kan worden bewerkt, vraagt meer technische kennis van de telers en 
van hun medewerkers op het bedrijf. 
 
2.2 Kennis binnen de productieketen van de aardappel 
Niet alleen de boerenbedrijven zijn kennisintensief. Zoals ook in het haalbaarheidsplan van de Potato 
Valley staat kenmerkt de hele sector zich door een hoge mate van kennisintensiviteit.  

 
figuur 5. productieketen aardappel 

 
Upstream is er sprake van hoge kennisintensiteit in een ontwikkelingsomgeving, downstream is er 
sprake van een lagere kennisintensiteit per product, waarbij in bulk wordt geproduceerd. Het 
uitgangsmateriaal en de pootaardappel zitten daar tussen in (figuur 5.) Uit onze gesprekken bleek dat 
een deel van de pootaardappeltelers zich verder gaan specialiseren, in uitgangsmateriaal of 
veredeling.  
 
2.3 Ketenpartners The Potato Valley  
In het productieproces van de pootaardappel zijn niet alleen telers betrokken, maar ook bedrijven en 
organisaties die kennis, diensten en producten leveren aan de pootaardappeltelers. In figuur 6 staan 
de verschillende bedrijven en instellingen weergegeven die betrokken zijn bij The potato Valley en die 
in dit onderzoek zijn meegenomen.  
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figuur 6. cluster Potato Valley. bron: gegevens organisaties.  
 
Figuur 6. maakt zichtbaar dat het om een kleine arbeidsmarkt gaat, waarbij de telers het grootste deel 
van de vraag en aanbod op zich nemen. Per organisatie is het aantal werkzame personen 
aangegeven. Het gaat hierbij om dat deel van het bedrijf dat betrokken is bij Potato Valley. De telers 
beslaan het grootste deel van de arbeidsmarkt en zullen daarom het meest sturend zijn voor de 
dynamiek. 
 
De betrokken bedrijven hebben verschillende functies ten opzichte van de telers. De geel 
gemarkeerde bedrijven leveren kennis. De pootaardappelacademie is een groep aardappeltelers die 
onderling kennis deelt, kennis van buiten haalt en soms onderzoek laat doen (bij SPNA). HZPC levert 
product- en marktkennis. Averis levert kennis over pootaardappels voor de zetmeelindustrie. NAK is 
een keuringsdienst en certificeert de productkwaliteit. Het onderwijs levert ook rechtstreeks kennis 
door onderzoek te doen met de sector. Dat zijn vooral hbo en wo instellingen. Het mbo is bezig om 
met een practor hierbij ook een rol te gaan spelen. Het onderwijs levert ook kennis in de vorm van 
gediplomeerde studenten die op de arbeidsmarkt komen. De beide provincies spelen gezamenlijk, 
maar ook elk afzonderlijk een stimulerende rol bij kennisontwikkeling. Ook bepalen zij mede met hun 
beleid de richting van de sector door natuurinclusieve en kringlooplandbouw te stimuleren. De grijs 
gemarkeerde bedrijven leveren producten en diensten. De meeste bedrijven combineren het 
aanbieden van een product met advies.  
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Omvang de totale pootaardappelsector  
Wij schatten de omzet van de pootaardappelsector in Groningen en Friesland tussen de 650 miljoen 
en de 950 miljoen (zie bijlage C). Figuur 7 toont dat de pootaardappels zowel relatief als absoluut het 
grootste deel van de gemiddelde opbrengsten per bedrijf uitmaken. 
  

 
figuur 7. Gemiddelde opbrengsten per bedrijf (bron:https://bit.ly/2KCStEd).   
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2.4 Opleidingsniveaus in The Potato Valley 
Het valt op dat ondanks de kleine omvang van de sector er een veelheid aan activiteiten is.  Daarvoor 
zijn verschillende opleidingsrichtingen en -niveaus beschikbaar. Uit de interviews blijkt dat het 
opleidingsniveau van meer dan de helft van de telers hbo of hoger is. Daarvan heeft maar een deel 
een gespecialiseerde opleiding in plantenteelt gedaan. De meeste hebben wel een agrarische 
opleiding, maar sommigen hebben ook een heel andere achtergrond. Om een beter beeld te krijgen 
welke studies nodig zijn en met welke studieachtergronden mensen pootaardappelboer worden of in 
de pootaardappelsector terecht komen is aanvullend onderzoek nodig.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

figuur 8. opleidingsniveaus per bedrijf (noot: in het interview gaf SPNA aan dat er 10% hbo en 10% wo werkzaam 
is. 
 
Tegelijkertijd is er nog weinig functiedifferentiatie. Een aantal bedrijven geeft aan dat dat een reden is 
voor krapte. Hoog opgeleide mensen moeten ook veel uitvoerende en routinematige taken verrichten, 
waardoor de functie minder aantrekkelijk is. De combinatie van veel verschillende taken in één 
persoon wordt door de geïnterviewden verklaard door het feit dat bij deze uitvoerende taken een grote 
verantwoordelijkheid past vanwege financiële of kwaliteitsrisico’s, bijvoorbeeld het spuiten van 
gewasbeschermingsmiddelen of laboratoriumwerk.  
 
2.5. Opleidingsinfrastructuur 
De onderwijsinstellingen zijn samen verenigd in de ‘groene onderwijskolom’ die sinds 2017 niet meer 
onder het Ministerie van Economische Zaken valt, maar onder het Ministerie van Onderwijs, Cultuur 
en Wetenschap. Er zijn in het Noorden twee AOC’s, in Groningen Terra en in Leeuwarden Nordwin. 
Beide instellingen hebben weinig leerlingen plantenteelt. Het hbo is bij Van Hall, in Leeuwarden. Veel 
studenten gaan naar Dronten, waar meer specifieke en praktijkkennis is over de pootaardappelteelt. 
Op academisch niveau zijn er opleidingen aan de WUR in Wageningen.  
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figuur 9. Opleidingsniveaus en uitstroom naar bedrijven  
 
 
2.6. regionale arbeidsmarkt  
De arbeidsmarkt van The Potato Valley is een regionale arbeidsmarkt. Dit komt omdat de bedrijven 
van de telers zich in een klein gebied onder de waddenkust bevinden. Bij de andere organisaties van 
The Potato Valley is het minder vanzelfsprekend dat de medewerkers uit de regio komen, daar komen 
medewerkers vaak uit de noordelijke provincies (zie figuur 10).  Agrifirm en BASF zijn uitzonderingen, 
daar komen de meeste mensen uit de rest van het land. Dat leidt bij hen tot moeilijk vervulbare 
vacatures, omdat mensen niet altijd naar het noorden willen verhuizen. Bij de onderzoeksbedrijven 
komt een deel zelfs van buiten Nederland. Uit het gesprek met HZPC blijkt dat dat ook bij hen het 
geval is. 

