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Management
Thema: Opleiding en carrière

De inkt van de projectaanvraag is nog niet droog als ik bel met
Liesbeth Rutjes van de Stichting Opleidingsfonds Levensmidde-
lenindustrie (SOL). De SOL verzorgt voor de voedingsmiddelen-
sector de aanvraag van ¤ 1,3 miljoen voor leer- en werktrajec-
ten. Het is de volgende stap na de ondertekening op 16 februari
van de intentieverklaring om 2.500 nieuwe leer- en werktrajec-
ten te creëren en daarmee als sector aan te sluiten bij het kabi-
netsinitiatief Leren & Werken (zie kader).
In het projectplan ‘Levensmiddelenindustrie aan de slag met

Leren & Werken’ wordt concreet aangegeven dat 1.487 duale
trajecten en 1.250 EVC-trajecten worden gestart in de periode
april 2006 tot oktober 2007.
‘Duale trajecten’ is de term voor een combinatie van werk en
scholing. EVC (erkenning verworven competenties) beoogt ie-
mands competenties die tijdens het werk, en dus buiten het on-
derwijs, zijn verkregen te erkennen, zo mogelijk via een diploma.
De doelgroep bestaat uit medewerkers van 23 jaar en ouder en
het gaat om de kwalificaties van het MBO, niveaus 1 tot en met 4.

Scholing op maat en op de werkplek: bij bedrijven is de wens en noodzaak hiertoe
groot. Medewerkers moeten beschikken over de competenties die nodig zijn voor
hun functie. De combinatie leren en werken is een speerpunt van de overheid.
Binnen de voedingsmiddelenindustrie zijn de krachten gebundeld om met onder-
steuning van de overheid leren en werken effectief en efficiënt aan te pakken.

Gekwalificeerde medewerkers, lagere kosten

Slimmer opleiden

Grootendorst Banket is een MKB-bedrijf dat
scholing van medewerkers ter hand heeft
genomen. “Ervaring is dat het de mensen
naar een steeds hoger niveau tilt”. 
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Vraag vanuit bedrijven
Rutjes signaleert bij bedrijven de behoefte aan maatwerkoplei-
dingen op en bij de werkplek. “Toenemende hygiëne-eisen, ver-
dergaande automatisering en technologieën maken dat mensen
flexibeler inzetbaar moeten zijn en er dus veel scholing nodig is.
Maatwerk betekent dat de specifieke behoefte van een bedrijf
uitgangspunt is voor de opleiding. Daarbij zijn bedrijven gebaat
bij een direct beschikbare en onmiddellijk toepasbare scholing.”
Bolletje in Almelo en Masterfoods in Veghel participeren in het
project. Goed gekwalificeerd personeel krijgen, wordt voor Bol-
letje steeds moeilijker. Vooral automatisering, maar ook toene-
mende kwaliteits- en hygiëne-eisen, maken het gat tussen de
vraag naar kennis, vaardigheden en competenties vanuit het
bedrijf en het aanbod vanuit de arbeidsmarkt steeds groter.
“Daarom is voor Bolletje het uitgangspunt: Kunnen we het niet
krijgen? Dan maken we het zelf”, motiveert André Dijkman,
hoofd Personeelszaken, de deelname van zijn bedrijf aan Leren
& Werken.
Masterfoods heeft ruime ervaring met medewerkers opleiden en
beschikt zelfs over een driekoppige trainingsafdeling. Daarbij
gaat het om trajecten variërend van lijn- tot gedragstraining. De
trainingen worden door Masterfoods zelf verzorgd, maar ook
door opleiders van buiten als diploma’s gewenst zijn.
Toch ziet Harry Faassen, lean deployment manager bij Master-
foods, de voordelen van het traject Leren & Werken. “De uitwis-
seling van ervaringen en trainingspakketten met andere bedrij-
ven zal leiden tot een beperking van de kosten en een verbete-

ring van het resultaat van de trainingsinspanning. Aan de andere
kant van het kanaal leidt Campina ook procesoperators op.
Waarom de kennis niet delen en de aanpak afstemmen?”

