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Figuur 1. Keten van verandering. 

Excellente Voedingsoperator
heeft de toekomst 

Een directeur van een betonvlechtbedrijf zei 
ooit over zijn medewerkers: “Ze moeten zich 
aan de 3B-regel houden: bukken, buigen en 
bek houden”. De tijd dat operators hun her-
senen mochten achterlaten in de kleedruim-
te, ligt gelukkig achter ons. Sterker nog, we 
verwachten van hen dat ze hun verstand  
gebruiken. Maar maken we al optimaal  
gebruik van de kennis, kunde en creativiteit 
van onze mensen op de werkvloer? Stel dat 

Bedrijven die tot de top willen behoren, moeten sneller, beter en 
goedkoper zijn dan de concurrentie. Ze verwachten daarbij een 
actieve rol van hun medewerkers. De pavlovreactie is om harder  
te gaan werken. Maar vaak kan dat niet meer. Het hoeft ook niet.
Slimmer werken oftewel continu verbeteren, dat is het antwoord. 

(circa 70%). Daaraan kunnen diverse oor-
zaken ten grondslag liggen, zoals blijkt uit  
de keten van verandering (zie figuur 1). Er  
is bijvoorbeeld geen duidelijke visie van wat  
de verandering moet opleveren. We zien  
ook regelmatig dat het binnen de bedrijfs- 
top ontbreekt aan overeenstemming of de 
bereidheid tijd en middelen ter beschikking 
te stellen om het traject te laten slagen.

Verbeterkennis is twee 
Een van de voornaamste problemen is  
echter dat van medewerkers een actieve  
bijdrage wordt verlangd, maar dat ze niet 
worden voorzien van de kennis, kunde en 
vaardigheid die nodig zijn om die bijdrage 
te kunnen leveren. Als u dus wilt dat uw  
medewerkers helpen de processen sneller, 
beter en goedkoper te laten verlopen, dan 
zult u ze ook moeten opleiden en trainen 
op het gebied van continu verbeteren. 

Excellente Voedingsoperator
Gelukkig zien steeds meer aoc’s en roc’s dit 
in. Zij bieden vakkennis en verbeterkennis 
gecombineerd aan in gecertificeerde 
mbo-opleidingen. Deelnemers leren dan 
methodes als Kaizen, Smed, 5S, Autonoom 
Onderhoud en Gericht Verbeteren toe te 
passen op hun eigen dagelijkse werkzaam-
heden. Bovendien zijn er voor leiding- 
gevenden diverse Belttrainingen beschik-
baar, waarmee zij leren het verbeterproces 
te begeleiden. Operators die een dergelijke  
opleiding volgen, noemen we Excellente 
Voedingsoperators. En die hebben wat ons 
betreft de toekomst. Want ze zijn waarde-
voller als werknemer en flexibeler op de 
arbeidsmarkt.
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we die inzetten om het werk sneller, beter, 
goedkoper en leuker te laten verlopen…

Up-to-date vakkennis is één
Dat verstand dienen operators in eerste  
instantie aan te wenden om hun werk goed 
te doen. Dus worden ze continu getraind  
op gebieden als hygiëne, voedselveiligheid, 
ISO, HACCP, bediening van machines en 
het al dan niet geautomatiseerd administre-
ren van wat men doet. Dat is prima, want 
we willen allemaal goed en veilig eten op 
ons bord. Maar is het genoeg om toekom-
stige ontwikkelingen het hoofd te bieden? 
Uit een recent onderzoek van Industry 
Week blijkt dat verandertrajecten – daar 
hebben we het hier over – vaak mislukken 
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