 

 
figuur 10. regionale herkomst medewerkers bij bedrijven. bron: enquête onder deelnemende organisaties  
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3. Vraag en aanbod op de arbeidsmarkt: kwantiteit 

 
3.1 De arbeidsmarkt 
Op de arbeidsmarkt komen vraag en aanbod bij elkaar. De vraag op de arbeidsmarkt bestaat uit 2                 
delen. Een deel van de vraag is een vervangingsvraag, mensen stromen uit naar ander werk of                
pensioen: zij worden vervangen. Een ander deel van de vraag is een uitbreidingsvraag. Er zijn meer                
mensen nodig omdat het bedrijf of de sector groeit. Bij een vervangingsvraag blijft het aantal               
arbeidsplaatsen gelijk en bij een uitbreidingsvraag groeit of krimpt het aantal arbeidsplaatsen als de              
sector groeit of krimpt. De vraag wordt dus bepaald door de dynamiek in een bedrijf (veel of weinig                  
verloop) en de dynamiek op de markt (groei of krimp van de markt). 
 
Het aanbod op de arbeidsmarkt komt ruwweg uit drie stromen:  

1. het onderwijs: studenten vinden een baan op de arbeidsmarkt na hun opleiding 
2. andere organisaties binnen en buiten de sector: mensen veranderen van baan of werkgever,             

mensen die uit een andere sector komen worden ook wel zij-instroom genoemd 
3. niet-actieven, mensen die geen werk hebben; een deel van hen heeft een uitkering (WW of               

bijstand) en een deel heeft geen uitkering, zij zoeken werk. 
 
De arbeidsmarkt is in evenwicht als vraag en aanbod goed op elkaar aansluiten: er zijn genoeg                
mensen beschikbaar om de vervanging en de groei op te vangen. Dat is de kwantitatieve match op de                  
arbeidsmarkt. Als er te weinig mensen beschikbaar zijn heet het een krappe arbeidsmarkt. Als er te                
weinig banen zijn (of te veel mensen) heet het een ruime arbeidsmarkt.  
 
3.2 Vraag van The Potato Valley 
De arbeidsmarkt van The Potato Valley bestaat voor het allergrootste deel uit pootaardappelboeren             
en voor een veel kleiner deel uit bedrijven die producten, diensten of kennis leveren. Daarnaast zijn er                 
onderwijsinstellingen die zorgen voor de instroom op de arbeidsmarkt(zie figuur 6). 
 
Per type bedrijf verschilt de vraag naar arbeid. Boerenbedrijven zijn vaak maatschappen van ouders              
en kinderen, die gemiddeld twee tot drie werkzame personen in hun bedrijf hebben. Tijdens              
seizoenspieken is er extra vraag naar mensen. Deze wordt meestal ingevuld door uitzendkrachten,             
maar ook door vakantiekrachten en huisvrouwen (uitgangsmateriaal). De andere bedrijven in The            
Potato Valley zijn, aan de ene kant, leveranciers van kennis (HZPC, NAK, Averis en SPNA) en, aan                 
de andere kant, leveranciers van producten en diensten aan de telers. Deze bedrijven zijn groter dan                
de telers, meestal 15 - 30 werkzame personen per bedrijf of onderdeel dat voor The Potato Valley                 
actief is, met uitschieters van ruim 200 medewerkers (HZPC).  
 
Er is weinig verloop in de sector. Bij de telers is dit het laagst. Daar is sprake van opvolging van                    
ouders door kinderen. Daar is dus de ene generatie die de andere vervangt, in ruwweg 30 jaar. Uit de                   
vragenlijst blijkt dat de andere bedrijven  het verloop normaal tot laag te vinden (zie bijlage A.) 
 
De pootaardappelsector, waar The Potato Valley een onderdeel van is, bestaat dus uit relatief weinig               
en kleine bedrijven, met een laag verloop. Er is dus weinig dynamiek op de arbeidsmarkt, het komt                 
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niet veel voor dat personeel nodig is. Dat betekent dat er ook veel traditionele methodes voor werving                 
en selectie worden gebruikt. 
 
3.3 Aanbod voor Potato Valley  
Voor de organisaties van The Potato Valley is het onderwijs de belangrijkste instroom van 
arbeidskrachten. Er is bijna geen instroom vanuit mensen met een uitkering (WW of bijstand) en in 
beperkt mate zij-instroom. In het haalbaarheidsonderzoek van Potato Valley (2016) wordt vooral 
gekeken naar de opleidingen plantenteelt, die sluit, in theorie, het beste aan op de beroepspraktijk. 
Wij onderzoeken hieronder de ontwikkeling van het aantal studenten plantenteelt en gaan ook in op 
de andere opleidingen.  
 
3.3.1. Mbo: Terra en Nordwin 

  
figuur 11. aantal gediplomeerden mbo plantenteelt, bron: DUO 
 
De mbo opleidingen plantenteelt hebben weinig studenten. Figuur 11 laat een piek zien in 2017 dat 
heeft te maken met de overgang van drie naar vierjarige opleidingen.In 2016 waren er 7 
afgestudeerden en in het jaar 2017 48. Dat is een eenmalige piek. De uitstroom in 2018 is naar 
verwachting weer op het niveau van de jaren daarvoor. In de bijlage B. is een overzicht opgenomen 
van alle plantenteelt opleidingen per niveau en opleiding. Daaruit blijkt dat het per opleidingsniveau 
om heel weinig studenten gaat.  
 
