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theMa: saMenwerken in food

Alleskunner  
in fabriek
Operators nemen taken TD over, hoger opleidings- 
niveau gewenst

van operators in de voedingsmiddelenindustrie wordt steeds 
meer gevraagd. Ze krijgen meer taken en verantwoordelijk-
heden. dit vraagt niet alleen meer opleiding, maar ook meer 
samenwerking in de fabriek.

schoonmaken is ook onderhoud”, zegt Arie 
Visser, tot voor kort werkzaam bij een 
koekjesfabrikant en tegenwoordig zelfstan-
dig adviseur. In alle operatorteams zit één 
techneut met verantwoordelijkheid per lijn. 
“De storingsdienst en onderhoud zitten in 
de productie.”

Ideale samenwerkingsvorm  
operators en TD
“Wij zijn nog zoekende naar de ideale situ-
atie”, geeft Michel Hagenaars, Operations 
manager bij Continental Candy Industries 
Hoorn (CCI) aan. “Momenteel zijn pro-
ductie en TD nog gescheiden en rapporte-
ren ze aan mij. We doen veel planmatig 
onderhoud: we zijn nog aan het onderzoe-
ken wat efficiënt is en wat effectief.” Hage-
naars vindt in ieder geval dat delen van het 

preventieve onderhoud echte opera-
torstaken zijn. “Schoonmaken, 
inspecteren en smeren: dit hoort 
echt bij de operators thuis. Door 
slecht schoonmaken kunnen name-
lijk storingen ontstaan.”  

Volgens manager Electrical Chris Loos van 
Bureau Veritas moeten de verantwoorde-
lijkheden voor de machine goed zijn vast-
gelegd. Conform de NEN 3140 valt de elek-
trische installatie van de machine onder de 
verantwoordelijkheid van de installatiever-
antwoordelijke (IV). Vaak valt deze onder 
de TD. Bij Jeroen Reiber, ZZP’er en 
momenteel actief als supervisor Main-

Bepaalde technische taken verschuiven van 
technische dienst naar operator. Dit vereist 
een optimale samenwerking tussen de tech-
nische dienst (TD) en operators. Maar hoe 
moet zo’n samenwerking er dan uitzien? 
Een rondetafelconferentie belegt door 
opleider ROVC bij Bejo Zaden in Warmen-
huizen moet hier antwoord op geven.

Huidige samenwerking operators  
en TD
Bij de gastheer van de rondetafelconferentie 
Bejo Zaden in Warmenhuizen zijn de zaken 
nog traditioneel geregeld: TD en 
operators zijn twee gescheiden 
werelden. Is er een storing, dan 
wordt de technische dienst gebeld 
om het probleem bij de machines op 
te lossen. Deze werkwijze is er zo 
ingesleten dat hij moeilijk valt te verande-
ren. Dit is elf jaar eerder al geprobeerd, 
maar zonder resultaat. Manager Technische 
Dienst Piet Wijnker van Bejo Zaden merkt 
bijna verontschuldigend op: dit moet beter. 
“De TD moet nog steeds te veel brandjes 
blussen. We verwachten meer vanuit de 
operators.” Bij de andere deelnemers aan 
het ronde-tafelgesprek tonen de operators 

meer initiatief. Zij bedienen machines en 
moeten waar mogelijk zelf kleine storingen 
oplossen. Lukt dit niet, dan biedt een colle-
ga of de teamleider de helpende hand. Pas 
als de storing echt te ingewikkeld is, dan 
lost een monteur deze op. “We willen uit-
eindelijk toe naar meer zelfstandigheid van 
de operator of in ieder geval dat hij duide-
lijk kan rapporteren aan de technische 
dienst wat er aan de hand is”, geeft produc-
tiemanager Patrick Holdorp uitleg. 
In de Verkade-fabriek in Zaandam zijn ze 
wat dat betreft een stapje verder. Het Zaan-

se bedrijf huldigt het principe dat de ver-
antwoordelijkheden zo laag mogelijk in de 
organisatie horen te liggen. De onderne-
ming werkt volgens TPM: productiviteits-
verbetering door betrokkenheid van de 
medewerker. Volgens dit principe worden 
medewerkers ook opgeleid voor het onder-
houd van de productielijn. “80% van de 
operators helpt mee met onderhoud. Ja, 

