
   

 

 

  

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Arbeidsmarkt 

De economie groeit en 

daarmee het aantal vacatures  

ook. Maar welke branches 

groeien nou het meest? 

Lees het op pagina 3! 

Regio nieuws 

3FM Serious Request gooit het 

vanaf dit jaar over een andere 

boeg. DJ-teams wandelen door 

het land, één van de teams 

bezoekt onder andere West-

Friesland. 

     Lees het op pagina 3! 

Medewerker uitgelicht 

Deze maand Michel Beset aan 

het woord. Michel is sinds 1 

oktober via ons in dienst bij 

Pontmeyer te Oudkarspel 

Lees het op pagina 2! 

Klant in het zonnetje 

Deze week vertelt Enza Zaden 

wat zij doen en waar wij ze bij 

ondersteunen!  

Lees het op pagina 2! 

 

VOORWOORD 

 

De economie groeit, de 

arbeidsmarkt is volop in 

beweging. Dat zien wij als 

intermediair van dichtbij 

gebeuren. Daarom deze week 

wederom een kleine inkijk in 

onze wereld!  

                   Veel leesplezier  

Nieuwsbrief 

Oktober 



 
  
  

 

Klant in het zonnetje  - Enza Zaden → Breeding to feed the world 

Medewerker uitgelicht – Michel Beset  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ik ben Michel Beset en in de maand oktober werk ik bij Pontmeyer in 
Oudkarspel als heftruckchauffeur. In deze functie laad ik vrachtwagens en 
doe ik alle voorkomende magazijnwerkzaamheden. 
 
Deze baan heb ik via Acsens. Erik belde mij tijdens mijn vakantie, maar toch 
ook weer precies op het juiste moment. Nadat ik terug was heb ik gebeld en 
zijn we direct het gesprek aan gegaan op het kantoor bij Acsens. Hier heb ik 
aangegeven graag dichter bij huis te willen werken. Ik had zelf al 
rondgekeken, maar kon niet direct wat vinden. Tot mijn verbazing had Erik 
snel wat gevonden en binnen een week had ik mijn eerste gesprek bij 
Pontmeyer al! Vanaf november ben ik weer beschikbaar voor een leuke baan 
in de omgeving.  
 
Ik heb de diensten van Acsens als zeer prettig ervaren. De mensen van Acsens 
die ik heb leren kennen zijn heel vriendelijk en gaan er ook echt voor om voor 
jou een leuke baan te zoeken. Verder ben ik ook heel tevreden over de 
manier waarop Erik zich voor mij heeft ingezet. Ik kan daarom ook iedereen 
Acsens aanbevelen. 
 

We zijn een internationaal groenteveredelingsbedrijf. Wat dit inhoudt? In een notendop: ons bedrijf ontwikkelt nieuwe 
groenterassen. Dit doen we in meer dan 30 groentegewassen, waaronder sla, paprika, tomaat, komkommer en ui. Maar ook in 
lokale gewassen als bittergourd en bird’s eyes chillies. De zaden die we hiervan produceren worden over de hele wereld verkocht. 
Wist je dat er jaarlijks 20 miljard sla wordt gekweekt uit onze slazaden? En dat over de hele wereld elke dag zo’n 460 miljoen 
mensen onze groenten eten? 
 
Gezond voedsel voor de hele wereld 
Ons doel is ervoor te zorgen dat mensen over de hele wereld toegang hebben tot gezonde en gevarieerde groenten. We investeren 
dan ook jaarlijks 30% omzet in mensen, onderzoek en ontwikkeling om dit voor elkaar te krijgen. In onze 45 vestigingen in 25 
landen over de hele wereld werken 2.000 werknemers van 40 nationaliteiten wereldwijd samen om een breed scala aan 
groenterassen te ontwikkelen. Met respect voor onze leefomgeving en voor elkaar.  
 
Al 80 jaar een onafhankelijk familiebedrijf 
Naast een internationaal groenteveredelingsbedrijf is Enza Zaden ook een onafhankelijk familiebedrijf. In drie generaties is ons 
bedrijf van een lokale zadenwinkel in 1938 uitgegroeid tot de wereldwijde marktleider in groenteveredeling van nu.  
 
