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In Greenport Regio Boskoop wordt al 
jarenlang door alle relevante betrokken 
partijen van ondernemers, onderwijs en 
overheden samengewerkt op de thema’s 
onderwijs en arbeidsmarkt (tegenwoor-
dig vaak Human Capital genoemd). Een 
samenhangende presentatie van deze in-
zet en de resultaten die als gevolg hiervan 
geboekt worden ontbrak echter tot nog 
toe.

Daar brengt voorliggende Human Capital 
Agenda (HCA) voor de periode 2021 tot 2026 
verandering in. Deze agenda wordt tenmin-
ste een keer per jaar (in Q4) geüpdatet voor 
wat betreft de feitelijke uitgangssituatie, de 
behaalde resultaten en de bijbehorende 
inzet. Hierbij wordt zowel teruggekeken naar 
het achterliggende jaar als vooruitgekeken 
naar de periode tot 2026. Daarnaast wordt 
elke tweede kwartaal bekeken welke bi-
jstellingen in het lopende jaar gewenst zijn 
in verband met de opstart van het nieuwe 
schooljaar in het derde kwartaal.  
In één zin zijn de activiteiten die onder-
deel uitmaken van de HCA erop gericht om 
tenminste de kwalitatieve mismatch tussen 
beschikbare (huidige en toekomstige) en 
benodigde ondernemers en medewerkers te 

verkleinen en de kwantitatieve mismatch niet 
verder te laten oplopen. Onderdeel van deze 
kwalitatieve mismatch is een (onderliggende) 
sectorale mismatch. 

Bij de opzet van de HCA is gebruik gemaakt 
van de zogenaamde ‘praktijkoplossingen’, 
zoals UWV deze in 2018 gepresenteerd 
heeft, als kapstok voor de agenda. Deze 24 
praktijkoplossingen zijn onderverdeeld in 3 
samenhangende categorieën, welke hierna 
verder uitgewerkt worden voor de situatie in 
Greenport Regio Boskoop: Nieuw talent aan-
boren, werk anders organiseren en binden 
en boeien.

Hier moet wel bij aangetekend worden 
dat het hier algemene oplossingen betreft 
ongeacht de arbeidsmarktsituatie. Een aantal 
oplossingen is door en in de Greenport in 
de afgelopen jaren al opgepakt. Voor de 
komende jaren is het wenselijk om met meer 
nadruk te kijken naar de overige oploss-
ingsrichtingen. Meer van het zelfde is niet 
wenselijk en niet zinvol. En zal niet leiden tot 
meer goed gekwalificeerd arbeidspotentieel.

Andries Middag & Klaske Sinnema

Inleiding Focus 2022
1. Succesvolle landering Boskoop Werkt
2. Samenwerking groen-grijs kracht bijzetten,  

bij voorkeur groene logistiek
3. Hoveniersopleiding naar Boskoop halen





ONDERWERP INHOUD PROCES RESULTATEN INZET 2022 (E.V.)

Huidig personeel scholen Met name via Greenport Boskoop 
Academy (GBA), Brancheopleiding 
(BO) Boomteelt, Mbo-opleidingen 
Yuverta en BBL-opleiding 
Boomteelt.

Cursusaanbod GBA, BO, Yuverta 
en BBL zijn, tegen betaling, vrij 
toegankelijk en worden door de 
diverse betrokken organisaties 
breed uitgedragen.

In 2020 a.g.v. Corona slechts één 
module GBA uitgevoerd; 2021 
twee modules (één i.s.m. BO en 
één i.s.m Yuverta); meerdere in 
company trajecten. 
BBL/BO zit per september 2021 
‘vol’ (30 leerlingen).

Cursusaanbod GBA 
doorontwikkelen (o.a. meer 
‘groen-grijs’) en in andere regio’s 
aanbieden.
BO en BBL blijven promoten 
en blijven samenwerken bij 
activiteiten.

Jongeren interesseren Met name via Heroes in Green 
(Mbo’ers), stageopdrachten 
(Hbo’ers), stagemarkten, 
praktijkopdrachten, Tuinbouw 
Battle Boskoop (TBB) en 
startersbedrijf i.o..

Heroes in Green trekken 
wij als Greenport, stage- en 
praktijkopdrachten coördineren 
we, TBB voeren we uit i.s.m. 
Gp’s Duin- en Bollenstreek en 
Aalsmeer.

In 2020/’21 10 nieuwe BBL’ers en 
5 personeelsleden via HiG; één 
praktijkopdracht (digitalisering) en 
5 klassen in TBB; Go4IT.

