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‘Niveau 3 nieuwe 
ondergrens 

operator’
Voedingsbedrijven Oost-Nederland blijven zoeken 

naar gemotiveerde jongeren
bolletje heeft medewerkers zelf opgeleid 

naar niveau 3 en 4.
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niet met operators maar met slechts enkele machine-instellers”, zegt 
hoofd P&O Nicole Schrijver.

Zij-instromers
Bolletje betrekt zijn personeel via het uitzendbureau. Veel voormalige 
medewerkers uit de bouw- en grafi sche sector stromen in. Bolletje 
selecteert ze op niveau-3 om vervolgens in de fabriek te worden klaar-
gestoomd om als operator aan de slag te gaan. “Er lopen nu twaalf uit-
zendkrachten van Start. Het uitzendbureau betaalt ze en wij begeleiden 
ze. Het is de bedoeling om ze na twee jaar een vaste baan aan te bie-
den”, zegt Bolletjes opleidingscoördinator Johan Leferink. Zijn collega 
Eveline van Dijk, personeelsfunctionaris van het bedrijf, vult aan: “We 
hanteren een strakke strategische personeelsplanning waardoor we 
precies zien wat we aan personeel nodig hebben over de langere ter-
mijn.” Dat Bolletje qua nieuw personeel vooral zij-instromers binnen-
haalt, zegt iets over de instroom op de mbo-foodopleidingen. Die is 
beperkt, weet Van Dijk. Arjan Molendijk, projectleider van Talent-
4Food, geeft  aan dat ook zijn klasjes maar matig gevuld zijn. Een klas 
met mbo-3 en 4-leerlingen ontbreekt zelfs helemaal. Mogelijk start er 
een groep leerlingen voor deze niveaus in het nieuwe schooljaar, zo 
hoopt Molendijk. “Je ontkomt dus niet aan zij-instroom.”

Imago voedingsindustrie
“Het is een imagoverhaal”, verzekert Worsseling van Pré Pain. “Je moet 
vroeg beginnen, op de basisschool, om de voedingsindustrie te promo-
ten. Maar ze moeten ook weten wat ze kunnen kiezen.”
De Twentse voedingsbedrijven vinden dat het maar eens afgelopen 
moet zijn om de voedingsindustrie neer te zetten als ‘lopende band-
werk’. Leferink: “Bij ons in de deegkamer kun je het deeg via beeld-
schermen volgen. Alles is geautomatiseerd.” Molendijk vult aan: “Je 
moet erin werken om te ervaren hoe leuk het is. Werk je in food, dan 
blijf je er werken. Je bent verantwoordelijk voor vele zaken: gezond-
heid en welzijn, smaak en duurzaamheid.” Zij-instromers vinden in de 
voedingsindustrie wat ze niet in hun eigen sector vinden. “Veel hore-
cakoks en ambachtelijke bakkers zoeken bij ons regelmaat”, vertelt 
Worsseling.

Arbeidsethos en houding
Schrijver ervaart dat het aspect gedrag een steeds grotere rol speelt bij 
de selectie van nieuw productiepersoneel. “Het kwaliteitsbesef is niet 
altijd aanwezig. Ook het arbeidsethos is niet altijd hoog. Bij niveau 3 is 
dat vaak wel meer aanwezig.” Van Dijk: “Bij ons staan veiligheid, kwali-
teit en kwantiteit voorop. Dat zijn onze principes en dat moet iedereen 
weten.” Molendijk herkent het probleem. “Je hebt soms te maken met 
langdurig werklozen met niet altijd de juiste mentaliteit.” Schrijver 

Nieuw elan is merkbaar bij de voedingsindustrie in Oost-Nederland. 
Zaken die een tijdje zijn blijven liggen, worden weer opgepakt. Zo blies 
Stichting Innofood, de belangenbehartiger van de voedingsindustrie in 
Oost-Nederland, Talent4Food nieuw leven in. Deze bedrijfsschool 
voor de voedingsindustrie in Twente, waar AOC Oost het onderwijs 
verzorgt, is opgericht in 2010 met als doel: de versterking van het ima-
go van de voedingsindustrie en een toekomstige gegarandeerde 
instroom van gekwalifi ceerde medewerkers. Na een voortvarende 
start, zijn de activiteiten van de bedrijfsschool wat teruggevallen. Door 
de crisis hadden bedrijven weinig mensen nodig, dus ontbrak de 
noodzaak om vol in te zetten op Talent4Food. Nu de economie lang-
zaam tekenen van herstel vertoont, neemt de aandacht voor een aantal 
fundamentele problemen waarmee de voedingsindustrie kampt weer 
toe. De instroom in mbo-foodopleidingen is dramatisch laag en nog 
steeds is het imago van de branche verre van goed. 

