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FutureProef 2018 wordt georganiseerd in samenwerking met SOL.

De SOL (Stichting Opleidings- en ontwikkelingsfonds Levensmiddelenindustrie) is uitvoerder van de Human Capital 
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Praktische informatie

Contact:
Sanneke van de Castel 
projectleider en aanspreekpunt voor bedrijven
Sanneke@futureproef.nl 
0318 - 64 87 50

Downloads en extra informatie: 
www.futureproef.nl

Social media: 
facebook.com/futureproefaward
Twitter: @Future_Proef

Youtube
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HET FUTUREPROEF DRAAIBOEK VOOR

DE WEEK VAN DE LEVENSMIDDELENINDUSTRIE

Leuk dat je meedoet aan FutureProef 2018, het project waarbij levensmiddelen-
fabrikanten letterlijk en figuurlijk de deuren openzetten voor jongeren en hun 
leerkrachten. Dit jaar doen bedrijven uit heel Nederland mee aan FutureProef. 

Het vasthouden van de internationale toppositie van de Nederlandse levens-
middelenindustrie vraagt om voldoende technisch geschoold personeel, onder 
andere operators en monteurs. Uit onderzoek blijkt dat VMBO-scholieren, die 
een vervolgopleiding moeten kiezen, de levensmiddelenindustrie als werkgever 
nauwelijks kennen. FutureProef is er om jongeren op een toegankelijke manier 
kennis te laten maken met onze industrie, en te stimuleren om een opleiding 
in deze richting te kiezen. Levensmiddelenfabrikanten uit de regio openen met 
FutureProef letterlijk en figuurlijk hun deuren voor jongeren (focus op VMBO/
HAVO-scholieren) en hun leerkrachten.

In dit draaiboek vind je alle informatie die je nodig hebt om FutureProef voor jouw 
bedrijf te laten slagen. Kom je er even niet uit, aarzel niet: bel of mail ons. 

Wij wensen je heel veel succes en vooral veel plezier!

Marian Geluk, directeur FNLI
Arry Verhage, directeur SOL en projectleider HCA Food & Feed



  DRAAIBOEK

Planning
De Week van de Levensmiddelenindustrie vindt plaats van 5 tot en met 16 november 
2018. In aanloop naar die week zijn onderstaande momenten belangrijk voor je 
planning:

Voor half juli   Bedrijven leveren input voor magazine
Juni/juli   Bedrijven nemen contact op met scholen in de 
                                                  regio
Voor eind juli   Aangeven vlog of advertentie
Augustus   Bedrijven ontvangen promotiematerialen 
September   Bedrijven herhalen het contact met de scholen
September   Voorbereiden gastlessen
Oktober   Uitvoering gastlessen
November   Kick-off en bedrijfsbezoeken 
November/december   Evaluatie

Om je goed op weg te helpen bij de organisatie van FutureProef hebben wij dit 
draaiboek samengesteld, dat bestaat uit vier onderdelen, namelijk tips voor:

1.  Het doorgeven van informatie over je bedrijf en het leveren van input voor  
    het FutureProef Magazine en de FutureProef-website.
2. De interne afstemming van je aanbod.
3. Het benaderen van scholen in de regio.
4. De organisatie en uitvoering van de gastlessen en het bedrijfsbezoek.

Mocht je meer willen weten, of andere ondersteuning nodig hebben, neem dan 
contact met ons op. Samen kunnen we zorgen voor een geslaagd project. 
Wij organiseren ook een aantal regio-bijeenkomsten om de voortgang van het 
project te bespreken. 



Scholieren bezoeken Lamb Weston / Meijer 
in Oosterbierum tijdens de Week van de 
Levensmiddelenindustrie. 



FUTUREPROEF ADVERTISING

FutureProef biedt een aantal mogelijkheden om je bedrijf extra onder de aandacht 
van de jongeren en hun omgeving te brengen.

Advertentie
Binnen de stijl van het magazine kun je je bedrijf extra onder de aandacht van de 
jongeren brengen door een hele pagina in het magazine te nemen. In tegenstelling 
tot voorgaande jaren krijgen de deelnemende bedrijven niet meer een hele pagina, 
maar een beknoptere beschrijving. Het magazine zal alleen in digitale vorm worden 
verspreid.