Deze aantallen zijn zo klein dat zowel AOC Terra als Nordwin aangeven zich af te vragen hoelang zij 
deze opleidingen nog kunnen aanbieden. Dit geldt  sterker voor het Nordwin College in Friesland dan 
voor Terra in Groningen. Deze opleidingen kunnen alleen worden gegeven in combinatie met andere 
opleidingen. Daardoor verliest de opleiding zijn specialistische karakter. Dat heeft op zijn beurt 
gevolgen voor hoe de opleidingen zichzelf profileren. 
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Figuur 12. dubbele boodschap in profiel opleiding plantenteelt. bron: 
https://www.nordwincollege.nl/mbo/mbo-opleidingen/agro-en-food/mbo-plantenteelt 

 
Het zijn vooral boerenzoons (vrouwelijke studenten zijn in deze specifieke mbo opleiding schaars) die 
plantenteelt opleidingen volgen. Een groot deel van hen studeert na het mbo door op een hbo 
opleiding. Opvallend is dat daarbij veel naar Dronten gaan, waar de plantenteelt opleiding onder 
studenten beter staat aangeschreven dan bij Van Hall in Leeuwarden.  
 
De uitstroom van mbo studenten op de arbeidsmarkt is dan ook heel beperkt. Uit ons onderzoek blijkt 
dat veel studenten en boeren aangeven dat de teeltkennis ook via informeel leren wordt 
overgedragen van ouders op kinderen. Daardoor zijn specialistische opleidingen minder relevant voor 
een deel van de studenten. Zij doen daarom ook andere mbo groen-opleidingen. Plantenteelt is 
slechts 4% van het totaal aantal studenten. Daarmee is er dus ook in principe een veel grotere 
populatie beschikbaar.  

 
Figuur 13. Aandeel mbo studenten plantenteelt op totaal agrarische mbo opleidingen in Leeuwarden en 
Groningen. Bron: DUO. 
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3.3.2 Hbo: Van Hall en Aeres (Dronten)  
Ook op hbo niveau is te zien dat er relatief weinig afgestudeerden plantenteelt zijn. In het laatste jaar 
waar gegevens beschikbaar van zijn (2016) studeerden er 89 studenten af in Leeuwarden en 
Dronten. Een belangrijk deel van de studenten dat in Dronten studeert komt uit Friesland en 
Groningen. Hoeveel precies weten we niet. 
 
Ook hier zien wij een vrij stabiele ontwikkeling, waarbij opvalt dat Leeuwarden steeds minder 
studenten krijgt en Dronten steeds meer. In totaal stijgt het aantal studenten plantenteelt. Dat geldt 
ook voor de andere opleidingen 

 
Figuur 14. Aantal hbo afgestudeerden in Groningen en Friesland. Bron: DUO 
 
Uit ons onderzoek blijkt dat slechts een deel van de pootaardappeltelers een plantenteelt opleiding 
heeft gevolgd. Zeker onder de jongere boeren is dat veel minder. Zij kiezen ook voor andere 
opleidingen zoals agribusiness en soms ook niet agrarische opleidingen. 
 
Wij hebben hier ook het aantal afgestudeerden van biologie en medisch laboratoriumonderzoek 
meegenomen. Dat is voor de telers niet een voor de hand liggende opleiding, maar voor de 
organisaties die zich bezighouden met onderzoek wel. De opleiding plantenteelt beslaat slechts 18% 
(4% van Van Hall en 14% van Dronten) van het totaal aantal afgestudeerden n van de vier genoemde 
opleidingen in Noord-Nederland. Er is dus nog veel aanbod voor de pootaardappelsector uit verwante 
studierichtingen. 
 
3.4 Informeel leren 
Bij de pootaardappelsector is er niet alleen sprake van formeel leren (via een opleiding), maar ook 
van informeel leren. Pootaardappeltelers hebben een traditie van ‘leven lang leren’, zie figuur 15. Uit 
de interviews blijkt dat veel studenten de kennis over plantenteelt, op het mbo en hbo onderwijs, al 
zeggen te kennen. Door het meewerken op het bedrijf van hun ouders hebben zij al veel kennis over 
de teelt van pootaardappelen in de praktijk geleerd. Voor hun opleiding zoeken ze daarom niet alleen 
plantenteelt, maar kiezen ze ook andere opleidingen, zoals we hiervoor al hebben aangegeven. 
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Daarnaast bestaat er een informeel kenniscircuit (community of practice) in de vele studieclubs en de 
‘pootaardappelacademie’, waar pootaardappeltelers kennis en ervaring uitwisselen, kennis van buiten 
halen door sprekers uit te nodigen en veldonderzoeksopdrachten te laten uitvoeren bij SPNA.  
.  

 
figuur 15. Formeel en informeel leren binnen de sector  

 
3.5. Krapte  
Uit het onderzoek blijkt dat telers geen moeite hebben met het vinden van medewerkers. Ouders               
worden opgevolgd door hun kinderen en in de tijdelijke pieken werken de uitzendkrachten of              
scholieren en soms huisvrouwen mee. Er is een informele arbeidsmarkt, er worden geen vacatures              
gemeld, men werft via de eigen kennissenkring. Wanneer er ‘handen tekort’ zijn worden kennissen uit               
de omgeving gevraagd om tijdelijk mee te helpen. Hoe groter het bedrijf, hoe formeler men werft.                
Grotere bedrijven schakelen bijvoorbeeld vaker uitzendbureaus in. Wel geeft men aan dat door de              
schaalvergroting bedrijven ontstaan met één of meerdere vaste medewerkers. Daar verwacht men            
wel een krapte. Juist voor deze groep acht men de mbo opleiding plantenteelt van belang, omdat dit                 
vaak mensen zijn die niet via het informele leren kennis over plantenteelt hebben verkregen. 

 
figuur 16. werving van nieuwe medewerkers. Bron: enquête onder deelnemers The Potato Valley 