Operators mbo 3 en 4
Projectleider Anton Ooijen van de HCA Food maant de regio’s tot 
actie. Jaarlijks zijn er gemiddeld per regio 150 voornamelijk technisch 
geschoolde hbo’ers en mbo’ers nodig. En vooral bij die laatste groep ligt 
een chronisch tekort op de loer. Veertig mbo’ers op niveau 2, tachtig op 
3 en 4, vijft ig monteurs, twintig technische hbo’ers en nog eens twintig 
andere hbo-functies zijn jaarlijks nodig in Oost-Nederland. “Er zit 
10% in de klas van wat nodig is aan operators in de voedingsindustrie”, 
zei hij tegen VMT (zie pag. 15). 
Hoewel het vinden van voldoende arbeidskrachten tot op heden nog 
geen groot probleem vormt, zien voedingsbedrijven in Twente wel 
degelijk dat er een aantal structurele problemen liggen te sudderen. 
“Het invullen van vacatures voor operators zal op de langere termijn 
een probleem worden”, vertelt Peter Worsseling, HR-manager van Pré 
Pain uit Oldenzaal die vooral afb akbrood maakt onder private label. 
Hij denkt dat het vinden van mensen op mbo-3 of 4-niveau lastig zal 
worden. “Wij schroeven de kwalifi catie-eisen omhoog. We zoeken 
meer naar procesoperators in plaats van inpakkers. Niveau 3 wordt de 
nieuwe ondergrens voor operators.” Hij verklaart zich nader: “Onze lij-
nen zijn volledig geautomatiseerd. Dit vereist andere vaardigheden en 
inzichten.” Volgens Dick van der Meijden, teamleider bij AOC Oost in 
Almelo, gaat het erom dat de operator inzicht heeft  wat er in het pro-
ces gebeurt. “Als operator moet je op een kritiek moment de juiste 
beslissing kunnen nemen: draai je door of stop je de productie. Blok-
keer je een batch of juist niet. Neemt een operator een goede beslissing, 
dan verdient hij zijn geld dubbel en dwars terug.”
Bij Plukon Goor is het productiewerk juist veelal op niveau 1 en 2.  
“Met name bij de productcontrole en het inpakken zijn mensen nodig. 
De rest van het productieproces gaat machinaal. We werken dan ook 

bij de presentatie van de human Capital agenda (hCa) food in oktober werd er maar weer 
eens op gehamerd: in de regio moet het gebeuren. Jongeren en werkzoekenden porren voor 
een mbo-opleiding tot operator en een baan in de voedingsindustrie sorteert het meeste effect 
als dit regionaal gebeurt. hoe pakken het onderwijs en de voedingsindustrie in het oosten van 
nederland verenigd in Stichting innofood dit aan?
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krijgen meer verantwoordelijkheid en worden een jaar lang bege-
leid in hun nieuwe functie. 
Bij Pré Pain volgt na de interne opleiding een opleiding via AOC Oost. 
“Het AOC gaat eerst onze teamleiders trainen op competenties en dan 
volgen de operators”, zegt Worsseling. De meeste bedrijven leiden 
intern op en werken met een intern uitzendbureau. Wat voegt bedrijfs-
school Talent4Food hier nog aan toe? Volgens Leferink van Bolletje 
moet de bedrijfsschool zich meer richten op kleinere bedrijven van 
mindere naam die moeilijk aan personeel kunnen komen.

Samenwerking onderwijs
Over het algemeen zijn de bedrijven tevreden over de samenwerking 
met het onderwijs in de regio. Zo komen docenten van het AOC 
Oost regelmatig bij de bedrijven over de vloer. Maar er overheerst 
niet alleen tevredenheid. Schrijver: “Wij doen onze techniekoplei-
dingen over het algemeen bijvoorbeeld niet bij het ROC van Twente. 
De organisatie is log en het bedrijfsleven vraagt juist flexibiliteit; vaak 
omdat er in ploegen wordt gewerkt waardoor de combinatie van 
werken en leren goed op elkaar afgestemd dient te woren. Met een 
ROC is het lastig om dit soort zaken af te stemmen.” Leferink deelt 
de bevindingen van Schrijver. “De inhoud van de techniekopleiding 
in de BBL loopt achter met wat er in het bedrijf gebeurt.” Daarom 
moet je als docent ook echt bij het bedrijf aanwezig zijn, vindt 
Molendijk.

