
Weert is een relatief kleine
vestiging van Meneba, de
grootste meel- en bloem-

producent in Nederland. Om te kun-
nen overleven in een markt met ster-
ke concurrentie, is gekozen voor een
‘specialties plant’. Ton Mertens,
locatiemanager, licht toe: “We willen
meel- en bloemproducten met bij-

zondere eigenschappen ontwikkelen.
Producten voor speciale doelgroepen
en/of specifieke marktsegmenten.”

Meer kunnen
Het management van Meneba reali-
seert zich dat de productie van meer-
waarde ook vraagt om medewerkers
die meer weten en meer kunnen.
Mertens: “We hebben mensen nodig
die goed zijn opgeleid, zelfstandig
kunnen werken en zelf verantwoor-
delijkheid durven te nemen.”

Meneba Weert heeft contact
gezocht met SBK Bedrijfsopleidin-

gen. Cathelijne Niessen, account
manager SBK: “We hebben met een
opleidingskundige, een levensmid-
delentechnoloog en een werktuig-
bouwkundige bekeken hoe we de
optimale situatie het beste konden
bereiken.” Centrale doelstelling van
het opleidingsplan op maat is om
louter uitvoerende medewerkers om
te vormen tot mensen die hun vak
verstaan, hun werkplek beheersen,
zelfstandig kunnen werken en pro-
blemen eigenhandig kunnen oplos-
sen.

Landelijk erkend
Meneba en SBK Bedrijfsopleidingen
kozen voor opleidingen in de vorm
van een BeroepsBegeleidende Leerweg
(BBL). Dit heeft als voordeel dat het
diploma landelijk erkend en dus alge-
meen geldig is. In geval van Meneba is
dit de kwalificatie MBO-levensmidde-
lentechnologie (niveau 2). Mertens
wijst er op dat de overheid BBL-trajec-
ten actief stimuleert. “Zij is zich
bewust van het belang van goedopge-
leide medewerkers voor de econo-
mie.” SBK is voor de BBL-trajecten
een samenwerkingsverband aange-
gaan met Agrarisch OpleidingsCen-
trum Helicon.

In 2002 is de algemene basisoplei-
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ding gestart met een procesgericht en
een machinetechnisch gedeelte. De
procesgerichte opleiding gaf mede-
werkers meer inzicht in de doelstellin-
gen en het beleid van Meneba en
aspecten als kwaliteit, milieu, veilig-
heid en hygiëne. De machinetechni-
sche opleiding gaf medewerkers infor-
matie om hun werk, onderhoud en het
verhelpen van storingen, beter te kun-
nen uitvoeren. Beide opleidingen zijn
afgesloten met een toets.

In september 2003 zijn de specifieke
werkplekopleidingen van start gegaan.
Medewerkers krijgen de gelegenheid
kennis en vaardigheden aan te leren
die zij nodig hebben om hun werkplek
volledig te beheersen. In totaal zal het
het BBL-traject zo’n drie jaar duren.

Resultaten
De medewerkers van Meneba Weert
werken constructief mee aan het
opleidingstraject. Mertens: “Het suc-
ces van zo’n traject staat of valt met
de inzet en de betrokkenheid van de
medewerkers. We hebben goed uitge-
legd wat we wilden bereiken. Dat
heeft gewerkt. De meeste mensen
doen echt hun best om er iets van te
maken.”

Het opleidingstraject begint effect te
sorteren. Mertens: “We hebben een
klein jaar geleden prestatie-indicato-
ren geïntroduceerd, waarmee we de
prestaties van onze medewerkers
objectief kunnen meten. Die indicato-
ren laten een gestaag stijgende lijn
zien. Het is echter moeilijk te zeggen
of dit alleen te danken is aan het
opleidingstraject. Veel belangrijker
vind ik dat mensen elkaar aanspreken
op werkhouding, werkwijze en kwali-
teit van het werk.”

Meneba wil ook meer verantwoorde-
lijkheid bij de mensen op de werk-
vloer neerleggen. Doel is een platte
organisatie met korte communicatie-
lijnen. “Dat zal de slagvaardigheid en
daarmee het rendement van ons
bedrijf ten goede komen”, verwacht
Mertens.

Meer werkplezier
Mertens wijst erop dat het Meneba
niet alleen om het rendement gaat:
“We moeten winst maken om onze
continuïteit te kunnen garanderen.
Het gaat ons echter niet alleen om de
centen, maar ook om onze mensen.
De ervaring leert dat mensen die met
plezier werken, beter presteren. Het
werknemersbelang en het bedrijfsbe-
lang gaan hand in hand. Van oplei-
ding wordt iedereen beter.” ■

Meneba Weert wil een ‘specialties plant’ worden, een bedrijf dat bijzondere meel- en

bloemproducten produceert. De vakkennis die medewerkers daarvoor nodig hebben,

krijgen ze in een grootschalig opleidingstraject. Het gemiddelde kennisniveau gaat in

een paar jaar tijd van LBO- naar MBO-niveau. Meneba is er van overtuigd dat bedrijf en

werknemer er beter van worden.
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Meedenken in ‘specialties plant’ 
MANAGEMENT

Instructie op de werkplek

is een essentieel

onderdeel van het

opleidingstraject.

Werknemers leren om

zelfstandig te werken en

eigenhandig problemen

op te lossen.

‘We hebben mensen nodig die goed zijn

opgeleid, zelfstandig kunnen werken en zelf

verantwoordelijkheid durven te nemen’