 
Van de bedrijven (7) die de vragenlijst hebben ingevuld, geeft ongeveer evenveel aan moeilijk              
vervulbare en onvervulbare vacatures te hebben. Over het algemeen zijn de vacatures voor specifiek              
hoogopgeleide medewerkers het moeilijkst te vervullen. Bijvoorbeeld moleculair biologen. Minder          
specialistische functies zijn gemakkelijker te vervullen, zoals een laboratorium analist. Tijdens de            
gesprekken hebben wij maar één voorbeeld gekregen van een bedrijf dat een lange tijd een               
onvervulbare vacature had. De verwachting is wel dat deze krapte de komende 5 jaar zal toenemen. 
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Werving 
De bedrijven in de sector gebruiken conventionele manieren om nieuwe medewerkers aan te trekken.              
Instroom komt voornamelijk door vacatures en stagiaires. Het voordeel van stagiaires is dat men -               
werkgever en werknemer - elkaar al kent en daardoor beter weet of er een goede match is. Deze                  
manier van werven komt vooral voor op mbo en hbo. De WUR kent deze stages niet.  
Daarnaast zijn contacten met de opleiding van belang. Enkele telers gaven aan goede contacten te               
hebben waardoor men goede stagiaires kreeg. Enkele grote kennisorganisaties gaven ook aan goede             
contacten te hebben met opleidingen, waardoor zij goede afgestudeerde kandidaten krijgen.  
Een viertal bedrijven noemt ook dat zij door middel van open sollicitaties nieuwe medewerkers              
aannemen. Eén bedrijf noemde tijdens het gesprek dat zij ook gebruik maken van hun netwerk. De                
pootaardappelsector is relatief klein en regionaal, mensen blijven vaak binnen dezelfde sector            
werken, daardoor kent men elkaar goed. Goede kandidaten zijn dan ook bekend binnen het netwerk               
en kunnen gemakkelijk worden benaderd.  
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4. De kwalitatieve aansluiting tussen leren en werken 

De arbeidsmarkt gaat voor een belangrijk deel over aantallen. Dat is echter niet het enige dat telt. Het                  
gaat er ook om dat het de mensen zijn met de kennis, ervaring en opleiding die past bij de vraag. Dat                     
wordt de kwalitatieve aansluiting genoemd. The Potato Valley heeft ons ook gevraagd om te kijken               
hoe het onderwijs - de belangrijkste instroom op de arbeidsmarkt - zich verhoudt tot wat de bedrijven                 
vragen. In het verlengde daarvan hebben we ook gekeken welke opleidingen allemaal voorkomen bij              
de bedrijven die aangesloten zijn bij The Potato Valley. 
 
Wat opviel bij dat laatste was dat medewerker veel verschillende, niet alleen plantenteelt of              
agrarische opleidingen hebben. Er is een grote variatie van opleidingen. Dat is een trend die in veel                 
andere sectoren ook voorkomt. Ook kandidaten met verwante en minder verwante opleidings- en             
beroepsachtergrond zijn geschikt voor de bedrijven. De lage aantallen gediplomeerden van de            
gespecialiseerde opleidingen plantenteelt in het agrarisch onderwijs zijn dus minder urgent dan op het              
eerste gezicht lijkt. Er zijn veel andere opleidingen die ook aansluiten. Daarbij komt dat het               
opleidingsniveau van pootaardappeltelers steeds hoger wordt. Op basis van onze interviews schatten            
wij dat meer dan de helft een hbo-opleiding of hoger heeft. Dat geldt ook voor de meeste andere                  
bedrijven. Waarbij ook geldt hoe jonger hoe hoger opgeleid. 
 
Een ander aspect dat opviel is dat in de hele sector een ‘boeren-achtergrond’ een pré was. Bij gelijke                  
geschiktheid koos men dan voor de boerenzoon of boerendochter. Dat heeft ook met gewenste              
profielen te maken. Daar gaan wij in een volgende paragraaf verder op in. 
 
Omdat de bedrijven verschillen in opleidingswensen en profielen worden de telers, verkopers van             
diensten en producten en op kennis gerichte bedrijven apart besproken.  
 
4.1 Opleidingen en profielen telers  
In het haalbaarheidsrapport van Potato Valley staat dat niet alleen kwantitatief gezien de aansluiting 
niet juist is, maar ook dat de opleiding inhoudelijk gezien niet goed aansluit. Het blijkt echter dat de 
sector een lange traditie van informeel leren kent.  Een gespecialiseerde opleiding plantenteelt is 
daarom voor minder studenten en bedrijven van belang.  
 
Telers geven aan dat agribusiness minstens zo relevant is voor het bedrijf van pootaardappeltelers 
als de gespecialiseerde opleiding plantenteelt. Een specialisatie plantenteelt in een algemenere 
agrarische opleiding zou beter aansluiten bij de beroepspraktijk. 
 
Een tweede kenmerk is dat de sector steeds kennisintensiever wordt en het belang van een hbo of 
wo opleiding daardoor groter wordt. Hierdoor kan voor velen het mbo diploma niet meer als einddoel 
worden gezien maar als een soort vooropleiding voor het hbo.  
 
Een laatste punt is dat het lijkt dat vanuit de scholen er niet eenduidig gedacht wordt over de functie 
van de opleidingen. Op mbo 4 niveau wordt men opgeleid tot bedrijfsleider, terwijl het nog maar zeer 
de vraag is of zij dit worden. AOC Terra verwacht dat de meeste afgestudeerden medewerker worden 
in plaats van bedrijfsleider.  
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verschillende routes van onderwijs naar beroep van teler 

 
 

 
figuur 17. opleiding en aansluiting arbeidsmarkt 

 
Bij telers zijn er drie verschillende routes (figuur 17) van onderwijs naar beroep van teler. Een eerste 
pad is dat men direct vanuit de opleidingen bij het boerenbedrijf gaat werken. Dat is vaak het geval bij 
studenten van het mbo. Zij werken mee als medewerker op het bedrijf van de ouders en treden later 
toe tot de maatschap.  
Een andere optie is dat student eerst een ander beroep kiezen. Soms omdat het ouderlijk bedrijf te 
klein is voor een extra inkomen, maar vaak ook om meer ervaring en kennis op te doen. Zij kiezen wel 
voor een agrarische opleiding, omdat zij hier later binnen het familiebedrijf profijt van hebben.  
Een derde pad is wanneer een student een niet agrarische opleiding kiest omdat zij een ander 
beroepsperspectief hebben dan hun ouders. Zij verwachten later niet terug te keren in het 
familiebedrijf. Een deel van hen kiest er echter rond hun 35ste of 40ste toch voor om hun ouders op te 
volgens als pootaardappelteler. Een voordeel van deze route is dat men met een andere blik de 
sector weer binnenkomt waarbij vernieuwende ideeën over management, technologie of 
duurzaamheid hun weg in het bedrijf vinden.  
 
