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Management

Aan de rand van het industrieterrein in
Culemborg staat het pand van de Albert
Heijn Kaascentrale (AHKC). Hier bewer-
ken 150 medewerkers Hollandse en bui-
tenlandse kazen tot een winkelklaar pro-

duct. De buitenlandse kazen worden di-
rect in punten of plakken gesneden en
verpakt, de Hollandse kaas ondergaat
eerst een rijpingstap. Na het snijden, ver-
pakken, wegen en etiketteren gaan de

winkelklare kazen in fusten naar de cen-
trale opslag. Hiervandaan worden ze op
afroep naar de distributiecentra van Al-
bert Heijn getransporteerd.

Trots
AHKC heeft de ambitie een kaascentrale
van wereldklasse te worden en is al een
eind op weg om dat waar te maken. Bart
Beeftink, als functionaris afdeling Know-
ledge & Education een van de drijvende
krachten achter dit proces, vertelt met
trots: “We worden al een aantal jaren
geconfronteerd met steeds strengere ei-

sen op het gebied van kwaliteit en hygië-
ne. Daarnaast worden automatisering en
innovatie steeds belangrijker om onze
positie op de markt te kunnen handha-
ven. We wilden dat onze mensen deze
ontwikkelingen konden bijhouden, ook
degenen zonder opleiding. Ook het ach-
terste treinstel moet de trein kunnen vol-
gen. Daarom zijn we in 2003 gestart met
een digitale kennisbank, die we ook ge-
bruiken als basis voor ons opleidings-
ysteem. Sinds juni zijn we een landelijk
erkend opleidingbedrijf. Medewerkers
kunnen in ons bedrijf Vapro Basis, Vapro
A en Vapro B halen.”
Inmiddels hebben veel medewerkers cer-
tificaten behaald. Samen met de lande-
lijke erkenning is dit de kroon op het
werk van Beeftink en algemeen directeur
Guus van Balen.

Foto en film
De digitale kennisbank is op elke werk-
plek beschikbaar en bevat informatie
over AHKC en algemene procedures, hy-
giëne en HACCP en alle werkvoorschrif-
ten. “Als mensen op hun werkplek een
instructie willen nalezen, bijvoorbeeld
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‘Ook het achterste treinstel moet de
trein kunnen volgen’

Kaas rijpen, snijden, verpakken en distribueren – het lijkt zo

eenvoudig. Toch komt er heel wat bij kijken om een kaasdistri-

buteur van wereldklasse te worden. Albert Heijn Kaascentrale

heeft een gedegen opleidingstructuur opgezet met aandacht

voor mens en bedrijf. Medewerkers ontwikkelen zich, de produc-

tie wordt efficiënter en het bedrijf transparanter. Wat is het ge-

heim achter dit succes?

Albert Heijn Kaascentrale dis

Medewerkers volgen
digitale lessen op
een laptop in het
opleidingslokaal.
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om een storing op te lossen, dan kunnen
ze direct de digitale kennisbank raadple-
gen. Alle benodigde informatie is voor
iedereen toegankelijk en up-to-date. We
maken gebruik van foto’s, films en ge-
luidfragmenten. Dat spreekt de mensen
meer aan dan veel tekst”, verduidelijkt
Beeftink.
Het materiaal voor het AHKC-opleidings-
systeem is afgeleid van de kennisbank.
“We maken al ons lesmateriaal zelf, zo-
dat het echt aansluit bij onze werkzaam-
heden.”

Buddy
Het opleidingssysteem bij AHKC bestaat
uit vier niveaus. De eerste twee niveaus
nemen twee jaar in beslag en leiden op
tot het VAPRO-basisdiploma. Voor dege-
nen die verder willen en kunnen, is het
mogelijk om in twee jaar Vapro A (niveau
3) te halen. Vapro B (niveau 4) neemt
eveneens twee jaar in beslag. Elke stap
wordt afgesloten met een digitaal exa-
men, gevolgd door een praktijkexamen
op de werkvloer. Bij het examen worden
ook in de praktijk verkregen competen-
ties beloond (EVC, zie ook VMT 2006, nr.
12, pp. 10-12).
Iedere medewerker krijgt een begeleider
op de werkplek, een zogenaamde buddy.
Vaak is dit een collega die de opleiding al
heeft doorlopen. Bij hem kan de mede-
werker terecht met vragen. De leidingge-
vende fungeert als mentor en houdt de
voortgang bij. Per afdeling bewaart een
medewerker van Knowledge & Education
het overzicht.
Nu AHKC een officieel erkend opleiding-
bedrijf is, worden de medewerkers inge-
schreven als student van ROC West Bra-
bant. Dit opleidingscentrum bewaakt de
AHKC-opleidingen. De erkenning heeft
ook financiële voordelen. Beeftink: “Via
de WVA, de wet vermindering afdracht
loonbelasting, krijgen we van de over-
heid een financiële tegemoetkoming
voor elke lerende werknemer.”

