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Als we de productieruimte van Bakker 
Wiltink in Doetinchem binnen stappen, is 
het personeel net bezig met de productie 
van kerstboompjes. Uit een machine 
komen bolletjes Italiaans gekruid deeg 
die medewerkers in de vorm van een 
kerstboom leggen. Een andere groep legt 
hier stukjes olijf en tomaat in, precies in 
het juiste patroon. “Dit is een goed voor-
beeld van de seizoensproducten die wij 
veel maken”, vertelt bedrijfsleider Louis 
van Bentum. “Het zijn vaak bijzondere 
producten waar we geen machines voor 
hebben. Er zit veel handwerk in. Boven-

dien is het handwerk vaak net even iets 
ingewikkelder dan het standaard produc-
tiewerk.”

Seizoenskrachten
Om dit goed te laten verlopen, besteedt 
Wiltink veel aandacht aan het per-
soneelsbeleid. Het bedrijf heeft een 
inhouse uitzendbureau dat het hele jaar 
door mensen werft die in het seizoen 
extra bij kunnen springen. Buiten het 
seizoen draaien ze al voor een paar uur in 
het bedrijf mee, zodat ze vertrouwd raken 
met het werk. Als het seizoen begint, dan 

worden de seizoenskrachten ingezet voor 
de normale productie. De vaste krachten 
gaan het seizoenswerk doen. Van Ben-
tum merkt dat dit goed werkt. “Vooral de 
samenwerking met Randstad inhouse is 
een gouden greep. Voordat we met hen 
samenwerkten, was een ploegenchef elke 
dag wel bezig om nieuwe uitzendkrach-
ten te ontvangen. De medewerkers wis-
ten soms niet goed wat het werk inhield 
en daardoor kon het tegenvallen.”
Bovendien hebben veel bedrijven in 
het hoogseizoen extra mensen nodig, 
waardoor het soms lastig was om genoeg 
uitzendkrachten te krijgen. Van Bentum 
vervolgt: “De Randstad-medewerker 
die nu voor ons werkt, werft exclusief 
uitzendkrachten voor ons. Ze kent de 
functieprofielen en daardoor krijgen we 
medewerkers die goed bij het werk pas-
sen. Ze geeft hen een rondleiding, zorgt 
voor een toegangspas en begeleidt hen 
naar de werkplek. Zo neemt ze ons veel 
werk uit handen.”

Planning
Naast een goed personeelsbeleid is ook 
een goede planning van belang. “Je moet 
je blik ver vooruit richten”, vertelt Van 
Bentum. “Dus eind november zijn wij al 
bezig met de ontwikkeling van zomerpro-
ducten. Klanten vinden het vaak lastig 
om zo ver vooruit te kijken.” Zo hamert 
Van Bentum er elk jaar weer op dat het 
belangrijk is om de kerststollen vroeg 
te bestellen. Toch komt het grootste 
gedeelte van de orders altijd pas na Sin-
terklaas binnen. “Voor een deel is dit een 
probleem dat we zelf in stand houden, 
want als een klant laat bestelt dan lukt 
het ons – soms met veel improvisatie 
– altijd wel om die producten op tijd te 
leveren. Daardoor ziet een klant geen 
reden om orders eerder te plaatsen.” 
Om toch iets te kunnen plannen, maakt 

Seizoensproducten zijn voor veel industriële bakkerijen een moeilijk segment. De piek legt een 

grote druk op de organisatie. Bakker Wiltink heeft zich juist hierin gespecialiseerd en wil het 

aantal seizoenen de komende tijd uitbouwen. Hoe weet het bedrijf dit in goede banen te leiden?

Bakker Wiltink sterk in  
seizoensproducten
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Het personeel 
is bezig met de 
productie van 
kerstboompjes. Het 
handwerk is vaak 
net even iets inge-
wikkelder dan het 
standaard produc-
tiewerk.
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Van Bentum een schatting op basis van 
de productie van vorig jaar. “Dit blijft 
lastig, want het kan altijd zo zijn dat 
een grote supermarktketen er dit jaar 
voor kiest om stollen ergens anders te 
kopen. En wat gaan bijvoorbeeld de 
Super de Boer-winkels bestellen die 
omgebouwd zijn naar Jumbo?”

