
   

 

 

  

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Arbeidsmarkt 

Krapte op de arbeidsmarkt en 

wat zijn mogelijke oplossingen? 

Wij geven jou een aantal 

mogelijkheden. 

Lees het op pagina 3! 

Regio nieuws 

Het is warm en droog in de 

regio, maar wat betekent dit 

voor alle agrarische bedrijven in 

deze omgeving?  

Lees het op pagina 3! 

Medewerker uitgelicht 

Wie werken er via Acsens? Dit 

keer Fenny van der Roest het 

woord. Zij werkt op uitzend-

basis bij Pall Medistad als 

customer service medewerker. 

Lees het op pagina 2! 

Klant in het zonnetje 

Deze week  Hessing Supervers 

uit Zwaagdijk. De specialist in 

groente en fruit met corporate 

recruiter Sjors aan het woord… 

Lees het op pagina 2! 

VOORWOORD 

Met veel enthousiasme is de 

nieuwsbrief van juli ontvangen. 

Vandaar dat wij jullie ook deze 

maand weer informeren met 

wat er gebeurd in onze regio.  

Heb jij informatie over de 

arbeidsmarkt of de regio en wil 

je dat delen met andere 

bedrijven? Dan kan je contact 

opnemen en zullen wij dit 

verwerken in de toekomstige 

nieuwsbrieven.   

                   Veel leesplezier  

Nieuwsbrief 

Augustus 



 
  
  

 

Klant in het zonnetje  

Medewerker uitgelicht – Fenny van der Roest 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Vorig jaar om deze tijd leek mijn toenmalige uitzendopdracht ten einde te 

komen. Ik begon om me heen te kijken en mijn CV werd opgemerkt door 

Acsens. Ik had een prima intake gesprek. De functie waar ik op dat moment in 

werkzaam was, kreeg echter toch een vervolg en onze wegen scheidden zich 

weer. Toch kwam er enigszins onverwacht, snel een eind aan deze opdracht.  

Wederom was het Acsens die naar aanleiding van mijn CV contact opnam: of 

ik wellicht geïnteresseerd was in de (tijdelijke) functie van medewerker 

Customer Service. En dat was ik zeker! 

Eerst sprak ik Kasia telefonisch en daarna heb ik nog een persoonlijk gesprek 

gehad met Martine. Later heb ik Kasia uiteraard ook persoonlijk ontmoet. Wat 

mij opviel, was dat uit al deze gesprekken grote betrokkenheid en interesse 

naar voren kwam. 

Na mijn gesprek bij Pall Medistad deed ik positief verslag van de sollicitatie, en 

ook toen viel weer hun enthousiasme op. Ze waren oprecht blij voor me. Erg 

leuk! De spreekwoordelijke kers op de taart was het prachtige boeket dat Kasia 

mij op mijn eerste werkdag kwam brengen. Midden in een vergadering werd 

ik verrast met dit leuke gebaar, zo attent! Dit heb ik nog nooit meegemaakt.  

Kortom, ik kan niet anders zeggen dan dat ik de samenwerking met Acsens heel 

prettig vind. Persoonlijke betrokkenheid en aandacht staan duidelijk hoog in 

het vaandel! 

Hessing is één van de grootste en gezondste familiebedrijven in de kop 

van Noord-Holland. Dagelijks worden er duizenden kilo’s verse groente 

en fruit  gesneden, gemengd, verpakt en afgeleverd aan de bekende 

supermarktketens, maar leveren wij ook aan een van de bekendste 

fastfoodcateraars. 

Hessing is een familiebedrijf en bestaat al ruim 50 jaar. Inmiddels zijn 

wij uitgegroeid tot één van de koplopers in de groente- en 

fruitverwerkingsindustrie en zitten we bomvol ambitieuze plannen 

voor in de toekomst. Dit betekent dat we werken aan 

professionalisering. Hoe kunnen dingen slimmer en efficiënter? Wij 

investeren daarom bijvoorbeeld in het machinepark met nieuwe en 

slimmere machine, maar kijken ook kritisch naar onze werkprocessen.  