Real-time OEE
Sinds vorig jaar valt ook World Class Ma-
nufacturing(WCM) binnen het oplei-
dingsprogramma. Verantwoordelijk hier-
voor is extern adviseur Patrick de Vos van
Van Lente & De Vos. “De filosofie van

World Class Manufacturing, het produce-
ren zonder verliezen, sprak de directeur
aan. Medewerkers leren nu stapje voor
stapje hoe je verbeterpunten ziet en ver-
beteringen uitvoert. Wij begeleiden hen
hierbij.”
Bij AHKC zijn dankzij de suggesties van
medewerkers al veel besparingen gerea-
liseerd. Zo zijn de schoonmaak- en
omsteltijden verkort met 25 tot 60%. De
stijging van de OEE, een maat voor de
productiviteit, bedraagt 10 tot 20% per
lijn. “Sinds kort kunnen medewerkers de
OEE van de lijn real-time aflezen via com-
puterschermen. Ze zien zo heel snel wel-
ke factoren hier op van invloed zijn en
kunnen bijsturen”, aldus De Vos. Beef-
tink is enthousiast over de samenwer-
king: “WCM sluit prima aan bij onze op-
leiding.”

Laptop
Dat opleiding een vast onderdeel is van
het werk bij AHKC, blijkt uit het feit dat
elke uitzendkracht begint met een korte
digitale opleiding van twee uur. Beeftink
licht toe. “Zo willen we bereiken dat uit-
zendkrachten met een zekere basisken-
nis over ons bedrijf en onze filosofie bij
ons beginnen te werken.”
Komen medewerkers voor langere tijd,
dan beginnen ze met niveau één. Daarbij
kunnen ze negen wekelijkse digitale les-
sen volgen op een laptop in het oplei-
dingslokaal. “In niveau één komen alge-
mene kennis van AHKC, procedures en
WCM aan bod. Vanaf niveau twee volgen
specifieke werkopleidingen. De algeme-
ne onderdelen blijven op elk niveau
terugkomen met steeds zwaardere leer-
doelen. We doen dit bewust zodat men-
sen de stof herhalen en verdiepen. Zo
onthouden ze het beter. Bovendien blij-
ven ze dan ook op de hoogte van eventu-
ele veranderingen”, verklaart Beeftink.

POP
De opleidingen bij AHKC zijn ingebed in
het personeelsbeleid. Ze hebben invloed
op het werk en dus ook op het salaris. Zo
creëert de opleidingsstructuur een trans-
parante organisatie waarin iedereen weet
waar hij aan toe is.
Na afronding van elke stap hebben
medewerkers een gesprek met hun lei-

dinggevende over hun Persoonlijke ont-
wikkelingsplan (POP). Daarin wordt
gekeken naar kennis, vaardigheden en
ontwikkelingsmogelijkheden van de
medewerker. Potentie en ambitie moeten
overeenkomen. Ook interne sollicitaties
naar een hoger niveau worden hier
besproken.

Willen en kunnen
Bij AHKC is veel mogelijk voor mensen
die verder willen. Het initiatief ligt bij de
mensen zelf. “Of ze nu een opleiding,
begeleiding van een mentor of doorstro-
ming naar een nieuwe functie willen,
medewerkers zijn zelf verantwoordelijk
en moeten actie ondernemen. Als men-
sen wel willen maar het moeilijk vinden,
krijgen ze extra begeleiding. Zo nemen
we mensen die moeite hebben met de
taal het examen mondeling af. Er zijn ook

mensen die wel kunnen maar niet willen.
Die vragen om een andere aanpak”, stelt
Beeftink.
De aanpak van AHKC werkt. Sinds 2004
hebben 70 medewerkers verpakking en
logistiek in totaal 150 werkplekcertifica-
ten gehaald. De certificaten kunnen nu
landelijk worden erkend met een diplo-
ma. Dit vergroot de motivatie onder de
medewerkers. Het bedrijf is hard op weg
naar wereldklasse.

Annemarie Barbier-Schenk

Bart Beeftink en Patrick de Vos: “World Class Manufac-
turing sluit prima aan bij de interne opleiding bij AHKC.”

‘Medewerkers zijn zelf
verantwoordelijk’

tributeur van wereldklasse


