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We zitten om tafel met verschillende partijen uit de agro- en foodsector. Wethouder Linda Verduin 
opent de sectortafel met een welkom en een kennismakingsrondje. De geagendeerde onderwerpen 
staat ook op de agenda van de andere sectortafels. Hierdoor ontstaat er een duidelijk beeld over 
bepaalde onderwerpen over de diverse sectoren.  
 
Stand van zaken op de arbeidsmarkt 
Vacatures staan veel langer open. Het is lastiger om mensen te krijgen en je moet senconcessies 
doen. Er wordt vaker de hulp van werving- en selectiebureaus ingeschakeld om te helpen met zoeken. 
Mensen komen van verder weg. Er is tegelijk veel uitstroom van jonge mensen. Via LinkedIn worden 
collega’s benaderd. In de land- en tuinbouw wordt veel gebruik van arbeidsmigranten gemaakt. 
Personeel bij loonbedrijven is veel aan het hoppen. Bij loonbedrijven is de vraag naar personeel met 
kennis van gps is groot.  
Wat onderwijs betreft, het is regelmatig een uitdaging om leerlingen op school te houden, ze worden 
weggelokt door aantrekkelijke banen/salarissen. Wat onderwijzend personeel betreft, daar worden de 
vacatures nog wel ingevuld maar er is geen enkele overcapaciteit.  
Wat aantallen studenten betreft, bij het VMBO is sprake van groei; er is interesse in de groene sector. 
Bij MBO blijft het aantal leerlingen gelijk. Er is groei in techniek onderwijs. Er is een mogelijkheid om 
subsidie te krijgen voor het behalen van een tractorrijbewijs. LTO en Cumela (brancheorganisatie voor 
loonwerkers) bieden via hun leden subsidie. Ook is het mogelijk subsidie aan te vragen voor 
opleidingen te via Regio Zwolle upgrade yourself. 
https://www.upgradejezelfregiozwolle.nl/ontwikkelfonds-regio-zwolle 
Taaltrainingen voor laaggeletterden. De bedrijven doen dit liever zelf. Er wordt iemand ingehuurd voor 
het geven van individuele lessen. Het is een idee om dit gezamenlijk op te pakken. Het taalpunt in de 
bibliotheek richt zich op laaggeletterden. 
 
Energie 
Aardgas, elektriciteit, waterstof. 
Op dit moment leveren de energiekosten en aansluitingen van electra geen problemen op bij de 
aanwezige bedrijven. Diverse akkerbouwers verkopen hun product af-land. Dit vanwege de hoge 
energieprijzen en de onzekerheid over de bewaarvergoedingen. Ook personeel meldt zich bij de 
werkgevers vanwege het niet kunnen betalen van de hoge energierekeningen. Voor Aeres zijn de 
energiekosten een grote kostenpost. De temperatuur wordt een graad lager gezet. Landelijk wordt 
gekeken naar waterstofopslag en toepassingen van waterstof.  
Vanuit de bedrijven is geen behoefte aan meer info, zij volgen de landelijke ontwikkelingen op dit 
gebied. Binnen Noordoostpolder draait een Koploperproject van ondernemers die actief zijn op het 
gebied van duurzaamheid. Dit is een project vanuit Netwerk Noordoostpolder Energieneutraal. 
 
Mobiliteit 
Men ervaart geen problemen met de bereikbaarheid. De bedrijven gebruiken geen deelauto’s. 
Personeel komt veelal met eigen vervoer. Er bestaat wel de indruk dat er meer gecarpoold wordt. De 
studenten komen veelal met het openbaar vervoer.  
 
Huisvesting Arbeidsmigranten 
De evaluatie van het huidige beleid loopt, daarvoor is ook een adviesgroep van ondernemers 
ingeschakeld. Op 13 oktober is weer een bijeenkomst van deze groep. De planning is dat het nieuwe 
beleid in het eerste kwartaal van 2023 wordt vastgesteld. De aanwezigen vragen ook aandacht voor 
de huisvesting van “gewone medewerkers” en voor betaalbare huisvesting van de jeugd. 
 
Gebiedsmarketing ‘Gemaakt in de Noordoostpolder’ 
Het promotiefilmpje wordt getoond. Elk bedrijf ontvangt een vlag met het verzoek deze te gebruiken. 
 
Ruimte om uw eigen onderwerpen in te brengen 
Innovatiehub. C. van Veldhuijsen geeft een presentatie over de innovatiehub.  



Opgemerkt wordt dat er ook een relatie is met “Akker van de Toekomst” en de projecten van 
Wageningen Universiteit. De innovatiehub moet de leemte tussen onderzoek en het in de praktijk 
brengen van innovatie opvullen.  
Armoede. P. Veenhuizen merkt in het kader van armoede (hoge energieprijzen) op dat de leerlingen 
van het praktijkonderwijs 1x in de week een lunch aangeboden krijgen en dit waarschijnlijk 
opgeschaald wordt naar 3x in de week. De armoede is zichtbaar en voelbaar. De armoede zal breder 
zijn. Is op het gebied van voedsel samenwerking mogelijk met de agrarische sector en de gemeente? 
 
Hoe verder met de sectortafel: 
De bedrijven die aanwezig zijn vinden dat deze bijeenkomst veel lijkt op bijeenkomsten die al 
gehouden worden bij het AFC (Agrofoodcluster) en dat er niets concreets terug komt vanuit de 
gemeente tijdens deze sectortafel.  
Het is belangrijk om de mensen uit de sector aan tafel te krijgen. Deze zijn ook uitgenodigd. Jacob 
gaat na waarom deze niet aanwezig zijn.   
De gemeente heeft input uit het bedrijfsleven nodig om tot beleid te kunnen komen.  
 
Acties: 

 Taaltrainingen voor laaggeletterden: aandacht houden voor samenwerking. 
 Aandacht houden voor stille armoede, zowel onder personeel als onder studenten.  
 Voor de volgende sectortafel dient ook de primaire sector aan tafel te zitten. 

 
 
Meer weten over deze sectortafel of één van de acties? 
Neem contact op met Jacob Korterink van gemeente Noordoostpolder: j.korterink@noordoostpolder.nl 
 