Enza Academy: ons interne opleidingsinstituut 
Onze medewerkers zijn het kloppend hart van ons bedrijf: onze bron van innovatie. Alle kennis, ervaring en gezamenlijke inzichten 
van Enza Zaden collega’s komen uiteindelijk samen in ons eindproduct: onze groentezaden. We bieden onze mensen dan ook 
kansen en dagen ze uit zich verder te ontwikkelen. De Enza Academy is hier een mooi voorbeeld van. Enerzijds  investeren we met 
de Enza Academy in vakkennis. Anderzijds in de ontwikkeling van persoonlijke-, leiderschaps- en projectvaardigheden. En om 
andere culturen en gebruiken te  begrijpen zodat we ook internationaal efficiënt en prettig met elkaar samenwerken. 
 
Samenwerking met Acsens 
Enza Zaden groeit al jaren met een enorme vaart. Elk jaar zo rond de 10%. We hebben daardoor ook elk jaar zo’n 100 vacatures. Dit 
jaar zelfs 200. Genoeg werk aan de winkel dus. En hierbij ondersteunt Acsens ons al jaren. Diverse vacatures hebben ze al voor ons 
kunnen vervullen op diverse afdelingen; Customer Service, Seed Processing, Seed Production, ICT. Dit gaat altijd via een snelle, fijne 
samenwerking. Acsens kent Enza Zaden en weet daardoor welke kandidaten goed bij onze organisatie kunnen aansluiten. 



 
  
  

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

Arbeidsmarktinformatie 

Nieuws uit de regio 

 

 

Wandelroute van 3FM Serious Request loopt door West-Friesland  

De radiozender gooit, zoals eerder bekend werd gemaakt, de jaarlijkse benefietactie over een compleet andere boeg. Het 

Glazen Huis is niet meer. In plaats daarvan lopen drie DJ-teams een kleine week door het land, om onder de noemer De 

Lifeline allerlei acties te bezoeken. Ze moeten zelf voor eten en een slaapplek zorgen. 

Het DJ-team bestaande uit Sander Hoogendoorn en Eva Koreman lopen van Vlieland, door Noord-Holland naar Utrecht. 

Tijdens deze wandeling bezoeken zij een aantal plaatsen uit de regio West-Friesland. Via Medemblik lopen ze door 

Opperdoes, Twisk, Hoorn en de thuishaven van Acsens in Wognum.  

De DJ’s leggen in totaal 179 kilometer af voor het Goede Doel. In plaats van één goed doel kan het publiek een eigen doel 

kiezen en heeft daarbij de keus uit: reanimeren in Nederland, bescherming tegen natuurgeweld en noodhulp bij oorlogen 

en conflicten. 

Meer informatie over de 3FM Lifeline vind je hier.  

De economie groeit en daarmee het aantal vacatures ook 

Het aantal openstaande vacatures heeft in het tweede kwartaal van 2018 een nieuw hoogtepunt bereikt. Eind juni waren 

het er 251.000 , een toename van 16.000 in het tweede kwartaal. Daarmee werd het vorige recordaantal van eind 2007 

met 2000 overtroffen. Inmiddels groeit het aantal openstaande vacatures al vijf jaar elk kwartaal. Het aantal is nu hoger 

dan de piek in het vierde kwartaal van 2007 (249.000).  

In bijna alle bedrijfstakken nam in het tweede kwartaal het aantal openstaande vacatures toe. Bij 5 van de 14 bedrijfstakken 

is het aantal nooit eerder zo groot geweest. De meeste vacatures kwamen erbij in de handel (+4000). In de horeca waren 

het er 3000, in de drie bedrijfstakken zakelijke dienstverlening, onderwijs en industrie kwamen er elk 2000 bij. Alleen in de 

financiële dienstverlening was er in het tweede kwartaal een kleine afname. Met zo’n 50.000 vacatures is de handel de 

bedrijfstak met de meeste vacatures; een vijfde van het totaal. 

Bron: CBS Dashboard Arbeidsmarkt 

 

 

 

 

 

 

https://www.rodekruis.nl/campagnes/3fm-serious-request/?gclid=EAIaIQobChMIv4_v7ZKh3gIVzuF3Ch0blQf4EAAYASAAEgLK9fD_BwE
https://www.cbs.nl/nl-nl/visualisaties/dashboard-arbeidsmarkt/vacatures

