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Het is net of er niets aan de hand is. De 
website van de Sapfabriek, de leerfa-
briek uit Ede die studenten (hbo, vmbo 
en mbo) optimaal voorbereidt op een 
baan in de voedingsmiddelenindustrie, 
ziet er nog net zo uit als een maand 
geleden. Maar na nadere bestudering 
valt op dat de laatste vacature voor een 
stagiaire dateert van 19 maart 2012, 
evenals het laatste nieuwsbericht.
De website zou het begin van Sapfabriek 
nieuwe stijl, ‘Sapfabriek 2.0’, moeten 
markeren. De leerfabriek zou van een 
onderwijsproject een echt bedrijf wor-
den waarbij opdrachten uit het bedrijfs-
leven leidend zouden zijn. Ook zou de 
focus verschuiven van productie naar 

onderzoek en ontwikkeling. Een over-
heidssubsidie van €400.000 was al  
binnengehaald om daarmee een heus 
innovatielab op te kunnen zetten. 

Subsidies
Maar al die vernieuwende plannen kwa-
men te laat. Op dinsdag 8 mei vroeg de 
Arnhemse rechtbank het faillissement 
van de Sapfabriek aan. Hoe heeft het 
zover kunnen komen? De Sapfabriek 
raakte te erg verslaafd aan overheidssub-
sidies en had eerder de switch moeten 
maken naar een meer bedrijfsmatige 
aanpak, legt oprichter van de leerfabriek 
en bestuurslid Henk Maas de vinger op 
de zere plek. Sinds de oprichting ontving 

het leerproject €1,5 miljoen overheids-
subsidie. 
De subsidies waren niet genoeg om alle 
kosten van de Sapfabriek te dekken. En 
als dan de opbrengsten van de sappro-
ductie fors dalen en het aantal leerlingen 
terugloopt, kan het snel gaan. “Er werd 
te weinig onderwijs binnengehaald”, 
geeft Maas aan. Vijftig tot zestig leerlin-
gen zijn nodig om rendabel te zijn, maar 
bij ons waren het er dertig, legt de gees-
telijke vader van de Sapfabriek uit.

Opbrengsten 
Maas legt de schuld van de teloorgang 
deels bij oud-directeur Miel Hooijdonk 
die in maart opstapte. Hooijdonk ontkent 
de aantijging. Volgens hem was het 
bestuur van de Sapfabriek op de hoogte 
van de slechte situatie en wist het met 
welke problemen de Edese leerfabriek 
kampte. 
Volgens Hooijdonk kampte de Sapfabriek 
met een tekort aan technische studenten 
en onder hen was niet genoeg deskun-
digheid om de fabriek draaiende te hou-
den. Een probleem was dat er niet per-
manent begeleiding rondliep om de stu-

denten te ondersteunen, benadrukt de 
oud-directeur. 

Human Capital Agenda
Aan de Sapfabriek, operationeel in 2008, 
waren bedrijven (zoals FrieslandCampi-
na), onderwijsinstellingen en overheden 
(Gemeente Ede, Provincie Gelderland) 
verbonden. Het lijkt wel een Human 
Capital Agenda in het klein. De HCA 
hamert op de verbinding tussen de drie 
om zo het schrijnende tekort van vooral 
operators in de foodindustrie op te  
lossen.
Gerlinde van Vilsteren, betrokken bij de 
HCA, ziet het faillissement van de Sapfa-
briek als een waarschuwing. “Je moet 
goed nadenken hoe je de projecten bin-
nen de HCA financiert, anders gebeurt 
wat er met de Sapfabriek is gebeurd.” 
Oprichter Maas blijft hoop houden op 
een doorstart en roept voedingsbedrijven 
op hem te steunen. Met de grote tekor-
ten aan operators in de voedingsindus-
trie kan de Sapfabriek een positieve rol 
spelen, benadrukt Maas.

De Sapfabriek was een voorloper als het gaat om de verbinding tussen onderwijs en bedrijfsleven 

zo optimaal mogelijk maken. Nu heeft iedereen er de mond vol van en vormt de verbinding 

onderwijs-bedrijfsleven zelfs een van de hoofddoelstellingen van de begin dit jaar gepresenteerde 

Human Capital Agenda (HCA). Zelf kan de Sapfabriek helaas geen bijdrage meer leveren aan  

de HCA.

Afkickprogramma subsidies komt te laat voor Edese leerfabriek

Doek valt voor Sapfabriek 

‘Je moet goed nadenken over 
hoe je projecten binnen de 
HCA financiert’

Maurice de Jong
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De Sapfabriek bereidde studenten voor op het bedrijfsleven.
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