Tenminste 10 nieuwe Mbo’ers 
werven via HiG; twee opdrachten 
uitvoeren (From Boskoop + 
logistiek), 10 klassen in TBB.
We onderzoeken de 
mogelijkheden om samenwerking 
met grijs onderwijs te versterken.
Via TB betrokken bij www.
werkeindelandentuinbouw.nl

Werk zoekenden werven Met name via Boskoop Werkt 
(BW).

Samen met gemeente AadR en 
Open Kwekerijdag (OKD) bouwen 
we website en doorlopende open 
dagen.
Samenwerken met Rijnvicus 
in Groentraject (intern) voor 
werkzoekende met uitkering

Aanwezigheid banenfestival. 
Financiering voor 2022 (bijna) 
rond.

O.b.v. 50 vacatures van 25 
bedrijven tenminste 12 matches 
in 2022. Daarnaast 75 k bezoekers 
website en 3-5 k bezoekers open 
dagen.
Ondersteuning/advisering van 
werkgevers over (weergave van) 
hun vacatures.

Nieuw talent aanboren
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Inzet mensen met 
arbeidsbeperking

Geen eigenstandige initiatieven of 
inzet vanuit Greenport.

Zeer beperkte doelgroep, 
acceptatie werkgevers verschilt.
Mogelijkheid onderzoeken 
om werk bij (leerwerkplekken) 
Rijnvicus te brengen.
Samenwerken met Rijnvicus in 
Groentraject (intern)

Haalbaarheidsonderzoek 
Boskoopse variant Groen Start in 
2021 uitgevoerd, met als uitkomst: 
geen actie.

Volgend op initiatieven UWV, WSP, 
RMC en ondernemers.

Inzet statushouders Geen eigenstandige initiatieven of 
inzet vanuit Greenport.

Zeer beperkte doelgroep, 
acceptatie werkgevers verschilt.

In het verleden heeft er 
een informatie bijeenkomst 
plaatsgevonden.

In 2022 willen we een bijeenkomst 
organiseren in samenwerking 
met Rijnvicus t.b.v. in Boskoop 
wonende statushouders. Vanuit 
de Greenport zouden we een rol 
kunnen spelen in de voorfase van 
inburgering.

Werven in andere regio’s Geen eigenstandige initiatieven 
of inzet vanuit Greenport, door 
het aanbod in onze eigen regio 
te verbeteren en uit te breiden, 
hopen we meer mensen hier te 
houden.

Samen met Yuverta hopen we in 
2022 weer een hoveniersopleiding 
in Boskoop te kunnen aanbieden 
en we onderzoeken en steunen 
in 2022 de mogelijkheden om 
groene logistiek een grotere plek 
in het huidige onderwijsaanbod 
van bestaande aanbieders in de 
regio te laten krijgen.

Werven in het buitenland Geen eigenstandige initiatieven of 
inzet vanuit Greenport.

Bedrijven werven zelf of maken 
gebruik van intermediairs.

Via brancheorganisaties en Gp’s 
NL bijdragen aan positief imago 
tuinbouwsector in NL.

Beste werving is goed omgaan 
met huidige internationale 
medewerkers (zie ook hierna).

Nieuw talent aanboren
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Andere functiemix Stimuleren Via intake vacatures BW. Alleen wat autonoom gebeurt. Mogelijk meer inzet, zowel 
stimulerend als adviserend, 
afhankelijk van de beschikbare 
capaciteit en prioriteiten. 

Aanpak administratieve 
belasting

Hybride banen Stimuleren Via intake vacatures BW. Alleen wat autonoom gebeurt. Mogelijk meer inzet, zowel 
stimulerend als adviserend. 

Samenwerking tussen bedrijven Stimuleren Open bijeenkomsten en 
onderwijsmodules, matching via 
BW.

Kennisuitwisseling vindt plaats. Mogelijk meer inzet, zowel 
stimulerend als adviserend. 

Verhuizen of ergens anders 
vestigen

Vanuit Greenport zetten we in op 
behoud van bedrijven in en voor 
de regio.

Autonome besluiten 
bedrijven, inzet op relevante 
randvoorwaarden.

Mede a.g.v. aantrekkende 
economie boomteelt: veel 
ontwikkeling in de regio.

Algemene inzet continueren met 
ESV als uitgangspunt.

Inzet technologie Ontwikkeling en implementatie 
robotisering, automatisering, 
digitalisering.

Volgend op ontwikkelingen 
bedrijven, m.n. communicatieve 
inzet vanuit Greenport.

Eind 2020 onderzoek digitalisering 
HiH uitgevoerd, resultaat niet 
bruikbaar.

Mogelijk meer (gecoördineerde) 
inzet i.s.m. digitaliseringsvisies 
rijk, PZH en collega-Gp’s.

Werk anders organiseren
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Ontwikkeling en uitdaging M.n. via GBA, bijeenkomsten en 
projecten.

