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Verpakkingsoperator  
Plonie Braam-Van Westen:

‘ Vroeger wilden jongeren ook  
niet in een fabriek werken’

het beroep van operator staat nu niet 
bepaald bovenaan het verlanglijstje van 
de jongere generatie. door de vergrij-
zing in de voedingsindustrie zijn over 
een aantal jaar veel banen beschikbaar 
in dit veld. plonie braam-van Westen 
vertelt aan vMt wat haar werk bij per-
fetti-van Melle in breda zo leuk maakt.

jaartje te blijven, maar is nooit meer wegge-
gaan. De ervaren operator had alleen lagere 
school achter de rug toen ze begon bij de 
snoepfabrikant. Inmiddels is ze dat niveau 
al lang en breed ontgroeid. “Ik heb aan de 
lijn zoveel geleerd. Ik wist in het begin nau-
welijks wat een computer was. Het bedie-
ningspaneel moet je ook leren bedienen. Je 
moet weten waar alles voor staat. Mensen 
denken, dat is allemaal lopende bandwerk. 
Maar dat is het allang niet meer: er komt 
veel technische- en computerkennis bij   
kijken.”

Vergrijzing
De gemiddelde leeftijd op Braams afdeling 
is ca. 45 jaar. “Ik merk dat we vergrijzen bij 
Perfetti-Van Melle.” Maar dat jongeren niet 
als operator aan de slag willen, is van alle 
tijden. “Dat was vroeger al zo. Toen werd 
gezegd: ‘Je gaat toch niet in een fabriek wer-
ken.’” Voor jongeren zijn er volop kansen 
om zichzelf te plooien en opleidingen te 
volgen. Zelf zal ze altijd blijven leren, maar 
extra diploma’s halen, laat ze aan de jongere 
generatie over. 
Braam-Van Westen heeft geen ambities 
meer binnen Perfetti-Van Melle. Ze merkt 
aan haar lichaam dat ze wat ouder wordt. 
“Je reactievermogen wordt minder. Maar 
iedere dag weer heb ik het naar mijn zin.”

• Maurice de jong • 

ze ook woont. Zelfs na zo’n lange tijd ver-
veelt haar baan nog steeds niet. Integendeel: 
die wordt steeds leuker. Ze werkt op de ver-
pakkingsafdeling van Mentos waar zo’n tien 
lijnen staan. Braam staat vaak aan de 
‘Japan-lijn’. “Er wordt hier geproduceerd 
voor Japan. Door de strenge producteisen 
staan er twee operators in plaats van één in 
verband met de extra controles die Japan 
eist”, zegt Braam die parttime werkt. Ze ziet 
toe of de lijn soepel loopt en of de kwaliteit 
van de verpakkingen in orde is.

Kleine storingen
“Als er een storing is, dan leg je de lijn stil 
en haal je de technische dienst (TD) erbij. 
Kleine storingen lossen we zelf op.” Dat 
laatste gebeurt steeds meer. “We krijgen zelf 
steeds meer verantwoordelijkheid voor het 
oplossen van storingen. We volgen hier ook 
een opleiding voor. Vroeger dacht je, dat 
doet de technische dienst wel, dat zijn mijn 
taken niet. Maar als je hierop moet wach-
ten, gaat veel kostbare tijd verloren.” Braam 
vervangt zelf de koppen van de rollen als ze 
gebogen zijn of als de sealcap niet goed 
meer is. “Als de belijning van rollen los zit, 
waardoor het snoep eruit kan vallen, lossen 
we dat op.”

Geen lopende bandwerk
34 jaar geleden begon Braam-Van Westen 
in de avonddienst. “Zo kon mijn man bij 
mijn dochter zijn.” Ze plande om een half 

Plonie Braam-Van Westen (59), getrouwd 
en één dochter van 39, werkt al 34 jaar als 
verpakkingsoperator bij Perfetti-Van Melle. 
Eerst op de locatie in Rotterdam en sinds 
drie decennia in Breda-Prinsenbeek waar  
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