Vertrekpunt: EVC
Leren en werken start met EVC. De competenties die op de
werkvloer eigen zijn gemaakt, leveren soms een diploma op.
Vaak ook zijn meer competenties vereist om het diploma te
behalen en laat EVC zien welke opleiding er nog nodig is.
Binnen de voedingsmiddelenindustrie is de belangstelling voor
EVC groot. Rutjes verklaart dit allereerst vanuit de relatief oude-
re werknemers in de sector. “Deze mensen zijn in functie door-
gegroeid, maar niet in diploma’s. EVC is voor hen de mogelijk-
heid hun kennis en competenties te verzilveren.” 
Bij Bolletje gaat het om 300 EVC-trajecten, in combinatie met
duaal leren. Hier start het EVC- traject met een communicatie-
plan. “EVC en duaal leren vormen voor veel mensen nog een
mistig gebeuren. Wij kiezen voor een ‘top down’-benadering,
waarbij we laag voor laag aangeven hoe we het gaan doen”,
vertelt Dijkman. Bij Bolletje is een hoofd Opleidingen aange-
steld. Samen met de plantmanager en een P&O’er trekt hij de
kar. “Leermeesters opleiden, groepsleiders en assessoren trai-
nen: we kijken wat we zelf kunnen en wat we uitbesteden.” 
EVC is nieuw voor Masterfoods. “Eigenlijk is het er nooit van
gekomen. Maar voor de medewerkers is het zeker interessant.
Het vergroot hun kansen op de arbeidsmarkt”, aldus Faassen.
Vanuit werkgeversoogpunt ziet hij de noodzaak om mensen
continu bij te scholen. “De technologie verandert voortdurend.
Voor onze medewerkers, die meestal een Vapro-scholing [vak-
opleiding procesindustrie, red.] hebben, is kwaliteitscontrole
en HACCP erbij gekomen.” 

Opleidingscentra als aanbieder
AOC Oost en ROC De Leijgraaf gaan binnen Leren & Werken
een rol spelen in het bedrijfsopleidingentraject. Het sluit ook
aan bij de al bestaande regionale samenwerkingsverbanden
van bedrijven Innofood in Oost-Nederland en Foodregio in
oostelijk Noord-Brabant. Dick van der Meijden, opleidingscoör-
dinator Voedingsmiddelentechnologie bij AOC Oost, en Han
Viguurs, projectleider Leren & Werken bij ROC De Leijgraaf,
schetsen een vergelijkbare aanpak van de leer/ werktrajecten.
Per functie wordt in bedrijven aangegeven welke competenties
op welk niveau nodig zijn. Vervolgens wordt getoetst (en geveri-
fieerd voor het certificaat) welke competenties aanwezig zijn en
welke nog via scholing moeten worden verkregen. “Dat is
vraaggestuurd duaal opleiden, zo nodig per individueel
bedrijf”, aldus Van der Meijden. “Bedrijven zijn wild enthousi-
ast. Regelmatig hoor ik: ‘Dit is nu precies waar we al jaren op
wachten’.”
“Mensen scholen op die terreinen en in die kennis en compe-
tenties waar voor de functie behoefte aan is”, daar gaat het vol-
gens Viguurs om. Het ROC wil voor de regio zuidoost Brabant
een virtueel loket openen voor alle vragen over leren en werken
en ontwikkelt een EVC-center en -database.
Van der Meijden noemt het positief dat de overheid nu extra
impulsen geeft aan de ontwikkeling van dit soort maatwerktra-
jecten. “Hoewel het geld niet rechtstreeks naar de bedrijven
gaat, doen zij er indirect zeker hun voordeel mee”, aldus Van