Vacatures op futureproef.nl
Op de website futureproef.nl komt een extra pagina met een overzicht van vacatures 
bij de deelnemende bedrijven. Geef hiervoor de link naar jullie eigen vacaturepagina 
door, zodat wij deze kunnen plaatsen op de website.
  
Een unieke vlog over je bedrijf
Vloggen is de manier om jongeren te bereiken en op een eigentijdse manier te 
inspireren. We bieden de mogelijkheid om een bekende vlogger een unieke vlog te 
laten maken van je bedrijf, productieproces of activiteiten tijdens de Week van de 
Levensmiddelenindustrie. De jonge vloggers maken op hun eigen manier een leuke 
en aansprekende video over je bedrijf en vertellen op die manier je verhaal aan 
andere jongeren.

Voorbeelden van vlogs zijn te zien op: futureproef.nl/wvdl2016. 

De vlogs worden in ongeveer 2 uur tijd opgenomen en binnen 2 dagen gemonteerd. 
De vlogs zijn door je bedrijf vrij te gebruiken. De gemaakte vlogs zullen tevens op 
de communicatie- platforms van FutureProef worden geplaatst en via social media 
gepromoot.
Indien je interesse hebt in het plaatsen van een advertentie of inzet van een vlogger, 
neem dan contact met ons op, zodat we de mogelijkheden en invulling verder kunnen 
bespreken. 

http://futureproef.nl/wvdl2016


FUTUREPROEF MAGAZINE

CHECKLIST:
O doorgeven contactgegevens
O aangeven of je een advertentie, link naar vacatures of vlogger in wilt inzetten
O doorgeven informatie, foto’s en logo voor FutureProef Magazine en website

Alle deelnemende bedrijven krijgen een vermelding in het FutureProef Magazine en 
op de website futureproef.nl. Het magazine heeft als doel jongeren een beeld te 
geven van de branche, de bedrijven, beroepen en opleidingen. Dit magazine ontvang 
je kort na de zomervakantie in digitale vorm en kun je verspreiden onder de jongeren 
die deelnemen aan de gastlessen en bedrijfsbezoeken. Klik hier om het magazine van 
vorig jaar te bekijken. Deze informatie wordt ook vermeld op de website.

Graag ontvangen we voor eind juli per email de onderstaande gegevens en beelden om in 
het magazine en op de website te gebruiken:
• korte bedrijfsomschrijving
• aantal medewerkers
• jaar van oprichting van het bedrijf
• kleurenfoto’s van uw eindproduct(en) in hoge resolutie (minimaal 15x15 cm. op   
  300 DPI)
• bedrijfslogo in CMYK en RGB

https://issuu.com/keesie/docs/futureproef_magazine
https://issuu.com/futureproef/docs/magazine_202017


STAP 1

CHECKLIST:
O hoeveel gastlessen willen/kunnen we geven
O hoeveel bedrijfsbezoeken willen en kunnen we geven
O welke profiel jongeren willen we ontvangen
O wie gaat de gastlessen geven
O voorkeursdata voor gastlessen en bezoeken

Interne afstemming van je aanbod
Het uitvoeren van gastlessen en bedrijfsbezoeken vraagt tijd en capaciteit van 
mensen. Het is daarom goed om eerst te bepalen wat je bedrijf te bieden heeft. 
Hoeveel groepen wil je ontvangen en welk profiel jongeren? 

Het project FutureProef heeft als voornaamste doelgroep jongeren met een tech-
niekprofiel van het derde leerjaar VMBO en HAVO-4. Hier kan van worden 
afgeweken als een ander profiel beter aansluit bij je wensen ten aanzien van 
gewenste toekomstige medewerkers.

Door van tevoren te inventariseren hoeveel gastlessen je wilt geven en hoeveel 
groepen jongeren je wenst te ontvangen, kun je concreter zijn in het contact 
met de scholen. Onze ervaring leert namelijk dat wanneer een school enthousiast 
is, zij soms meer groepen jongeren mee wil laten doen dan je als bedrijf kunt of 
wilt ontvangen.