Doordat we groeien, en als onderdeel van onze professionalisering, 

zijn wij op zoek naar nieuwe collega’s. Om deze groei te realiseren 

werken wij nauw samen met Acsens voor vacatures op het gebied van 

Logistiek, ICT en Techniek, maar natuurlijk ook binnen de productie.  

Voor meer informatie over Hessing klik je hier. 

https://www.hessingsupervers.nl/


 
  
  

 
Wil je weten wat Acsens voor jouw organisatie kan betekenen? Bel 0228-712380! 

Arbeidsmarktinformatie 

Nieuws uit de regio 

 

 

Droogterecord in Nederland 

We merken het allemaal, het is warm en het is met name droog. Als je naar de weilanden om je heen kijkt, of alleen al naar 

je eigen tuin, dan zie je uitgedroogd gras en verdorde planten. Het droogterecord uit 1976 is inmiddels gebroken en we zijn 

op weg om het droogste jaar ooit.  

Deze droogte heeft een zeer groot effect op de agrarische sector. Door de aanhoudende droogte moeten ze sproeien, maar 

doordat er een landelijk watertekort dreigt worden er beperkingen opgelegd. Het Hoogheemraadschap is bijvoorbeeld bezig 

met een beregeningsverbod wat direct de tuinders in onze regio raakt.   

Voor boeren, telers en andere agrariërs heeft dit als gevolg dat oogsten mislukken en ze daarmee een groot deel van hun 

inkomsten mis lopen. Daarnaast kan het niet alleen deze oogst raken, maar ook de komende oogsten. Een tweede gevolg is 

dat we voor onze groentes meer zullen gaan betalen in de winkel.  

Laten we voor de tuin- en akkerbouw hopen dat de schade meevalt en we nog regelmatig stevige buien krijgen.   

Moeilijk vervulbare vacatures en oplossingen 

In opvolging van het artikel over de krapte in de arbeidsmarkt van de vorige nieuwsbrief, hierbij een aantal mogelijke 

oplossingen om moeilijk invulbare vacatures toch te voorzien.  

1. Intensiever werven: Door o.a. gebruik te maken van social media, eigen personeel en wervingsbureaus.  

2. Aanpassen van de functie-eisen: Klinkt gek, maar door eens kritisch te kijken naar de eisen kan je je doelgroep een 

stuk groter maken.  

3. Binden & Boeien van werknemers: Zorg dat je goed weet wat je (toekomstige) werknemers belangrijk vinden.  

4. Anders organiseren van werkzaamheden: Kan je de functie misschien aanpassen, kan je taken bij anderen onder 

brengen of juist taken toevoegen die de medewerker die jij zoekt uitdaagt.  

In de Whitepaper van het UWV vind je nog een aantal (snelle) oplossingen om moeilijk vervulbare vacatures toch te 

vervullen.  

 

 

Bron:  

 

 

https://www.nieuweoogst.nu/nieuws/2018/07/30/grasland-tot-37-procent-minder-groen
https://nieuws.weeronline.nl/25-7-2018-nu-droger-dan-in-1976/
https://waterberichtgeving.rws.nl/LCW/droogtedossier/droogtemonitoren-2018/download:1206
https://www.medemblikactueel.nl/2018/07/26/tuinders-met-handen-in-het-haar-hoogheemraadschap-komt-met-beregeningsverbod/
https://www.nieuweoogst.nu/nieuws/2018/07/28/kans-op-misoogsten-stijgt-door-ban-op-beregenen
https://www.nu.nl/dvn/5379209/voor-boeren-kan-schade-droogte-heel-groot-zijn.html
https://www.deondernemer.nl/nieuwsbericht/173879/prijsstijging-groenten-door-droogte-verwacht
https://www.werk.nl/xpsimage/wdo223419