Leren & Werken
Werkenden en werkzoekenden moeten na hun opleiding verder
leren voor betere kansen op de arbeidsmarkt. Om dit doel te berei-
ken startte in maart 2005 Leren & Werken, een initiatief van het
ministerie van Onderwijs en Sociale Zaken. Inmiddels is de project-
directie Leren & Werken ingesteld, is ¤ 12 miljoen subsidie beschik-
baar via een tijdelijke stimuleringsregeling, en hebben de ministe-
ries van LNV, EZ, Vreemdelingenzaken & Integratie en BZ zich bij het
initiatief aangesloten. Opdracht is om voor maart 2007 15.000 duale
trajecten en 20.000 EVC-trajecten te regelen.
‘Duale trajecten’ is de term voor een combinatie van werken en
scholing volgen. Het behaalde diploma geeft meer kans op een baan
of betere functie. EVC (erkenning verworven competenties) beoogt
iemands competenties die in het werk (en dus buiten het onderwijs)
zijn verkregen, in kaart te brengen en te erkennen. Het levert direct
een diploma op of geeft aan welke opleiding daarbij past om het
diploma te behalen. Uiteindelijk betekenen meer diploma’s dat
mensen gemakkelijker een baan vinden, stijgt de arbeidsproducti-
viteit en verbetert het innovatief vermogen van bedrijven.

‘Kunnen we het niet krijgen? Dan maken we het zelf’

Masterfoods heeft ruime ervaring met medewerkers opleiden. Harry Faassen
(staand op de foto) ziet toch de voordelen van het traject Leren & Werken. 
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der Meijden. De subsidiegelden binnen Leren & Werken zijn
bestemd voor de organisatiekosten van het opzetten van sa-
menwerking op de lange termijn tussen partijen op landelijk en
regionaal niveau. Via andere regelingen, zoals vermindering
van de loonbelastingafdracht, komt de overheid bedrijven in
het opleiden tegemoet.

Doublures voorkomen
In het enthousiasme waarmee de opleidingscentra aan slag
gaan met de leer/werktrajecten, bestaat de kans dat zaken dub-
bel worden gedaan. Ton Verhaeg, sectormanager Voedingsin-
dustrie bij het kenniscentrum voedsel en leefomgeving Aequor,
erkent dit: “De projectdirectie Leren & Werken probeert zaken
die op meerdere plaatsen gebeuren aan elkaar te linken. Een
voorbeeld is de ontwikkeling van de assessorentraining voor
EVC. Dit gebeurt binnen Aequor en is vervolgens op meerdere
plekken in te zetten, zelfs buiten de voedingsmiddelensector.”
Volgens Rutjes leidt de samenwerking binnen het project Leren
& Werken tot een continue afstemming tussen wensen van be-
drijven en aanbod van scholing. “Belangrijk is dat daar een
structuur voor komt. Opleidingen die met een branche of zelfs
een individueel bedrijf worden ontwikkeld, kunnen dan be-
schikbaar komen voor andere bedrijven.”

Concurrentie?
De reguliere opleidingscentra gaan met deze scholingstrajecten
onderling de concurrentie aan en met de commerciële oplei-
ders. De commerciëlen verzorgen, volgens inschatting van Rut-
jes, zo’n 70% van het scholingsaanbod voor bedrijven. Het pro-
ject Leren & Werken is in het voordeel van de reguliere oplei-
dingscentra. De regeling heeft immers tot doel dat mensen
erkende certificaten behalen zodat ze met een ‘goed gevulde
rugzak’ de arbeidsmarkt op kunnen. Dat sluit een aantal com-
merciële opleiders uit. “Tenzij men de opleiding zodanig wil
aanpassen dat deze opleidt tot een door de sector erkend certi-

ficaat”, zegt Rutjes. Ze weet dat een aantal particuliere oplei-
ders dit al doet en werkt aan uitbreiding.
LSBL Services heeft diploma-erkenning en verstrekt erkende
certificaten. Directeur Gerrit de Jonge vertelt dat ook voor be-
drijven certificaten als bewijs van scholing en het beschikken
over de benodigde competenties steeds belangrijker worden.
“Bij kwaliteitscertificering volgens BRC, HACCP of andere nor-
men wordt bijvoorbeeld gekeken naar de inhoud van de scho-
lingsprogramma’s.”