Profiel telers  
Voor toekomstige telers is het vooral van belang om boerenzoon, of - dochter te zijn. Dat lijkt de                  
belangrijkste voorwaarde te zijn om pootaardappelboer te worden. Dat is belangrijker dan een             
specifieke opleiding. Bovendien, zo geven veel telers aan, is het arbeidsethos van boeren anders dan               
van mensen die niet opgegroeid zijn op het boerenbedrijf. Zij willen meer werken, zijn meer               
ondernemend en hebben ‘gevoel’ voor het werk.  
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Er bestaat de indruk onder de geïnterviewden dat steeds meer jonge boeren ook een niet-agrarische               
opleiding hebben. Dat geeft, zoals wij hierboven hebben aangegeven ook veel nieuwe en andere              
kennis in in het telersbedrijf: meer bedrijfsmatige en strategische kennis.  
 
Een aantal gesprekspartners gaf aan dat sociale vaardigheden van de telers soms belemmerend zijn              
voor hun eigen medewerkers of voor erfbetreders, organisaties die producten, diensten of kennis             
leveren. In een enkel geval was dat zelfs aanleiding om een andere werkgever te zoeken.  
 
Telers zijn op hun beurt op zoek naar mensen die precies en hygiënisch kunnen werken. Zowel in het                  
veredelen van rassen als in omgang met de machines is dat van belang. Daarbij verwachten ze een                 
bepaalde flexibiliteit en loyaliteit. Een groot deel van het werk moet op enkele dagen gedaan worden                
omdat de weersomstandigheden goed zijn. Het is dan not-done om precies te zijn met tijd of een vrije                  
dag op te eisen zonder betrokkenheid te tonen.  
 
Bedrijven die kennis leveren 
Bij de lab functies en  research and development afdeling van bedrijven werken medewerkers van 
allerlei opleidingsniveaus en uiteenlopende opleidingen. Voorbeelden van opleidingsachtergronden 
zijn op  mbo niveau ‘allround laborant’, op hbo niveau ‘voedingsmiddelentechnologie’ en op wo niveau 
‘fytopathologie’. 
 
In het algemeen kan gesteld worden dat de hbo opleiding plantenteelt en universiteiten vaker 
betrokken zijn bij onderzoek. In de praktijk werken echter veel mbo medewerkers ook mee bij 
bijvoorbeeld proefboerderijen of met veredelen. Vanuit de AOC’s werd dan ook geopperd het mbo 
meer te betrekken bij onderzoek dat er in de sector gedaan wordt. Bijvoorbeeld door het instellen van 
een practor, die verantwoordelijk is voor de praktische uitvoering van het onderzoek.  
 
Veel bedrijven geven aan dat nieuwe medewerkers nog een ‘eigen bedrijfsopleiding’ krijgen, om 
specifieke kennis op te doen die nodig is voor het bedrijf. 
 
Profiel 
Qua profiel zoekt men voornamelijk medewerkers die secuur zijn, hygiënisch weten te werken en zich 
aan regels weten te houden. Wat als nadeel werd genoemd is dat medewerkers die waarde hechten 
aan structuur en regels niet erg flexibel zijn. Wanneer er proeven moeten worden uitgevoerd tijdens 
de oogsttijd is men minder bereid om meer uren te werken. Dat is één van de redenen dat men 
voorkeur heeft voor mensen met ‘boerenbloed’. 
 
Bedrijven die producten en diensten leveren 
Ondanks dat deze bedrijven producten of diensten verkopen zijn er weinig mensen met een 
sales-achtergrond. De meesten hebben een achtergrond die matcht met het product wat ze verkopen, 
zoals een technische achtergrond voor verkoop en onderhoud van trekkers en een chemische of 
agrarische achtergrond bij verkoop van gewasbeschermingsmiddelen.  
 
De opleidingseisen voor deze groep groeien mee met de telers, die een steeds hoger opgeleid zijn. 
Voornamelijk bij ‘de erfbetreders’ speelt dit. Wanneer men advies geeft, vindt men, dat men op 
hetzelfde niveau moet kunnen spreken over het bedrijf, producten en diensten. Daarbij komt dat 
steeds meer toepassingen hightech zijn, zoals het gebruik van drones en  ook het toegenomen 
belang van data en databewerking. 
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Profiel 
Qua profiel zoekt men in deze bedrijven mensen die bekend zijn met het boerenbedrijf. Bij deze groep 
geldt nog sterker dat mensen met een boerenachtergrond sneller worden aangenomen dan mensen 
zonder agrarische achtergrond. Het is belangrijk dat ze begrijpen wat het is om in afhankelijkheid van 
de natuur te leven en de ‘taal’ van telers spreken.   
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5. Conclusies 

De arbeidsmarkt van The Potato Valley kenmerkt zich door een grote tegenstelling tussen 
traditionaliteit en moderniteit. Zij is traditioneel in haar lage verloop en de beslotenheid van de sector. 
Men blijft lang bij hetzelfde bedrijf werken en het grootste deel van de carrière bevindt zich binnen de 
sector zelf. Wanneer men nieuwe medewerkers zoekt is een belangrijk kenmerk dan ook of men een 
achtergrond heeft binnen de sector: boerenbloed is een pré. Een ander traditioneel kenmerk is de 
eerder besproken geringe arbeidsdeling. Hoger opgeleiden doen nog veel routinematig werk die nu 
nog niet door mbo-ers wordt overgenomen omdat de kosten van fouten te hoog zijn. De 
progressiviteit van de sector blijkt uit de constante wens tot verbetering. Dit gebeurt door inzetten van 
en experimenteren met geavanceerde technieken (zoals gebruik van drones), maar ook door de vele 
manieren waarop kennis vermeerderd en gedeeld wordt. Ten eerste tussen telers op informele wijze 
als door studieclubs als de pootaardappelacademie. Ten tweede door de constante uitwisseling in 
kennis tussen handelshuizen en de telers als het gaat om het ontwikkelen van nieuwe rassen. 
 

1. Er zijn heel weinig studenten op de opleidingen plantenteelt op mbo- en hbo-niveau. Zo 
weinig dat direct betrokkenen rekening houden met het opheffen van de opleiding of 
samenvoegen met andere (agrarische) opleidingen. 

2. Voor toekomstige pootaardappeltelers is de opleiding plantenteelt niet zo belangrijk. Die 
kennis krijgt men al tijdens het meewerken op het familiebedrijf. Agribusiness wordt vaak 
belangrijker gevonden. 

3. Als men kiest voor een opleiding plantenteelt op hbo niveau blijkt dat men vaker voor Dronten 
kiest van voor Van Hall. Blijkbaar speelt afstand dan een veel minder grote rol. 

