
In 1998, en in feite nu nog, had
Grolsch circa 340 vaste en 80 tij-
delijke productiemedewerkers. In

2005, wanneer de twee huidige brou-
werijen zijn vervangen door een spik-
splinternieuwe vestiging, zullen dat
er nog 220 respectievelijk 50 zijn. In
de afdeling Bierbereiding zullen dan
niet langer 55 mensen, maar nog
slechts 16 operators werken. 

Zie daar twee voorbeelden van hoe
diep de nieuwbouw ingrijpt op het
personeel. Toch hebben volgens pro-

ductiedirecteur Jan Willem Peppink
nauwelijks mensen hun baan opge-
zegd. Belangrijke redenen zijn de
gehechtheid aan de streek, de goede
(sociale) naam en CAO die Grolsch
heeft en zeker de manier waarop het
personeel is betrokken bij de nieuw-
bouw 

Procesgericht
Tegelijkertijd met het vernieuwen van
het gebouw en installaties moeten we

ook de organisatie moderniseren. Iets
dergelijks moet de directie van
Grolsch destijds bij het uitwerken van
de nieuwbouwplannen hebben
gedacht. De toenmalig functioneel
ingerichte organisatie was gedateerd.

Voor de productieafdeling werd
gekozen voor een nieuwe organisatie-
vorm; deze moet voortaan procesgeo-
riënteerd zijn. Daarbij staan niet lan-
ger de vier disciplines Productie,
Technische Dienst, Kwaliteitsdienst
en het Projectenbureau naast elkaar,
maar per (deel)proces werden teams
gevormd waarin al deze disciplines
zijn vertegenwoordigd. Elk operator-
monteur-team is verantwoordelijk
voor het halen van de doelstellingen
voor productie en kwaliteit. Zo wordt
bijvoorbeeld de monteur niet langer
centraal aangestuurd, maar kan deze
zelf (in teamverband) bepalen hoe en
wanneer hij of zij onderhoudswerk-
zaamheden zal plannen, voorberei-
den en uitvoeren. Ook kwaliteitscon-
troles voeren deze teams zelf uit. Bij
de centrale kwaliteitsafdeling ligt het
accent nu meer op kwaliteitsbeheer-
sing.

Peppink: “Daarnaast willen we ook
een verbeteringsmechanisme voor
het proces en de werkwijze in de
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organisatie inbouwen. Daarvoor heb-
ben we Total Productive Maintenan-
ce-systeem als kapstok genomen.”

Functies en competenties
De procesgeoriënteerde werkwijze en
de nieuwe installaties stellen meer
eisen aan het huidige personeel. Ope-
rators moeten bijvoorbeeld meer pro-
bleemoplossend en signalerend wer-
ken. In het algemeen geldt dat het
takenpakket van vrijwel iedere mede-
werker breder wordt. De vraag is of
iedereen dat kan of wil. Tot slot ver-
vallen een aantal functies, denk aan
het voorbeeld van de bierbereidingsaf-
deling, waardoor medewerkers soms
een geheel andere functie krijgen. 

Om al deze veranderingen voor ruim
400 medewerkers goed te kunnen uit-
werken, is Grolsch, onder leiding van
Peppink en directeur P&O Peter van
Rooijen, gestructureerd te werk
gegaan. Allereerst werden de proces-
sen in de nieuwe brouwerij in detail in
kaart gebracht. Vervolgens werd per
procesonderdeel gekeken welke func-
ties vereist zijn, over welke competen-
ties de medewerkers moeten beschik-
ken en welke opleiding zij moeten
hebben, willen zij deze functies goed
kunnen invullen. “Daarbij hebben we
niet al onze wensen kunnen realise-
ren, omdat we voldoende draagvlak
bij onze medewerkers wilden creë-
ren”, aldus Peppink. “We hadden mis-
schien al onze wensen kunnen door-
voeren, maar dat was ten koste
gegaan van het draagvlak en daarmee
de uitvoering in de praktijk.”