Medewerkers zoveel mogelijk 
betrekken.

Breed spectrum aan activiteiten 
en projecten met betrokkenheid 
ondernemers en medewerkers.

Continueren v.w.b. algemene 
activiteiten; extra aandacht via BW 
en mogelijk nog meer inzet. 

Scholingsmogelijkheden M.n. via GBA en BO. Ook zittend personeel betrekken 
bij scholingsactiviteiten.

Van de ca. 50 jaarlijkse  
deelnemers die exclusief aan 
‘onze’ onderdelen van GBA 
deelnamen, waren er ca. PM 
medewerker.

Minimaal 50 ondernemers/
medewerkers/jaar bereiken.

Vitaliteit M.n. via Talentboom Advies en voorlichting, plenair en 
bedrijfsspecifiek.

Continueren, extra aandacht via 
BW.

Aandacht voor belastbaarheid M.n. via Talentboom Advies en voorlichting, plenair en 
bedrijfsspecifiek.

Extra aandacht via BW,  
mogelijk nog meer inzet.

Verlichten werkdruk M.n. via Talentboom Advies en voorlichting, plenair en 
bedrijfsspecifiek.

Extra aandacht via BW,  
mogelijk nog meer inzet.

Arbeidsvoorwaarden M.n. via Talentboom Advies en voorlichting, plenair en 
bedrijfsspecifiek.

Extra aandacht via BW,  
mogelijk nog meer inzet. 
Evt. extra inzet als we weer een 
afvaardiging in Werkgeverscie 
vakgroep BVPZB krijgen.

Binden en boeien
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Werktijden en roosters M.n. via Talentboom Advies en voorlichting, plenair en 
bedrijfsspecifiek.

Extra aandacht via BW,  
mogelijk nog meer inzet.

Faciliteiten Via SBGB gaan we weer eens 
ophalen welke inzet nodig is (en 
wie dat kan/moet doen).

Mogelijk extra inzet op 
huisvesting.

Sfeer M.n. via Talentboom Advies en voorlichting, plenair en 
bedrijfsspecifiek.

Extra aandacht via BW,  
mogelijk nog meer inzet.

Employer branding M.n. via Talentboom, aanvullend 
via HiG en BW.

Aansprekende beelden en 
verhalen van werkgevers en hun 
bedrijven delen via onze media.

Resultaten HiG. Extra aandacht via BW,  
mogelijk nog meer inzet.

Binden en boeien



• Bestuur Greenport Boskoop: strategische 
vraagstukken en stimulering van verbinding 
binnen Greenport op dit onderwerp. Daar 
waar nodig faciliteren met loopkracht.

• Greenport Boskoop Werkt: overleg van 
samenwerkende partijen op het terrein van 
HCA/o-a aansluiting. Doel afstemming eigen 
activiteiten en optimaal samenwerken om 
op korte en lange termijn over voldoende 
goed gekwalificeerd personeel te 
beschikken.

• VOA cie o-a: dit overleg binnen de VOA 
is gericht op brede aandacht voor goed 
gekwalificeerd personeel. Het is wenselijk 
om als Greenport Boskoop mee te 
draaien in dit overleg. Vanuit dit overleg 
worden activiteiten opgepakt zoals HR 
kringen rondom thema’s, ontbijtsessies, 
organiseren voorlichtingsbijeenkomsten 
voor jongeren, organiseren Week van het 
Werk.

We maken uiteraard gebruik van kennis en 

ervaring van andere Greenports, via een 
afstemming met Yuverta en de Greenports 
Aalsmeer en Duin- en Bollenstreek en de 
transitietafel Onderwijs & Arbeidsmarkt 
van Greenports Nederland. Ook openbaar 
beschikbare materialen van branches 
(Talentboom, Kasgroeit, CIV) wordt goed 
gebruikt.  

Daarnaast kan gedacht worden om huidige 
bestaande instrumenten beter in te richten 
rondom dit thema: studieclubs, nieuwsbrief 
Greenport Boskoop, open dagen etc.

Of zelf te organiseren: HR kring Greenport 
Boskoop rondom HCA thema’s

Op dit moment is vanuit Stichting Greenport 
Regio Boskoop op jaarbasis ca. 0,3 FTE 
capaciteit beschikbaar voor uitvoering van 
de diverse projecten en activiteiten uit de 
HCA waar wij bij betrokken zijn. Deze rol is 
de afgelopen jaren op een goede manier 
ingevuld in de persoon van Anja van Tilburg.

Uitvoering
Afhankelijk van het onderwerp: strategisch bestuurlijk of uitvoerend is het wenselijk om 
bovenstaande 3 lijnen goed te beleggen. De volgende gremia zijn hiervoor op dit moment 
beschikbaar:


