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TOEKOMSTBESTENDIG OPLEIDEN

MENSEN & LOOPBAAN

Overal en altijd de  
juiste kennis

Royal A-ware zet in op ontwikkeling medewerkers

Bij Royal A-ware Food Group zit het opleiden van medewerkers in de structuur van 
het bedrijf. Arbeidsklimaat is een van de pijlers van maatschappelijk verantwoord 
ondernemen. Sinds 2010 is er een afdeling Knowledge & Education, die er via een 
online systeem voor zorgt dat voor werknemers altijd en overal de juiste kennis 
beschikbaar is. De afdeling weet ook waaraan behoefte is. 

Bij A-ware ligt de nadruk op e-learning in combinatie met klassikaal onderwijs en instructie. Fo
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een aantal weken toetst A-ware of een medewerker de vaardig-
heid beheerst. Een aantal EPL’s zijn verplicht, andere lessen  
sluiten aan op het takenpakket van de medewerker. “We betrek-
ken medewerkers bij het schrijven van EPL’s en trainen ze daarin. 
De EPL’s worden vervolgens als werkinstructie vastgelegd in het 
Kennishuis.” Zo trainde A-ware in het najaar medewerkers in  
de nieuwe kaasfabriek in Heerenveen om de dikke en soms  
complexe handleidingen van nieuwe machines te ontrafelen en  
te vertalen naar heldere korte instructies met weinig tekst en veel 
beeld. Ook die komen weer in het Kennishuis, zodat werknemers 
ze kunnen toepassen en digitaal delen.  

Formeel leren
Formeel leren is de tweede bouwsteen van A-wares opleidings-
beleid. Deze leervorm, het Opleidingshuis genoemd, borgt de 
kennis en kunde van de medewerkers in een loopbaandossier.  

In dit digitale plat-
form, waarvoor een 
inlog is vereist, biedt 
A-ware tientallen 
e-learningmodules 
aan. De kennis en 
vaardigheden die  
medewerkers opdoen, 

worden inclusief certificaten en diploma’s in het Opleidingshuis 
vastgelegd. De hr-afdeling en de leidinggevenden hebben op die 
manier inzicht in de competenties van de productiemedewer-
kers. Zo kan ook bepaald worden welke trainingen eventueel  
nog nodig zijn. Nieuwe vaste medewerkers en uitzendkrachten 
dienen in het opleidingshuis via e-learning een introductie-
module te volgen voordat ze aan de slag gaan. 

Compliance
Het digitaal vastleggen van kennis en kunde van de medewerkers 
legt Royal A-ware geen windeieren. Het bedrijf kan zo inspelen  
op wensen van klanten en eisen van overheidsinstellingen tijdens 

Met een grijns kijkt de medewerker van het familiebedrijf in de  
lens van de fotograaf. “Even mijn haar goed doen”, zegt de man, 
van wie het strakke en hippe kapsel sterk doet denken aan dat  
van ex-Feyenoord-spits Graziano Pellè. Hij heeft de lachers op  
zijn hand. Samen met zijn medecursisten doet hij een examen  
Microbiologie. Ze volgen de door A-ware zelf ontwikkelde  
zestiendaagse leerweg – opstap mbo-niveau 2, gecertificeerd  
door ROC Flevoland – die praktijk en theorie combineert. Het  
bedrijf in Almere, dat kaas produceert, rijpt, verpakt, verhandelt  
en transporteert, maakt daarbij ook gebruik van e-learning.  

Infrarood
Docent Judith van der Wijk gaat met infrarood licht door het  
lokaal. De sfeer in de klas is uitgelaten. De procesoperators, die  
niet ogen als typische studiebollen, verheugen zich op de praktijk-
opdracht handen wassen. Van der Wijk richt op de handen van de 
Pellè-lookalike, die schrikt. Het uv-licht onthult dat zijn handen 
niet brandschoon zijn. De cursisten stromen het lokaal uit om de 
handen te wassen, waarna ze de test nogmaals moeten ondergaan. 
Deze opdracht verbetert de perceptie van hygiëne. “Als er nog  
vuil zit onder de nagelriemen, zien ze dat door het uv-licht. Het  
examen hebben ze voorbereid via e-learning”, zegt de cursusleider.