Functie en competenties zijn onder-
gebracht in een twee A4-tjes tellend
functiedocument. Belangrijke onder-

Grolsch besloot in 1998 de twee vestigingen in Groenlo en Enschede te vervangen door

een nieuw te bouwen brouwerij in Boekelo. Vanaf dat moment werd de

productieafdeling van een functionele organisatie omgevormd tot een procesgerichte.

Beide besluiten hadden ingrijpende gevolgen voor het personeel. Productiedirecteur Jan

Willem Peppink vertelt hoe zijn medewerkers op hun nieuwe functie werden voorbereid.

Hans Damman

Grolsch maakt personeel rijp voor nie

PERSONEEL EN ARBEIDSMARKT
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Luchtfoto van de nieuwe

locatie (februari 2003). 
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Al met al is met de overschakeling 

100 extra manjaren gemoeid
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hebben we een apart traject ingezet
met vooral praktische leermogelijk-
heden om alsnog lijn-operator te
kunnen worden. Wij vinden het niet
terecht dat zij door onze nieuwbouw

buiten de boot zouden vallen. Vaak
gaat het om uitstekende, vakbekwa-
me mensen. Uitgangspunt is dat
iedereen mee kan naar de nieuwe
locatie in Boekelo.”

Overschakeling
De huidige locatie in Groenlo wordt
volgend jaar gesloten, die in Ensche-
de in 2005. Toch zal er al dit jaar,
Peppink verwacht oktober, op De
Groote Plooy in Boekelo het eerste
bier worden gebrouwen. Grolsch
heeft een aantal maatregelen geno-
men om deze overschakeling zo
vloeiend mogelijk te laten verlopen.
Zo zijn er ongeveer 25 eigen opera-
tors en monteurs aangesteld als ‘pio-
nier’. Zij gaan de komende anderhalf
jaar steeds als eerste naar de nieuwe
locatie om samen met de projector-
ganisatie de werkplekken voor te
bereiden, om een opleiding te krijgen
tot specialist voor de diverse machi-
nes en om kwaliteits- en veiligheids-
plannen en milieucontrolelijsten op
te stellen. Daarbij bestaat het voorbe-
reiden van de werkplekken vooral uit
het aanpassen van de werkplekvereis-
ten en bijbehorende theoretische
opleidingseisen en het maken van
praktische werkinstructies voor bij

delen daarvan zijn de plaats van de
functie/functionaris in de organisatie,
functiecontext, doel, resultaten/ver-
antwoordelijkheden/kerntaken, socia-
le interactie, specifieke handelings-
vereisten, opleidingseisen, relevante
gedragscriteria en salarisgroep. “Een
enorme klus. Een van de zaken die
daarbij naar voren kwam, is dat de
meeste functies door hun bredere
takenpakket en verantwoordelijkhe-
den een salarisgroep opschoven. Een
voorwaarde om die te krijgen, is dat
de medewerkers het bij hun nieuwe
functie behorende opleidingscertifi-
caat halen.”

Geschiktheid
Na het letterlijk in kaart brengen van
de vraagzijde was het de vraag in
hoeverre de aanbodkant – het huidi-

ge personeel – daar aan kon voldoen. 
In samenspraak met hun chef kon-

den alle medewerkers een top-drie
opstellen van functies waarvoor zij
belangstelling hadden, inclusief
uiteraard hun eigen functie.

Vervolgens werden alle medewer-
kers onderworpen aan een psycholo-
gische test. Deze duurde een dag en
werd extern afgenomen door GITP.
De inhoud van de test werd aan de
hand van de opgegeven functievoor-
keuren samengesteld. 

Op basis van de opgegeven voor-
keuren en de uitkomsten van de test
werden de functies uiteindelijk inge-
vuld. Begrijpelijkerwijze zorgde dit
enige jaren geleden voor onrust in de
organisatie. Maar zoals eerder opge-
merkt: weinig medewerkers zegden
hun baan op. Peppink: “Zij zien zelf
ook in dat wij niet altijd aan hun
wensen tegemoet kunnen komen.”