‘ We verwachten meer 
vanuit de operators’
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tenance bij een Zaans vleesbedrijf, bestaat 
er geen onduidelijkheid over verantwoor-
delijkheden: een ‘verstoring’ is een opera-
tortaak en een ‘storing’ hoort in de porte-
feuille van de TD. “Is er gereedschap nodig, 
bijvoorbeeld om een apparaat open te 
maken, dan is dat de taak van de TD. Ik wil 
niet heel ver gaan in de taken die de opera-
tor van de technische dienst overneemt.”
Joske Hindriks, opleidingscoördinator 
McCain Foods Holland is het met Reiber 
eens. Een duidelijke scheiding van taken is 
nodig zodat operators en TD’ers elkaar goed 
kunnen aanvullen. “Naast operators heeft 
McCain technisch operators die al over 
technische kennis beschikken en ambities 
hebben om deze kennis verder uit te brei-
den. Zij hebben een specifiek takenpakket.  
Het Zaanse vleesbedrijf startte onlangs een 
project om de samenwerking tussen TD en 
de fabriek te vergroten. Het doel is rende-
mentsverbetering. “Hoe kunnen we die op 
lange termijn borgen?”, vraagt Reiber. De 
operator moet een idee van ‘ownership’ 
krijgen: dit is mijn machine. “Hij moet zich 
verantwoordelijk voelen voor het rende-
ment van de lijn. En kundig zijn om alle 
‘niet-gereedschap-taken’ uit te voeren.”

Rol opleiding en ontwikkeling
Hoewel niet iedereen het erover eens is tot 

hoever de verantwoordelijkheden van een 
operator mogen reiken – mag hij wel of 
niet met gereedschap werken – wordt van 
hem wel meer zelfstandigheid verwacht in 
het oplossen van problemen. Daar hoort 
ook een opleiding bij. Veel bedrijven hante-
ren het verbeterprogramma TPM. Visser: 
“Dit vinden mensen ook leuk. Boven bij het 
management moeten de doelen worden 
gesteld. TPM is een middel om alles goed te 

organiseren. Bij Ahold werken ze met het 
SMED-methodiek. Holdorp: “Het is net als 
met de bandenwissel van een Formule 
1-wagen: iedereen weet wat hij of zij moet 
doen; wat het juiste gereedschap is en wat de 
snelste looproutes, kortom een gestandaardi-
seerde manier van werken.” Door het samen 
analyseren van werkprocessen met behulp 
van SMED kwamen medewerkers tot de 
conclusie: we lopen te veel, we moeten eerst 

Hoe kunnen operators en medewerkers 
van de technische dienst binnen een bedrijf 
zo optimaal mogelijk samenwerken? Over 
die vraag ging het rondetafelgesprek dat 
plaatsvond bij Bejo Zaden in Warmen- 
huizen en werd georganiseerd door ROVC 
dat praktijkgerichte opleidingen en trainin-
gen verzorgt. De volgende sprekers wissel-
den ervaringen uit:
•  Roel Greutink (54), manager Business 

Development, ROVC. Hij leidt de ronde-
tafeldiscussie.

•  Michel Hagenaars (47), operations mana-
ger, Continental Candy Industries Hoorn

•  Joske Hindriks (25), opleidingscoördina-
tor, McCain Foods Holland

•  Patrick Holdorp (40), production  
manager, Ahold Coffee Company

•  Chris Loos, manager Electrical,  
Bureau Veritas

•  Jeroen Reiber (43), ZZP'er en momenteel 
actief als supervisor Maintenance bij een 
Zaans vleesbedrijf

•  Marcel van Bakel (42), opleidingscoördi-
nator en process engineer, Dutch Cocoa

•  Arie Visser (65), Arie Visser Consultancy 
en voorheen lange tijd werkzaam bij  
Verkade

•  Piet Wijnker (59), manager  
Technische Dienst, Bejo Zaden

Meer informatie op www.rovc.nl

Rondetafelconferentie: samenwerking  
technische dienst en operators

deelnemers aan het rondetafelgesprek bij bejo Zaden in warmenhuizen discussiëren over de 

samenwerking tussen operators en medewerkers van de technische dienst in hun bedrijven.