4. Er is weinig samenwerking tussen de AOC’s en de proefboerderij van SPNA in Kommerzijl. 
Dat is een gemiste kans om meer kennis over te dragen over plantenteelt, ook aan andere 
opleidingen. 

5. Het systeem van informeel leren: ouders leren hun (meewerkende) kinderen teeltkennis. . 
Daarmee heeft de pootaardappelsector een traditie die ook weer heel modern is. Veel andere 
sectoren zoeken juist naar een dergelijk meester-gezel systeem, dat hier al bestaat. 
Daarnaast zijn veel pootaardappeltelers betrokken bij studieclubs, zoals bijvoorbeeld de 
pootaardappelacademie, waar ook veel kennis wordt verkregen en gedeeld. 

6. Er zijn bewegingen om de opleidingen niet langer ‘plantenteelt’ te noemen, maar meer 
verbreding te zoeken onder de noemer van ‘bodem’ of ‘food’. Dat zou voor meer instroom in 
het agrarisch onderwijs kunnen zorgen. 

7. De arbeidsmarkt bestaat voor het grootste deel uit telers, daar wordt geen krapte ervaren. 
Daarbuiten wel, vooral voor specialistische functies waarvoor een hogere opleiding nodig is. 
Maar dat is niet altijd zo, HZPC gaf  bijvoorbeeld aan geen grote arbeidsmarktproblemen te 
hebben voor hun onderzoekers.  

8. Voor de telers is de opleiding plantenteelt veel minder belangrijk dan men zou verwachten. 
Bijna alle telers zijn boerenzoons of dochters. Dat is een veel belangrijker voorwaarde om 
pootaardappelteler te worden. Door schaalvergroting krijgen steeds meer telers ook 
personeel in dienst. Voor hen is onderwijs in plantenteelt wel belangrijk, want zij krijgen het 
niet per se vanuit huis mee. 

9. Het kennisniveau neemt nog steeds toe, door specialisatie upstream, veel telers specialiseren 
zich ook in uitgangsmateriaal, maar ook door professionalisering van het bedrijf. Daarom zijn 
andere en bredere opleidingen nodig. 
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10. Het profiel van medewerkers is ook voor bedrijven die producten, diensten en kennis leveren 

van belang, in mindere mate dan opleiding en ervaring. Bij ongeveer gelijke kandidaten geeft 
iedereen toe dat boerenzoons en -dochters de voorkeur hebben. Daarbij speelt met name het 
arbeidsethos een grote rol. 

11. Het profiel heeft veel voordelen voor andere bedrijven in termen van zelfstandigheid, 
zorgvuldigheid en ondernemerschap. Het nadeel is echter dat men vaak in dezelfde vijver 
vist, wat één van de redenen voor de krapte is. 
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6. Aanbevelingen 

1. Onderzoek de mogelijkheden voor bredere opleidingen. Daarbij is ook een onderzoek naar de 
studieachtergrond van de telers en de medewerkers van andere bedrijven in de 
pootaardappelsector van belang. Dat geeft inzicht in wat nodig is en daardoor welke 
opleidingen nodig zijn. Een brede opleiding met specialisatie plantenteelt is volgens velen een 
relevant model. Bij hbo-opleidingen blijkt dat afstand geen probleem is als men toch een 
gespecialiseerde opleiding wil. Eén opleiding of specialisatie plantenteelt in Noord-Nederland 
kan dan ook onderzocht worden.  

2. Op hbo-niveau geven alle partijen aan dat het onderwijs plantenteelt in Dronten meer 
praktijkgericht is dan in Leeuwarden bij Van Hall. Onderzoek daarom in hoeverre een eigen 
opleiding plantenteelt in Leeuwarden nog van belang is voor de pootaardappelsector. 

3. Meer samenwerking tussen AOC’s en SPNA ligt heel erg voor de hand. Het kan veel meer 
studenten een goed beeld geven van het werk in de sector, het maakt de opleiding relevanter 
en het zou een rol kunnen spelen bij de specialisatie zoals onder punt 1. genoemd. Er is in 
Valthermond een goed voorbeeld van een dergelijke samenwerking. 

4. Van verschillende kanten werd genoemd dat een nieuwe indeling van het agrarisch onderwijs 
nuttig zou zijn. De traditionele verdeling in akkerbouw, veeteelt e.d. zou kunnen worden 
vervangen door opleidingen rond kennis van ‘bodem’ en ‘bodemgebruik’ of juist van ‘food’. 
Daarmee zou de opleiding ook aantrekkelijker worden voor een bredere groep, waardoor 
studentenaantallen kunnen toenemen.  

5. Het kennisniveau in de sector neemt nog steeds toe. Tegelijkertijd zien we een ontwikkeling 
waarbij door de schaalvergroting bij telers ook meer vaste medewerkers op mbo niveau nodig 
zullen zijn. De agrarische opleidingen zullen daarom ook voor deze functies moeten opleiden. 
Als daar ook anderen dan alleen boerenzoons en -dochters naar toe gaan is kennis van 
plantenteelt hier wel nodig, omdat dat niet meer via informeel leren is overgedragen. 

6. Zorg voor voldoende scholingsmogelijkheden van plantenteelt voor mbo-medewerkers op de 
groeiende bedrijven van de pootaardappeltelers. Plantenteelt moet op de één of andere 
manier wel onderdeel blijven van het curriculum van mbo en hbo opleidingen agribusiness of 
andere bredere agrarische opleidingen. 

7. De meeste werkenden zijn van boerenafkomst. Dat komt omdat men het profiel van boer en 
boerenzoon (nog weinig van boerendochter) positief waardeert. Daardoor vist men veel in 
dezelfde vijver. Misschien kunnen andere bedrijven zich toch ook meer op ‘buitenstaanders’ 
oriënteren. Vergelijkbaar met de ontwikkeling van sommige jonge boeren die juist op latere 
leeftijd weer instromen met een heel andere, niet-agrarische, opleiding en werkervaring. 