Geen acuut personeelsprobleem
Ondanks de noodkreten van de HCA is er geen acuut personeelspro-
bleem. Mede te danken aan de economische crisis die het personeels-
aanbod groter maakt voor de Twentse voedingsbedrijven. Worsseling 
ontvangt veel open sollicitaties. “Het probleem is minder groot dan 
geschetst; door automatisering heb je minder mensen nodig.”  
Sinds 2008 is de productie bij Plukon in Goor verdubbeld, maar niet 
het personeelsbestand. Dat groeide in zes jaar tijd van 185 medewerkers 
naar 215. “Dit komt door efficiëntie en automatisering.” Bolletje plant 
zijn personeelsbehoefte effectiever. Het bakkerijbedrijf predikt “duur-
zame inzetbaarheid”. Dit betekent dat een operator met niveau-3 in  
de nabije toekomst op verschillende plekken in de productie kan  
worden ingezet. 
Leferink vertelt dat het overheidsgeld uit de sectorplannen ook gebruikt 
moet worden voor interne opleidingen en niet alleen voor nieuwe 
instroom. “We zijn drukker bezig met duurzame inzetbaarheid van 
medewerkers van bijvoorbeeld vijftig jaar, die nog zeventien jaar tot 
hun pensioen dienen te werken, dan met nieuwe mensen aantrekken.”  
Toch blijft het probleem wat de HCA schetst van de lage instroom op 
mbo-foodopleidingen overeind staan, waardoor bedrijven noodge-
dwongen een beroep doen op zij-instromers. Bovendien zet de ver-
grijzing de komende jaren door en trekt de economie langzaam aan. 
Molendijk: “Niemand die van de mbo-foodopleidingen afstudeert,  
is werkloos.”

• Maurice de Jong •

drukt zich wat minder diplomatiek uit: “Soms 
lijkt het alsof mensen gewend zijn dat het geld 
vanzelf binnenkomt, zonder er iets voor hoe-
ven doen.”

Intern opleiden
Een uitdaging van veel bedrijven is het opleiden van zittende 
medewerkers naar een hoger niveau. Bolletje heeft al eerder oudere 
medewerkers opgeleid naar niveau 3 en 4. “Als we dit niet hadden 
gedaan, dan hadden ze het lastig gekregen om mee te komen”, ver-
telt Leferink. Momenteel wordt een groep medewerkers klaarge-
stoomd voor de nieuwe functie van procesoperator op niveau 4. 
Medewerkers konden hier intern op solliciteren. Het gaat in totaal 
om vijftien nieuwe plekken. Zij zijn verantwoordelijk voor het 
gehele proces aan de lijn van deeg tot en met de inpak”, legt Lefe-
rink uit. Bolletje heeft hierdoor het aantal teamleiders terugge-
bracht van twaalf naar vijf. De aankomende procesoperators-c  

Twaalf mensen een jaarcontract
Bedrijfsschool Talent4Food wist voor het verpakkingsbedrijf 
I-pack in Hengelo in samenwerking met de gemeente Enschede 
twaalf mensen voor de productie te vinden. Afgelopen april  
kregen ze een jaarcontract. “Tien mensen gaan een interne  
opleiding volgen op niveau 1 en twee stromen in bij het klasje  
van Talent4Food voor een opleiding op niveau 2”, zegt project-
leider Arjan Molendijk. Van de huidige Talent4Food-groep  
behalen alle dertien deelnemers binnenkort hun diploma niveau 2. 
Ze krijgen bijna allemaal een contract bij een van de lidbedrijven 
van Talent4Food. Er start daarnaast momenteel weer een nieuwe 
groep van negen deelnemers in een carrouselmodel waar steeds 
weer nieuwe deelnemers bij in kunnen stromen.

“we zoeken meer naar procesopera-

tors in plaats van inpakkers. niveau 3 

wordt de nieuwe ondergrens voor ope-

rators”, vertelt hr-manager peter 

worsseling van pré pain.
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