piet wijnker van bejo Zaden geeft eerst een introductie van zijn bedrijf  

voordat de discussie zal losbarsten. 
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de spullen klaarzetten. “Hierdoor wisten we 
de omsteltijd te halveren”, zegt Holdorp. Hij 
is ervan overtuigd dat het creëren van extra 
capaciteit voor opleidingen goed is voor de 
hele organisatie. “Anders kun je geen stappen 
maken. Mensen worden zo meer waard voor 
het bedrijf.” Door SMED is bijvoorbeeld 
minder ondersteuning nodig van de TD.
Operators kennen hun machine vaak van a 
tot z, maar het schort nog wel eens aan ken-
nis van het product. Hagenaars: “Als je weet 
of er iets mis is met het product, dan kun je 
een verstoring sneller verhelpen.” Bij de 
interne Verkade-opleiding bestaat aandacht 
voor wat het product in het proces doet. Vis-
ser: “Bij degen heb je meer kennis nodig van 
technologie en minder van techniek en bij 
bakken is dit precies andersom.”
Voor aankomend operators wordt al snel 
mbo 3- of 4-niveau gevraagd. De laatste zit 
tegen het hbo aan. “Wij selecteren mensen 
op hun affiniteit voor techniek en of ze hel-
der schriftelijk en mondeling kunnen com-
municeren. Ze moeten de ambitie hebben 
om teamleider te worden.” Ook McCain stelt 
steeds hogere eisen aan operators: gezien de 
snelle technische en technologische ontwik-
kelingen wordt meer van hen gevraagd. 
Maar wat te doen met bestaand personeel? 
Kijken of ze het in zich hebben naar niveau 3 
of 4 toe te groeien en ze die mogelijkheid 

ook bieden, stelt Holdorp. Maar wat als ze 
aan hun plafond zitten en geen opleidingen 
willen volgen? Een goed antwoord is hier 
niet op te geven. Hindriks: “Daarnaast kan 
de Nederlandse taalkennis een probleem 
vormen voor sommige operators om door te 
groeien naar een hoger mbo-niveau.”

Obstakels in samenwerking
Door verbeterprogramma’s en hogere (inter-
ne) opleidingen kunnen operators steeds 
meer zaken zelf oplossen en is niet altijd meer 
de TD nodig. Hoe moeilijk is het eigenlijk 
voor de TD om technische zaken uit handen 
te geven? Wat zijn eigenlijk obstakels in 
samenwerking tussen fabriek en TD? Hin-
driks: “Soms doet de operator dingen die vol-
gens de monteurs beter door de TD kunnen 
worden gedaan.” 
Dan is er nog de ‘eilandjes’-gedachte die 
heerst als het gaat om budgetten. In de meeste 
gevallen beslissen de technische diensten over 
de bestedingsruimte qua onderhoud. Dat kan 
lastig zijn, zeker omdat de productie steeds 
meer onderhoud zelf doet, maar geen zeggen-
schap heeft over de besteding. Visser: “Je kunt 
dan het verwijt krijgen dat wij budget van de 
TD afpikken. Hagenaar heeft dat probleem 
niet. “TD en productie rapporteren beide aan 
mij. Volgens Visser is dit probleem te onder-
vangen door ‘bottom-up’ het budget samen te 

stellen: wat is er de komende tijd nodig wat 
betreft onderhoud. Dit kan wel het probleem 
met zich meebrengen dat alle operators hier-
over verschillende meningen hebben. Visser 
realiseert zich dit. “Er is wel strijd om het 
budget. Je moet er daarom altijd voor  
waken dat er geen geld in een bodemloze  
put belandt.”

Conclusie: optimale samenwerking
“Ik zie veel verschillende oplossingen”, besluit 
manager Business Development van het 
ROVC Roel Greutink die het rondetafelge-
sprek leidde. “Ondanks alle ideeën komt het 
er toch op neer dat operators en technici zelf 
moeten ontdekken hoe tot een optimale 
samenwerking te komen. Dit is niet van te 
voren vast te stellen. Belangrijk om de rende-
menten te verhogen is om de mensen een uit-
daging te geven om dit samen te bereiken.” 
Verder constateert Greutink dat productie-
processen complexer worden en dat mbo-3 
toch wel echt het minimum is. De vraag wat 
te doen met personeel die dit niveau niet 
heeft? “Geef mensen uitdagingen en faciliteer 
dit. Zorg dat mensen het toch aankunnen.”

• Maurice de Jong •

discussieleider roel greutink van roVc luistert aandachtig naar ieders standpunten. na afloop vindt er nog een rondleiding plaats bij bejo Zaden.
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