Scholing
Na de toewijzing van de functies was
er, mede door het op dat moment uit-
blijven van de bouwvergunning, alle
gelegenheid om de medewerkers het
gewenste kennisniveau bij te bren-
gen. Bij het betrekken van de nieuw-
bouw dient iedereen geheel te zijn
toegerust voor zijn (nieuwe) taken en
verantwoordelijkheden. Voor ieder-
een werd een POP opgesteld, een Per-
soonlijk Ontwikkelings Plan. Voor de
bierbereiding (brouwhuis, gist- en
lagerkelder en filterkelder) dienen de
all-round operators te beschikken
over een Vapro-B certificaat. Bij de
bierverwerking (afvullijnen) moeten
de lijn-operators een Vapro-A, de all-
round operators een Vapro-B en de
chefs bierverwerking een HBO-oplei-

ding hebben. Deze moesten deels in
eigen tijd worden gevolgd, met name
het ‘huiswerk’. 

“Met de Vapro-opleiding kan men
overal terecht”, aldus Peppink. “We
hebben deze opleidingen zelfs aan
onze flexibele arbeidskrachten aange-
boden. Met de vakbonden hadden we
afspraken gemaakt, dat we hen een
tijdelijk contract voor een langer dan
gebruikelijke periode konden bieden.
Een dergelijke opleiding moet ook
hen aanspreken; voor ons is het een
middel om hen de gehele contractpe-
riode bij ons te houden.” 

Behalve de theoretische Vapro-
opleidingen heeft Grolsch de afgelo-
pen zes jaar de medewerkers ook
werkplekopleidingen laten volgen.
Dit zijn puur praktijkgerichte modu-
les die intern zijn ontwikkeld. Voor

een afvullijn zijn bijvoorbeeld zes,
zeven werkplekboeken geschreven.
Een operator die daar wil werken,
moet de stof daarin beheersen en dat
via een test met bijbehorend certifi-
caat kunnen aantonen. Een lijnopera-
tor moet dus meerdere certificaten
halen en een all-round operator een
veelvoud daarvan.

Niet kunnen
Peppink erkent dat niet iedere mede-
werker zich de vereiste kennis eigen
kan maken. De praktische vaardighe-
den zijn bij deze groep vaak voldoen-
de tot uitstekend, alleen ontbreekt de
theoretische onderbouwing die nu
eenmaal nodig is voor het onderken-
nen, analyseren en oplossen van pro-
blemen. “Voor die hele kleine groep

uwe brouwerij

Productiedirecteur Jan

Willen Peppink: “De

huidige functioneel

ingerichte

productieafdeling werd

omgevormd tot een

procesgeoriënteerde

onderneming.”
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Een machineoperator moet enkele

certificaten halen, een lijn-round-

operator een veelvoud daarvan



de machines. Als de pioniers gedu-
rende enkele weken of maanden hun
voorbereidende werk hebben gedaan,
volgt vervolgens de hele betreffende
afdeling.

“Om de pioniers voor dit alles vrij te
kunnen maken, hebben we extra ope-
rators aangetrokken. We hebben bij-
voorbeeld in de bierbereiding net
negen operators binnengehaald. Na
hun inwerkperiode zullen onze eigen
mensen, de pioniers, naar de nieuwe
locatie vertrekken. Al met al is met dit
alles ongeveer honderd manjaren
gemoeid”, aldus de productiedirecteur.

Met het aantrekken van nieuw per-
soneel heeft Grolsch weinig proble-
men. Zo komen er door (dreigende)
bedrijfsbeëindigingen in de zuivelin-
dustrie en bij Akzo voldoende opera-
tors beschikbaar. 