8. Het systeem van leven-lang-leren dat traditie aan moderniteit verbindt, kan breder in het 
onderwijs en in de hele pootaardappelsector worden toegepast. Door ook niet-telers toe te 
laten bij de pootaardappelacademie en door in het opleidingscurriculum rekening te houden 
dat een belangrijk deel van de kennis via informeel leren wordt overgedragen. Dat hoeft dan 
niet meer in het onderwijs te worden opgenomen. 
Tegelijkertijd blijkt dat telers juist ook lang na hun studie nog bezig zijn met kennis en 
ontwikkeling. De opleidingen zouden daar nog veel meer bij kunnen aansluiten. Het onderwijs 
is nu bijna helemaal gericht op jongeren tussen 16 en 23. Daarna is bijna geen aanbod meer, 
terwijl er wel een grote vraag is. Veel bedrijven hebben al een soort van ‘bedrijfsopleiding’ om 
de overgang van school naar werken beter te laten aansluiten op de kennis en vaardigheden 
in het bedrijf. Dat kan worden uitgebreid. Misschien is het model van de 
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pootaardappelacademie, waar boeren onderling kennis delen en vergaren een model om met 
de verschillende bedrijven toe te passen. Herverdeel handelingen. Dit zorgt voor meer 
functiescheiding, duidelijke uitvoeringsprotocollen, professionalisering en schaalvergroting. 

9. De krapte op de arbeidsmarkt voor gespecialiseerde functies en hogere opgeleiden kan voor 
een deel kunnen worden opgelost door meer functiedeling en jobcarving, het uit elkaar halen 
van verschillende activiteiten in één functie die meer of minder kennis vereisen. Hoger 
opgeleiden doen nu nog veel uitvoerend werk. Als dat door mbo’ers of hbo’ers wordt gedaan, 
zijn er minder schaarse hoger opgeleiden nodig. 

 
 
Het UWV geeft een aantal korte termijn oplossingen voor personeelstekorten (UWV Regio in Beeld 
Groningen 2018). Deze zijn generiek, maar daarom ook van toepassing op de pootaardappelsector: 

a. Intensiever werven 
Werkgevers intensiveren hun werving van nieuw personeel door meer of andere 
wervingskanalen in te zetten, zoals social media. Ook het inschakelen van 
intermediairs behoort tot de mogelijkheden. 

b. Personeel meer laten werken 
Werkgevers kunnen ook hun eigen medewerkers vragen of ze meer willen werken. 
Uit cijfers van het CBS over de arbeidsdeelname in Nederland blijkt dat 5% van de 
werkzame beroepsbevolking eventueel meer wil werken. In Groningen gaat dit naar 
schatting om zo’n 19.200 personen. 

c. Arbeidsvoorwaarden aantrekkelijker maken 
Ook  het  aantrekkelijker  maken  van  arbeidsvoorwaarden  kan  helpen 
personeelstekorten  tegen  te gaan. Hierdoor verbetert de concurrentiepositie van 
een werkgever in de slag om het schaarse personeel ten opzichte van andere 
werkgevers. Voor het geheel van de arbeidsmarkt maakt dat overigens niets uit. 
Eventuele personeelstekorten worden op deze manier slechts verplaatst. 

d. Functie-eisen aanpassen 
Tot slot kunnen werkgevers de functie-eisen aanpassen, zodat een breder of ander 
publiek in aanmerking komt voor de openstaande vacatures.  
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Bijlage A. Resultaten enquête  

 
We hebben de bedrijven die betrokken zijn bij The Potato Valley gevraagd om een vragenlijst in te 
vullen over verschillende kenmerken van hun bedrijf om zo een beeld te krijgen van de achtergronden 
van medewerkers en of men krapte ervaart op de arbeidsmarkt. Het ging in de enquête vooral om de 
verhoudingen en niet om exacte getallen. Wij hebben bijvoorbeeld gevraagd om een schatting te 
maken van de achtergrond van medewerkers (agrarisch, technisch etc.).  
 
De volgende bedrijven hebben de vragenlijst ingevuld:  
 

- Agrifirm  
- SPNA  
- Groenoord 
- Nak  
- BasF 
- Averis Seeds  

 
1. Hoeveel werkzame personen telt uw bedrijf?  
 

Organisatie 
Aantal 
arbeidsplaatsen Opmerking 

Agrifirm 3000 
landelijk en 15 werkzame personen  in regio 
Noord-Nederland 

SPNA 10  

Groenoord 203 
Overijssel, Drenthe, Groningen en Friesland. Slechts 
een deel direct verbonden met Potato Valley 

Nak 220 waarvan 80 keurmeesters 

BASF 33 Verkoop afdeling voor gewasbeschermingsmiddelen 

Averis Seeds 25 17 in kweekbedrijf en 8 medewerkers in productie 

HZPC 350 -  
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2. Hoeveel procent van uw medewerkers vallen in de volgende leeftijdscategorieën: 

 
* Agrifirm heeft deze vraag overgeslagen  
 
3. Hoeveel procent van de medewerkers hebben de volgende opleidingsniveaus: 
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4. Hoeveel procent van de medewerkers heeft, naar schatting, de volgende achtergrond.... 

 
* Nak heeft deze vraag in de enquête overgeslagen. Tijdens het gesprek werd genoemd dat naar 
schatting 70% van de keurmeesters een agrarische achtergrond heeft.  
 
5. Hoeveel procent van de ouders heeft, naar schatting, de volgende achtergrond.... 

 
* SPNA, Nak en Averis hebben deze vraag overgeslagen 
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6. Naar schatting: hoeveel procent van de medewerkers komt uit... 
 

 
7. Is het verloop in het personeelsbestand van uw bedrijf laag normaal of hoog?  
 

Organisatie Verloop  

Agrifirm normaal 

SPNA laag 

Groenoord normaal 

Nak laag 

BASF laag 

Averis normaal 
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8. Op welke wijze komt u aan personeel? 

 
9. In welke mate bent u het eens met de volgende stelling: mijn bedrijf heeft veel onvervulbare 
vacatures?  
 

Organisatie  

Agrifirm eens 

SPNA eens 

Groenoord sterk eens 

Nak oneens 

BASF sterk oneens 

Averis eens 
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9. In welke mate bent u het eens met de volgende stelling: mijn bedrijf heeft veel moeilijk 
vervulbare vacatures? 
 
 

Organisatie  

Agrifirm eens 

SPNA eens 

Groenoord eens 

Nak oneens 

BASF sterk oneens 

Averis neutraal 
 
 

  
 
9. In welke mate bent u het eens met de volgende stelling: de komende 5 jaar zullen we een 
personeelstekort ervaren? 
 

Organisatie  

Agrifirm eens 

SPNA eens 

Groenoord sterk eens 

Nak eens 

BASF sterk oneens 

Averis eens  
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9. In welke mate bent u het eens met de volgende stelling: ons bedrijf kent veel specialistische 
functies? 
 

