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Drie van de vijf bedrijven die een case 
presenteerden, kozen gelijk voor de aan-
pak van de menskant. Stijn Heijs, voor-
malig directeur van copacker Budelpack, 
vertelde dat bij zijn bedrijf een eerste 
poging om te verbeteren via de geldkant, 
mislukte. Een herstart via de menskant 
was wel succesvol. De copacker koos 
voor de geldkant vanwege de financiële 
positie van het bedrijf. “We hadden 
geen geld beschikbaar voor opleiding 
of externe begeleiding.” De focus lag op 
productiviteitsverhoging van de lijnen. 
Bij de start was het gekozen traject suc-
cesvol. Een van de lijnen draaide 21% 
meer na het eerste kwartaal. Om dit suc-
ces te vervolgen, koos Budelpack om vier 
extra projecten te starten. “Door onder 
andere onvoldoende begeleiding en een 
reorganisatie waren we na een half jaar 
terug bij af.” 
Bij de tweede poging koos het bedrijf 
wel voor externe begeleiding. Bovendien 
maakte de leiding iemand fulltime vrij 
tijdens het verandertraject. De werk-
nemers op de werkvloer kregen een 
basistraining. “Na een half jaar waren de 
resultaten vergelijkbaar met die na de 
eerste poging.” 

Het belang van begeleiding
De Kuyper begon aan de menskant met 
een basisopleiding voor alle medewer-
kers, direct met externe begeleiding. 
Dankzij een subsidie bleven de kosten 
voor dit traject in de hand. In VMT 13, 
2010 vertelt Peter Rijpstra, vestigings-
manager van distillateur De Kuyper, uit-
gebreid over de aanpak van De Kuyper. 
“Alleen kan je het niet, iemand moet de 

vooruitgang bewaken en de druk op de 
ketel houden”, aldus Rijpstra over het 
belang van begeleiding bij het traject. 
Continental Bakeries is net een jaar bezig 
met continu verbeteren. De leverancier 
van onder andere koek, rijstwafels en 
negerzoenen, startte net als de meeste 
bedrijven met 5S, kaizen en trainingen 
voor de medewerkers. Martijn Postma, 
plant- & changemanager, legt uit dat het 
einddoel van een verbetertraject voor 
iedereen anders kan en mag zijn. “Voor 
de baas is de geldkant belangrijk, de 
technische dienst vindt een goedlopende 
fabriek geweldig, de OR en P&O hechten 
waarde aan de toegenomen kennis en 
vaardigheden van de medewerkers en de 
kwaliteitsdienst is tevreden met een ver-
beterde productkwaliteit.” 
Agio Cigars investeerde tijdens het verbe-
tertraject vooral in de begeleiding van de 
leidinggevenden, zo bleek uit de gepre-
senteerde bedrijfscase. Het World Class 
Leadership traject (WCL) bestond uit een 
in-house training waarbij met real-life 
cases werd geoefend. 

Mee met de trend
NorthSeafood had zich na een direc-
tiewisseling twee jaar geleden tot doel 
gesteld om te veranderen van een pro-
ductiegerichte organisatie naar een 
klantgericht bedrijf. De visverwerker met 
grote voedingsmiddelenbedrijven als 
klant moest aansluiten bij de heersende 
trend van duurzaamheid. “Partners met 
een mvo-doelstelling vragen steeds meer 
dezelfde insteek van de toeleverancier, 
namelijk, mvo in de keten. Denk aan 
employability van het personeel en msc-

gecertificeerde vis. En dat allemaal tegen 
scherpe prijzen”, legde Jacob Kramer, 
managing director NorthSeafood, uit.   
“Om te veranderen moesten we niet nog 
harder werken, maar vooral slimmer”, 
aldus Kramer. Het bedrijf startte met 5S. 
“De productiedames pikten de verande-
ringen sneller op dan de chefs”, herin-
nert hij zich. Het bedrijf haalde door het 

verbeterprogramma het IFS-high level, 
een belangrijke kwaliteitsrichtlijn. 
NorthSeafood heeft plannen om een 
opleiding te ontwikkelen voor de visin-
dustrie, die aansluit bij de dagelijkse 
praktijk. Kramer: “We willen werknemers 
flexibeler maken, zodat ze meerdere 
taken kunnen uitvoeren. Werknemers 
moeten bij je blijven omdat ze voor je 
kiezen, niet omdat ze niet anders kun-
nen.”

Bij continu verbeteren kunnen bedrijven kiezen om te beginnen 

met het verhogen van de efficiëntie of met het opleiden van de 

medewerkers. De aanpak van vijf voedingsmiddelenbedrijven 

stond centraal tijdens het congres ‘World Class Performance’ 

georganiseerd door VMT samen met Van Lente en De Vos. 

Opleiden van medewerkers lijkt de beste start te zijn.

Waar beginnen met continu 
verbeteren?

Congresverslag

Dionne Irving

‘Om te veranderen moesten we 
niet nog harder werken, maar 
vooral slimmer’

De medewerkers van De Kuyper volgden bij de start van 
het WCM-traject allemaal een opleiding.  
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