FOOD ACADEMY NIJKERK GAAT VAN START!
In Nijkerk en omgeving zijn veel foodbedrijven gevestigd…
Nijkerk en omgeving kent een groot cluster van food- en foodgerelateerde bedrijven. Daar
mogen we echt trots op zijn! Mooie bedrijven, variërend van groot tot klein, die foodproductie,
foodtechniek en foodlogistiek strategisch en efficiënt met elkaar verbinden. Variërend van starters,
tot MKB, tot multinationals. Van de bekende namen tot steeds meer nieuwkomers van elders.

DE FOODSECTOR STAAT VOOR EEN GROTE UITDAGING...
Kennis en handen op mbo-niveau zijn cruciaal voor de bedrijven in Nijkerk en omstreken. Het is
de kennis die verankerd zit in de medewerkers, die dreigt te verdwijnen nu de babyboomgeneratie
met pensioen gaat. Een groot personeelstekort in de komende jaren dreigt! Bedrijven kunnen niet
zonder MBO’ers die processen draaiende houden en innovaties in de praktijk brengen. Er is in de
wijde omgeving echter geen onderwijs dat voorziet in deze behoefte, terwijl de behoefte vanuit
het foodbedrijfsleven groot en groeiend is. Zeker nu het werk door toenemende automatisering
en robotisering steeds complexer wordt.

FOOD- EN FOODGERELATEERDE BEDRIJVEN HEBBEN DE HANDEN INEEN GESLAGEN
VOOR EEN OPLOSSING...
Samen met overheid en onderwijs is een aantal foodgerelateerde bedrijven in Nijkerk een initiatief
gestart voor een toekomstbestendig foodcluster: de oprichting van de Food Academy Nijkerk
(FAN). Bij het initiatief van de FAN zijn inmiddels o.a. Van Delft Biscuits, Arla, Bieze Food Group,
2Sisters Storteboom, Müller Fresh Food Logistics, SeaValue en Struik betrokken. De Food Academy
Nijkerk biedt de opleidingen waar het bedrijfsleven behoefte aan heeft. Directe interactie met
het bedrijfsleven, in lessen en stages, een inspirerende locatie en mooie evenementen maken het
aanbod compleet.

In nauwe samenwerking met Aeres, De Techniek Academie (Harderwijk), Corlaer College vmbo
en de Nederlandse Stichting Ontwikkelingsfonds Levensmiddelenindustrie (SOL) biedt de Food
Academy de volgende drie twee- en driejarige geaccrediteerde MBO-opleidingen aan op niveau 2,
3 en 4 (met zowel Beroepsbegeleidende Leerweg (BBL) als Beroeps Opleidende Leerweg (BOL)):
•
•
•

MBO Food Operator
MBO Technische Dienst Food
MBO Food Logistics

In september 2019 starten we met de eerste lichting studenten. De bedrijven achter de FAN willen
meer bedrijven de kans bieden om aan te sluiten en zo het fundament onder de FAN te verbreden.
De FAN zoekt dus meer bedrijven die willen meedoen!

EEN FOOD ACADEMY... MAAR WHAT’S IN IT FOR ME?
• Een eigen mbo-opleiding in de directe omgeving van de bedrijfsvestiging, die precies
de mensen aflevert waar de bedrijven dringend behoefte aan hebben;
• Daarmee toegang tot unieke pool van gemotiveerde werknemers die vanaf de start van
de opleiding via o.a. stages steeds in contact zijn met de deelnemende bedrijven;
• Invloed op kennis en vaardigheden die studenten zich eigen maken, waardoor mensen
precies worden opgeleid naar de behoefte van het bedrijfsleven;
• Studenten en werknemers die ook in houding en gedrag bieden waar bedrijven 		
behoefte aan hebben o.a. door stages en omdat de FAN een bedrijfsmatige cultuur
nastreeft.
• Innovatieve opleidingslocatie die door bedrijven ook gebruikt kan worden voor 		
opleidingen en cursussen, als proeflokaal voor nieuwe producten, voor praktijkonderzoek
en voor promotionele activiteiten (showcase klanten, borrels foodnetwerk etc.).
• Een sterk lokaal netwerk van bedrijven die samen medewerkers opleiden in de foodsector.

LEUK INITIATIEF, MAAR WAT VRAAGT DAT VAN MIJN BEDRIJF?
Indien u zich aansluit bij de FAN wordt aan u gevraagd om: mee te praten over het
curriculum in overleg met deelnemende kennisinstellingen; het verzorgen van gastlessen
en presentaties voor studenten en docenten; het geven van rondleidingen in het eigen
bedrijf met uitleg over de processen; deelname aan beurzen en onderwijsmarkten en het
beschikbaar stellen van faciliteiten en apparatuur. Daarnaast verzorgt u opleidingsplaatsen
voor studenten. Per uur dat studenten bij u aan de slag zijn, betaalt u een bijdrage aan de
kosten van de FAN. Daarnaast betaalt u jaarlijks voor uw lidmaatschap.

IK BEN GEINTERESSEERD, HOE NU VERDER?
Wilt u meer informatie? Of wilt u zich aanmelden?
Neem dan contact op met Arry Verhage
van de Stichting Ontwikkelingsfonds
Levensmiddelenindustrie (SOL) a.verhage@
sol-online.nl of neem contact op met Maarten
Kruisselbrink van de gemeente Nijkerk
m.kruisselbrink@nijkerk.eu