MKB erbij betrekken
De belangstelling voor het project Leren & Werken komt vooral
van de grotere bedrijven. “Voedingsmiddelenbedrijven met
minder dan 50 tot 100 medewerkers maken ook relatief weinig
gebruik van EVC”, betreurt Rutjes. Verhaeg schat dat het gaat
om zo’n 500 bedrijven. Beiden hopen dat de nu beschikbare
extra middelen het mogelijk maken hen bij deze trajecten te

betrekken. “Aan ons om de werkgever duidelijk te maken dat
gekwalificeerde mensen nodig zijn om het hoofd boven water te
houden.”
Aequor wil het MKB graag een plaats geven binnen de commis-
siestructuur, zodat er input van die zijde komt. Verhaeg: “Bij
EVC en HACCP- en hygiënescholing focussen wij op het MKB.
Dat is daar een hot item. Zelf kunnen de bedrijven het niet or-
ganiseren. Daarvoor ontbreekt de tijd en het geld.”
De weinige ervaringen die er in het MKB zijn, zijn positief. Een
voorbeeld is Grootendorst Banket in Ochten, een bedrijf met
ruim 70 medewerkers. Kwaliteitsmanager Henri Taboas vertelt
enthousiast hoe het niveau van de mensen naar een steeds
hoger level wordt getild: “Via kennisgesprekken met de mede-
werkers toetsen wij het niveau. Signaleren we dat er verbetering
mogelijk is, dan verzorgen we interne scholing of er komt een
cursus. Het maakt de mensen bewust en betrokken.”
Het is ook de ervaring van Verhaeg dat als de eerste stap is
gezet, bedrijven gemotiveerd zijn om zelf aan de slag te gaan.
Het project Leren & Werken richt zich op de bedrijven die de
intentieverklaring hebben ondertekend, maar staat ook open
voor andere geïnteresseerde bedrijven. Meedoen kan dus altijd.

Informatie
www.leren-werken.nl www.kenniscentrumevc.nl
www.aequor.nl www.aoc-oost.nl/training
www.leijgraaf.nl www.lsbl.nl
www.sol-online.nl (under construction) 

Carina Grijspaardt-Vink

Als de eerste stap is gezet, gaan bedrijven enthousiast met scholing aan de slag.

‘Dit is nu precies waar we al jaren op wachten’
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Voedingsmiddelenindustrie en Leren & Werken
Landelijk betrokken partijen
– Federatie Nederlandse Levensmiddelenindustrie (FNLI)
– Stichting Opleidingsfonds Levensmiddelenindustrie (SOL)

Bedrijven in deelprojecten van:
– Aequor: ADM Cocoa, Aviko, Zeelandia, Pally Bakeries, United Bis-

cuits/Verkade, CSM Suiker, Heineken, Gerkens Cacao, H.J. Heinz,
Storteboom, Quest International, Fano Fine Food, Cono Kaasma-
kers.

– AOC Oost: Bolletje, Van der Poel Desserts, Bakkersland, Euroma.
– ROC de Leijgraaf: Masterfoods, De Heus Voeders, Hutten Cate-

ring, Frissland Uden, Peka Kroef, DMV International, Food-regio
(samenwerkingsverband bedrijven regio Uden, Veghel, Schijndel
en Helmond).

Voor de deelprojecten worden ook derde partijen ingeschakeld,
zoals LSBL Services, Précon, EduNova en Trias.

Beoogde aantallen deelnemers in deelprojecten:
Aequor/SOL AOC Oost ROC de Leijgraaf Totaal

Duale trajecten 487 491 500 1487
EVC 727 0* 500 1.250
*EVC is geïntegreerd in duale trajecten.