Organisatie  

Agrifirm eens 

SPNA eens 

Groenoord eens 

Nak eens 

BASF sterk eens 

Averis sterk eens  
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10. Welke type vacature is makkelijk te vullen?  
Gegeven antwoorden:  

Geen, trekkerchauffeur (maar daar is maar relatief weinig werk van), administratie, sales, 
precisielandbouw, ondersteunend personeel, marketing services, controlling,secretariaat, algemeen 
medewerker, laboratorium analisten.  
 
10. Welke type vacature is moeilijk te vullen?  
Gegeven antwoorden:  
 
Alle, waar de handen van vuil worden, service (Monteurs, Chef werkplaatsen, magazijnmedewerkers), 
HBO/IT, vakspecialisten in sales en productsupport, Vakkundig veredelaar, moleculair bioloog, 
bioinformaticus, fytopathologen.  
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Bijlage B. Aantallen per opleiding en opleidingsniveau 

Naam 
type 

MBO niveau kwalifcatie naaam 2013 2014 2015 2016 2017 

Terra BBL 2 Teelt 2/3 Medewerker teelt 8 2 2 4 2 

Terra BOLVT 2 Teelt 2/3 Medewerker teelt 9 7 7 10 4 

Terra EXTR 2 Teelt 2/3 Medewerker teelt 3  15  1 

Terra BBL 3 
Teelt 2/3 Vakbekwaam medewerker 

teelt 3 2 6 4 2 

Terra BOLVT 3 
Teelt 2/3 Vakbekwaam medewerker 

teelt)  8 9 8 9 

Terra EXTR 3 
Teelt 2/3 Vakbekwaam medewerker 

teelt 1  3 2 1 

Terra BOLVT 4 Teelt 4 Manager teelt  3 7 7 48 

Terra EXTR 4 Teelt 4 Manager teelt   1 1  

Terra BOLVT 4 
Teelt en ondernemerschap Manager 

buitenteelt 8 3    

   Totaal Groningen 32 25 50 36 67 

Nordwin  BBL 2 Teelt 2/3 Medewerker teelt   1  1 

Nordwin  BOLVT 2 Teelt 2/3 (edewerker teelt 1 1 3 1 4 

Nordwin  EXTR 2 Teelt 2/3 Medewerker teelt 1  1   

Nordwin  BBL 3 
Teelt 2/3 Vakbekwaam medewerker 

teelt     1 

Nordwin  BOLVT 3 
Teelt 2/3 Vakbekwaam medewerker 

teelt   1  5 

Nordwin  EXTR 3 
Teelt 2/3 Vakbekwaam medewerker 

teelt 4 3 1 3  

Nordwin  BOLVT 4 Teelt 4 Manager teelt   1 1 8 

Nordwin  EXTR 4 Teelt 4 Manager teelt   1 1  

Nordwin  BOLVT 4 
Teelt en ondernemerschap Manager 

buitenteelt 1     

Nordwin  EXTR 4 
Teelt en ondernemerschap Manager 

buitenteelt  1    

   Totaal Friesland 7 5 9 6 19 

   Totaal gediplomeerd 39 30 59 42 86 

Bron: DUO 
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Bijlage C. Aantallen per opleiding en opleidingsniveau 

 
Naar schatting is de omzet van de, bij The Potato Valley aangesloten bedrijven, tussen de 300 en 450 
miljoen. Deze schatting is tot stand gekomen door analyse van de jaarrekeningen en schattingen op 
basis van ordegroottes van de afdelingen of dochteraannemingen die zich bezigen met 
pootaardappelen. De getallen over omzet van zowel bedrijven als pootaardappelboeren moeten 
daarom met voorzichtigheid gehanteerd en geïnterpreteerd worden.  
 
Een grote bijdrage aan de gehele omzet wordt geleverd door de handelshuizen. HZPC heeft 318 
miljoen omzet en Averis Seeds naar schatting tussen de 10 en 12 miljoen. Van de instellingen die 
kennis leveren, draait niet iedere instelling omzet. De scholingsinstituten maken geen omzet en de 
pootaardappelacedemie is niet gericht op omzet draaien, maar op kennisdeling. Het NAK heeft een 
omzet van 22,1 miljoen waarbij het keuringswerk het grootste deel van de omzet beslaat (19,9 
miljoen). Van proefboerderij SPNA zijn geen omzetcijfers bekend. Van de bedrijven die producten en 
diensten leveren heeft Agrifirm naar schatting tussen de 200 en 220 miljoen omzet en BasF heeft op 
het gebied van akkerbouwproducten een omzet van 5,6 miljoen.  
 
De pootaardappelsector is groter dan alleen de genoemde bedrijven die aangesloten zijn bij The 
Potato Valley. De sector is ongeveer dubbel zo groot. De schatting van de omzet wordt dan ook twee 
maal zo groot, namelijk tussen de 600 en 900 miljoen. 
 
De gemiddelde omzet van akkerbouwbedrijven bedraagt 296 400 euro (Agrimatie, 2016). Omdat dit 
niet alleen gaat over pootaardappelbedrijven, nemen wij een marge van 10%. In totaal zijn er 168 in 
de regio Noord-Nederland  (LISA, 2017). De totale omzet van de pootaardappelboeren in de 1

noordelijke regio zal naar schatting dus tussen de 44 en 55 miljoen liggen.  
 

1FR-Achtkarspelen,  
FR-Dantumadiel  
FR-Dongeradeel  
FR-Ferwerderadiel  
FR-Franekeradeel  
FR-Harlingen  
FR-het Bildt  
FR-Kollumerland en Nieuwkruis  
FR-Leeuwarderadeel  
FR-Littenseradiel  
FR-Menameradiel  
FR-Tytsjerksteradiel  
GR-Bedum  
GR-De Marne  
GR-Delfzijl  
GR-Eemsmond  
GR-Loppersum  
GR-Oldambt  
GR-Slochteren  
GR-Ten Boer   
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Ondanks dat er overlap bestaat tussen de omzet van de handelshuizen en de pootaardappelbedrijven 
geeft de optelsom van de omzet die gedraaid wordt door de instellingen in de regio Noord-Nederland 
een indicatie. Naar schatting zal de omzet zich bevinden tussen de 650 miljoen en de 950 miljoen.  
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