Flexibel
Om ook de komende jaren te groeien in 
seizoensproducten, heeft Bakker Wil-
tink een nieuwe productielijn opgezet 
speciaal voor het produceren van kleine 
series. “Onze oorspronkelijke produc-
tielijn is natuurlijk helemaal ingericht 
op het zo efficiënt mogelijk produceren 
van grote aantallen. Daardoor is de lijn 
log en niet geschikt voor kleine series. 
Met een aparte, flexibele productielijn 
moet dit beter gaan”, licht Van Bentum 
toe. 
Het bedrijf hoopt deze lijn vaker in te 
zetten dan alleen tijdens het seizoen, 
bijvoorbeeld door samen met de klant 
lokale specialiteiten te ontwikkelen of 
gedurende het jaar op meer seizoenen 
in te spelen. “Er zijn nog veel momenten 
in het jaar waar we beter op in kunnen 
spelen, zoals Valentijnsdag, Vader- en 
Moederdag, of bijvoorbeeld een EK Voet-
bal”, aldus de bedrijfsleider. “Daarnaast 
willen we seizoensproducten ontwikkelen 
voor de tussenliggende periodes omdat 
klanten het altijd wel leuk vinden om ver-
rast te worden met creatieve producten. 
Wat denk je bijvoorbeeld van eetbare 
sneeuwballen in januari? Of strandballen 
in de zomer?”

Trendy
Bakker Wiltink wil deze producten het 
liefste samen met de klant ontwikkelen, 
namelijk in hun splinternieuwe FruitLab. 
“We zien veel mogelijkheden in de com-
binatie van fruit met brood”, vertelt Van 
Bentum. “Onder de naam Fruitbakkers 
willen we dit verder uitbouwen. Voorheen 
ontwikkelden wij die producten zelf en 
brachten die naar de klant. Nu willen 
we klanten uitnodigen om in het Fruit-
Lab met ons mee te denken. Zij weten 
immers wat ze willen en kennen consu-
menten nog beter dan wij.” 
Van Bentum neemt ons mee naar dit 
nieuwe laboratorium en dit blijkt een 
bijzonder trendy ingerichte ruimte te 
zijn. Er staat een vergadertafel in de vorm 
van een ongeslepen diamant, er is een 
zithoek met krukjes gemaakt van ruwe 
materialen (hout en wol) en er zit een 

kleine productieruimte bij. De overheer-
sende kleur is wit. “We willen klanten 
zo weinig mogelijk afleiden met drukke 
kleuren”, legt Van Bentum uit. 
Het is de bedoeling dat klanten hier 
een dag komen om een nieuw product 
te ontwerpen. Zo’n dag begint met het 
nadenken over de randvoorwaarden: wat 
zijn de trends? Welke doelgroep wil je 
bereiken? Wat is het gebruikersmoment? 
Vervolgens is het de vraag welk product 
daar het beste bij past, qua vorm, smaak, 
afmeting, prijs. “Je begint met heel veel 
ideeën. Gedurende de dag is het de uit-
daging om samen met de klant keuzes 
te maken zodat er één goed product 
overblijft.”

Kindje
Van Bentum heeft nu enkele sessies 
gedaan en merkt dat het werkt. “In het 
begin is het wel moeilijk om klanten te 
overtuigen hier naartoe te komen. Het 
vraagt van hen een tijdsinvestering. Maar 
langzaam begint het te lopen.” Gaande-
weg leert het bedrijf ook zelf de sessies 
steeds meer te professionaliseren. “Als 
klanten binnen komen, dan liggen er 
bijvoorbeeld enkele van onze producten 
op tafel. Dit is een goed begin van de 
dag. Maar we hebben gemerkt dat we die 
producten na de introductie weg moeten 
halen. Als we dat niet doen, dan houden 

klanten zich te veel vast aan de produc-
ten die voor hen liggen.”
“Ook merken we dat het belangrijk is dat 
het klikt met de klant. Daarom polsen 
onze verkopers heel goed bij de klanten 
wie er op zo’n dag komt en kijken we kri-
tisch wie van ons bedrijf daar het beste bij 
past. En het allerbelangrijkste is dat we 
ervoor zorgen dat klanten aan het einde 

van de dag ook echt de basis hebben 
gelegd voor een nieuw product. Natuurlijk 
moeten we daarna zelf nog de puntjes op 
de i zetten. Maar alleen als zij een goede 
basis hebben gelegd, dan wordt het nieu-
we product ook echt hun kindje en wordt 
het met enthousiasme geïntroduceerd in 
de winkel. Als we op die manier laten zien 
dat het werkt, dan kan het FruitLab suc-
cesvol zijn in de toekomst.” 

Maaike Tindemans
M. Tindemans is freelance journalist

‘Het belangrijkste is dat 
klanten echt de basis leggen 
voor een nieuw product’

“In ons splinternieuwe FruitLab ontwikkelen we producten het liefste samen met de klant”, 
aldus bedrijfsleider Louis van Bentum.  
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