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Waarom werken we samen in Regio 
Zwolle aan de sectortafels?

Onze regio is één van de snelst groeiende van Nederland.  
Mensen vormen samen de ruggengraat van de econ-
omie en dragen bij aan de groei. Het is van belang  
dat jongeren in de regio werk weten te vinden. Dat werkgevers 
investeren in hun werknemers om zich te ontwikkelen, zodat 
zij wendbaar zijn. En dat iedereen die kan en wil werken de 
kans krijgt om mee te doen en te groeien. Samen investeren in  
beschikbaarheid van mensen, wendbaarheid van werkenden 
en inclusiviteit.

We werken samen aan een vitale en veerkrachtige arbeidsmarkt 
door te investeren in mensen: een leven lang ontwikkelen.

Agri & Food arbeidsmarkt 
Veel ondernemers in de Agri & Food sector in Regio Zwolle ervaren de 
krapte op de arbeidsmarkt op dit moment als één van de belangrijkste 
knelpunten voor economische groei en ontwikkeling. Dit heeft niet al-
leen negatieve gevolgen voor hun eigen bedrijf, maar ook voor hun klan-
ten (handelsbedrijven, producenten, e.d.). Daarnaast leidt innovatie in de  
Agri & Food sector tot digitalisering en robotisering, waardoor kwalitatieve 
eisen aan personeel veranderen. Hoger opgeleid personeel zal samen 
moeten werken in de supply chain, dus over organisatiegrenzen heen, 
en in staat zijn veranderingen op het gebied van technologie, IT en  
organisatie snel te ontwikkelen en implementeren. 

Hoe doen we dit?
Om ervoor te zorgen dat iedereen de 
groeikansen kan grijpen, slaan de over-
heid, onderwijs, werkgevers en vakbonden 
de handen ineen. Via de sectortafel Agri & 
Food, een van de negen sectortafels, ont-
werpen we een actie-agenda met eigenaar-
schap van projecten en initiatieven bij partijen  

gericht op het bereiken van concrete resultaten.

De agenda: 
A.  Bevorderen van instroom van jongeren via een opleiding
 naar een baan in de Agri & Food 
B.  Bevorderen van instroom in Agri & Food vanuit sectoren 
 waar uitstroom plaatsvindt 
C.  In afstemming met Werkgeversservicepunt (WSP)  
 Regio Zwolle realiseren van acties gericht op instroom  
 vanuit werkloosheid naar werk 
D.  Realiseren van acties gericht op duurzame inzetbaarheid in  
 de sector (bijscholing, vitaliteit, duurzame inzetbaarheid)

Per 1 september is de sectortafel Agri & Food gestart.  
We zijn op zoek naar deelnemers uit de Agri & Food  
sector die een bijdrage willen leveren aan het opstellen 
van de bovengenoemde actieagenda. Lotte van 
Hal is aanjager van de sectortafel, zij is degene 
die samen met de betrokken organisaties, 
de activiteiten versnelt, versterkt en het 
netwerk doorontwikkelt. Jan Groen  
(CEO Green Organics) is de bestuurlijk 
kartrekker vanuit de ondernemers. 
Voor meer informatie neem contact  
op met Lotte van Hal: 06-29076178.
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