STAP 2

CHECKLIST:
O welke scholen doen mee
O wie is aanspreekpunt vanuit de school
O concrete afspraken
O doorsturen afspraken naar SOL

Benaderen van scholen
De beste tijd om scholen te benaderen voor deelname is voor de zomervakantie. 
Hoogstwaarschijnlijk heb je als bedrijf al contacten met scholen in de buurt en 
is het raadzaam om het eerste contact te leggen met je contactpersoon binnen 
de school. Hij of zij kan je helpen in contact te komen met de juiste persoon. 
Doorgaans is dit in eerste instantie de directeur, of de decaan. Maar uitein-
delijk heb je de leerkracht van de groep nodig om concrete afspraken mee 
te maken. Om te helpen bij het leggen van een eerste contact met scholen 
hebben we een brief en flyer gemaakt,  die je per email kunt toesturen. Een 
voorbeeldtekst voor deze brief en de flyer kun je hier downloaden.

Houd bij het benaderen van scholen rekening met eventuele andere bedrijven 
in de buurt die ook deelnemen aan FutureProef. Onderling afstemmen over wie 
welke school gaat benaderen is raadzaam, zodat de scholen niet door verschil-
lende bedrijven worden benaderd. 

Met de scholen maak je afspraken over wanneer de gastlessen en bedrijfsbezoeken 
plaatsvinden, hoe lang deze zijn en wie de aanspreekpunten zijn. Als je concrete 
afspraken gemaakt hebt met scholen, dan ontvangen wij daarvan graag een 
overzicht, zodat we deze kunnen publiceren op de website.

https://issuu.com/keesie/docs/fp_bedrijven
https://www.futureproef.nl/voorbedrijven


STAP 3 

CHECKLIST:
O checken of gastlesdocenten op tijd klaar en voldoende geïnformeerd zijn
O reminder sturen naar de scholen met bevestiging
O goody bags inpakken
O persbericht versturen
O beeldmateriaal maken van gastlessen en bedrijfsbezoeken voor websites en social media

Organisatie gastlessen en bedrijfsbezoeken
Als het contact met de scholen gelegd is, en afspraken gemaakt zijn, is het tijd 
om de gastlessen en de bedrijfsbezoeken te organiseren. 

Landelijk wordt een kick-off georganiseerd aan het begin van de Week van de 
Levensmiddelenindustrie. Daarvoor wordt ook pers benaderd. Je ontvangt tijdig 
een standaard persbericht om te personaliseren. 



Hoe pak je een bedrijfsbezoek aan?
Een bedrijfsbezoek kan op verschillende manieren worden georganiseerd: een rondleiding 
met een presentatie vooraf of achteraf, een rondleiding met een proeverij, een rondleiding 
met een workshop, etc. Wat voor alle vormen geldt:
• Probeer een te lange introductie te vermijden. 
• Laat de jongeren zelf dingen doen als dat mogelijk is, of laat ze ruiken, proeven en   
   voelen.
• Het aantrekken van beschermende kleding wekt vaak hilariteit op. 
• Leg uit waarom het nodig is die kleding te dragen.
• Alle tips die zijn gegeven bij het organiseren van een gastles.

Wat vertel je tijdens een gastles?
• Uiteraard vertel je over het bedrijf en de producten die gemaakt worden. 
  Jullie delen een passie voor techniek. 
• Probeer een Powerpoint-presentatie te vermijden en neem spullen mee om te   

   voelen en eventueel te proeven. Dingen die ze mogen aanraken: halffabricaten 
   bijvoorbeeld. 
• Vertel verhalen, over (persoonlijke) ervaringen. Blijf jezelf. Vertel uit het hart 
   en deel je passie met de jongeren. Persoonlijke verhalen zijn het krachtigst: 
   vertel over jonge werknemers die bij je bedrijf komen: wat moeten ze doen, hoe 
   ervaren ze dat, hoe vinden ze het werk?
• Probeer interactie uit te lokken. Door het geven van een uitdaging, een vraag.
   Zet jongeren aan het werk.
• Aan het einde van een gastles past een verhaal over de branche. Maak hen 
   deelgenoot van het personeelsprobleem. Dat er een tekort is aan jongeren 
   en jullie dit daarom doen. Omdat de branche gesloten is zien jongeren niet wat 
   voor mooie kansen er liggen. 

Wat neem je mee?
• Je product. 
• Spullen om vast te houden, ruiken, proeven of te bekijken.

Wat doe je aan?
De kleding waarin je werkt.



5 t/m 16 november 2018