Informeel leren
Royal A-ware vindt het continu opleiden van medewerkers be-
langrijk. Maar leren moet ook leuk zijn. Het motto van het bedrijf,  
waar 1.700 mensen in vaste dienst zijn op achttien locaties, luidt 
niet voor niets: binden, boeien en laten groeien van medewerkers. 
Onder die noemer werkt de afdeling Knowledge & Education, die 
onder leiding staat van Bart Beeftink, aan de kennis en vaardig-
heden van de productiemedewerkers. De nadruk ligt daarbij op  
e-learning in combinatie met klassikaal onderwijs en instructie  
op de werkplek, een mix die ook 
wel blended learning wordt  
genoemd. Daarnaast hecht het  
bedrijf aan informeel leren.  
In het Kennishuis, het digitale 
platform, vinden alle werk- 
nemers altijd en overal infor- 
matie die ze nodig hebben om 
hun werk goed te kunnen doen. Via informatiezuilen en laptops  
op de werkvloer vinden ze bijvoorbeeld werkinstructies voor  
een nieuwe machine en hygiënevoorschriften. Die kennis kan  
eenvoudig via het systeem worden gedeeld. “Bij een nieuwe 
kwaliteits procedure kunnen alle operators met één druk op de 
knop worden gemaild”, licht de opleidingsmanager toe. 

Eén-punts-lessen
Ook de operators kunnen werkinstructies delen. En A-ware laat ze 
hun eigen één-punts-lessen schrijven (EPL’s). Dat zijn informatie-
vellen waarop een vaardigheid, zoals het instellen of schoonmaken 
van een machine, met foto’s en korte teksten wordt toegelicht. Na 

‘ Auditors willen bewijs dat 
medewerkers voldoende 
zijn opgeleid’

Opleidingsmanager Bart Beeftink: “Bij de medewerkers op de werkvloer is de 

echte kennis te vinden”.
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Opleiden bij Royal A-ware
Na de fusie tussen Bouter Cheese en Anker Cheese in 2010, werd 
de expertise in het opleiden van medewerkers gecombineerd in de 
afdeling Knowledge & Education. Die is gebaseerd op twee bouw-
stenen:
1.  Het Kennishuis, ook wel informeel leren genoemd. Hier is voor  

alle medewerkers digitaal kennis beschikbaar opdat ze hun werk 
beter kunnen doen. Het gaat bijvoorbeeld om werkinstructies en 
hygiënevoorschriften. 

2.  Het Opleidingshuis (operators niveau 0-4), ook wel formeel  
leren genoemd. Bij formeel leren gaat het om het borgen van  
de kennis en kunde van medewerkers. Zo staan hier onder  
meer e-learningmodules die online beschikbaar zijn. 

Bij het in kaart brengen van de opleidingsbehoefte van A-ware en 
zijn individuele medewerkers bedient Knowledge & Education zich 
van het Learning Management System (LMS). Op basis hiervan 
organiseert de afdeling opleidingen en trainingen die zowel klassi-
kaal als via e-learning worden aangeboden. Met de sterke focus  
op opleiden streeft Royal A-ware ernaar zijn medewerkers te  
behouden en het eigen bedrijfsresultaat te verbeteren. 

TOEKOMSTBESTENDIG OPLEIDEN

het Opleidingshuis valt, genereert rapportages over opleidingen  
en trainingen die medewerkers hebben doorlopen. “Het toont of  
iemand bijvoorbeeld 33, 66 of 100 procent van de door Précon 
Food Management ontwikkelde modules over food defence,  
voedselveiligheid en allergenen heeft behaald.” Sommige auditors 
willen ieder jaar zien dat operators kritische controlepunten aan-
toonbaar beheersen. “Wij maken hiervan dan EPL’s, die worden  
afgetoetst. Die zetten we dan met toetsings- en vervaldatum in het 
LMS. Onze medewerkers leren zo dus kritische controlepunten  
beheersen en de auditor kan dan zien dat alles in orde is.” 

Resultaat
Wat levert de focus op het opleiden van medewerkers A-ware  
concreet op? “Klanten zijn tevreden. Medewerkers blijven langer  
en hebben plezier in hun werk”, weet Beeftink. “Hun kwaliteits-
bewustwording groeit en ze leren veilig te werken. Verder zijn er  
aantoonbaar minder storingen met als resultaat meer rendement 
op de productielijnen. “Ik weet dat één lijn 15 procent meer ren-
dement heeft door de zestienweekse leerweg die we onderwijzen. 
Weer een andere lijn heeft 8 tot 10 procent minder uitval.” Als  
onderdeel van het twaalfweekse World Class Manufacturing 
(WCM)-traject, het vervolg op de zestienweekse leerweg, presen-
teren medewerkers onderbouwde verbetervoorstellen voor pro- 
ductielijnen. Hierdoor is de directie ook bereid te investeren in  
de verbeteringen die worden aandragen”, geeft Beeftink aan. “Echt, 
de echte kennis is te vinden bij de medewerkers op de werkvloer.”

• MAURICE DE JONG • 

audits. Zaken als allergenen, food defence en voedselveiligheid 
worden steeds belangrijker. “Auditors willen aantoonbaar hebben 
dat medewerkers hierin voldoende zijn geschoold”, benadrukt 
Beeftink. Het Learning Management Systeem (LMS), dat onder  

De medewerkers hebben via  

informatiezuilen overal en altijd  

kennis tot hun beschikking.