TPM en EEM
Voor het inbouwen van een verbeter-
mechanisme in de organisatie fun-
geerde reeds langer het Total Produc-
tive Maintenance-systeem (TPM).
Ongeveer een jaar geleden is daarbij
de aandacht verschoven van de huidi-
ge locaties naar de nieuw te bouwen
locatie in Boekelo. Peppink: “In feite
hebben we alle productiemedewer-
kers een deel van de nieuwe brouwerij
gegeven. Daarvoor hebben we hen in

zogeheten Early Equipment Manage-
ment (EEM) -teams ingedeeld. Op
deze wijze konden zij, nog voor de
tender-fase, meepraten over het ont-
werp van de nieuwbouw.” Voordeel
daarvan is dat veel bijkomende zaken
nog in het contract kunnen worden
ondergebracht en dus in de prijson-
derhandelingen kunnen worden mee-
genomen. Een ander duidelijk voor-
deel van EEM is dat de Grolsch-mede-
werkers hielpen bij het opstellen van
allerlei leverancierseisen. Bij de afna-
metest voor afvullijnen is bijvoor-
beeld als eis gesteld dat een lijn een
bepaald rendement moet draaien met
louter eigen medewerkers en inclu-
sief opstart, reiniging, ombouw
(varieerde tussen leveranciers van 20
minuten tot anderhalf uur) en gebrui-
kelijke storingen. “We hebben voor
onze leveranciers zelfs een cursus
gemaakt om hen deze door ons ver-
langde werkwijze duidelijk te
maken”, licht Peppink toe. 

Bij de uiteindelijke keuze van leve-
ranciers was niet de laagste prijs,
maar de ‘total cost of ofwnership’,
dus investering, rendement, draai- én
onderhoudskosten, bepalend. “Uit-
eindelijk hebben we de beste leveran-
cier gekozen, waarbij het meedenken
in TPM zwaar meewoog. Je moet dan
denken aan zaken zoals het waterver-
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bruik, bierverliezen, rendement van
de waterzuivering en het aantal ope-
rators aan de lijn (dat daalt van 220
naar 130 tot 140). Ook vind je onze
TPM-filosofie terug in de vullers.
Daarbij is een deel van de roestvast-
stalen wanden vervangen door door-
zichtige kunststofplaten. “Operators
kunnen zo beter zien wat er in de
machine gebeurd.”

Champions
Om de eigenlijke uitwerking en bouw
van de in het contract vastgelegde
ontwerp vlot te laten verlopen, heeft
Grolsch tien zogeheten ‘champions’
aangesteld. Deze vormen voor de
leverancier het vaste aanspreekpunt.
“Zij spreken namens de rest van de
organisatie”, licht Peppink toe. Soms
gaat het daarbij ook om zeer prakti-
sche zaken, bijvoorbeeld aan welke
kant van de vuller moet het bedie-
ningspaneel komen of hoe men wil
dat de machine wordt gesmeerd.”

De ‘kampioenen’ kunnen overleg-
gen met medewerkers van ingeni-
eursbureau Danbrew dat voor het
ontwerp en uitvoering van de proces-
installaties verantwoordelijk is. Ook
kunnen ze een van de ongeveer 50
EEM-teams raadplegen, desnoods
een hele afdeling. Die EEM-teams
worden overigens door de pioniers
regelmatig geïnformeerd over de
voortgang. Daarvoor zijn zelfs een
aantal digitale camera’s aangeschaft.

Betrokken
Door de gehele manier van werken,
van de ontwerpfase tot en met de
inrichting van de nieuwe werkplek en
de manier waarop de overgang is
geregeld, voelt het personeel zich
ook betrokken – het is hun brouwerij
geworden. Dat blijkt onder andere
ook uit de verzoeken van de mede-
werkers voor het bezichtigen van de
nieuwbouw. Medio mei bezochten
1.000 mensen verdeeld over twee
zaterdagen de nieuwe locatie op De
Groote Plooy in Boekelo.

De in Boekelo gebouwde capaciteit
(kosten A 250 mln) is goed voor
maximaal 3,2 mln hl per jaar en met
enige uitbreiding 4 mln hl. Wordt het
gehele terrein benut, dan kan de
capaciteit zelfs worden opgevoerd tot
een futuristische 6 mln hl. Geen bier
maar, zoals ze in de Achterhoek en
Twente zeggen, Grolsch. ■

In feite hebben we alle

productiemedewerkers een deel van de

nieuwe brouwerij gegeven

“Om onze TPM-filosofie duidelijk te maken, hebben we voor onze leveranciers zelfs

een cursus ontwikkeld.”


