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theMa: opLeiding &  
arbeidsMarkt

Eduard Leidner,  
teamleider  
operators:
‘ Breng de 
bedrijfsvakschool terug’

het beroep van operator staat nu niet bepaald  
bovenaan het verlanglijstje van de jongere generatie.  
door de vergrijzing in de voedingsindustrie zijn over 
een aantal jaar veel banen beschikbaar in dit veld. 
eduard Leidner vertelt aan vMt wat zijn werk bij 
hero benelux in breda zo leuk maakt.

Vergrijzing
De meeste operators bij Hero zijn de veertig 
gepasseerd. “We hebben wel jonge jongens 
gehad, maar ze waren zo weer weg. Kortlo-
pende contracten konden niet verlengd wor-
den in verband met de economische situatie. 
Misschien moet de bedrijfsvakschool terug. 
Dan zal de instroom van mbo’ ers met kennis 
van zaken verbeteren.”
“Het aantrekkelijk maken van het vak is een 
moeilijk fenomeen”, zegt Leidner. Zelf is hij 
nog tot op het bot gemotiveerd. “Het belang-
rijkste is dat je moet meegaan met verande-
ring. Die ging eerst in kleine stappen en de 
laatste jaren met sprongen. Je moet leergierig 
blijven.” Een continue stroom van nieuwe 
producten, flessen, flessensoorten, het blijft 
Leidner boeien en dan is er nog die state-of-
the-art fabriek van Hero in Breda. “Wat ik de 
komende tijd als uitdaging zie? Ik moet nog 
tien jaar. Gezond blijven en van niets iets 
maken, dat blijft fantastisch.”

• Maurice de jong • 

Hij praat met de snelheid en het enthousias-
me van iemand die pas is aangenomen bij 
Hero Benelux en nog bezig is de nieuwe 
indrukken van de job op zich te laten inwer-
ken. Maar niets is zoals het lijkt. Eduard  
Leidner (57) werkt al veertig jaar bij Hero, 
tegenwoordig in de functie van teamleider. 

Controleren
Hij omschrijft zijn werk in drie woorden: 
controleren, controleren, controleren. Het 
systeem moet steriel blijven en binnen de 
gestelde normen van de in-proces controle-
voorschriften, de THT-code op de flessen 
moet kloppen en ook de refractie moet     
binnen de norm blijven. 
Leidner is een echte Hero-man. Hij zat op de 
vakschool van het bedrijf, die in 1980 ophield 
te bestaan. Met deze studie behaalde hij zijn 
Vapro-A en B. Binnen Hero klom hij op. 
“Van huis uit ben ik procesoperator en sinds 
1983 teamleider.” Anno 2013 geeft hij leiding 
aan een team van vijf operators (drie verpak-
kings- en twee procesoperators). Per shift zijn 

zo’n tien operators, op een totaal van dertig, 
aan de slag. De procesoperators werken vrij 
zelfstandig in de keuken, Leidner bemoeit 
zich voornamelijk met de rest van het proces.

Niet saai
Na vier decennia vindt hij zijn werk nog 
steeds niet saai. “Nee, er gebeurt vanalles. Je 
moet ervoor zorgen dat alles automatisch 
blijft draaien, dus alle toebehoren zoals eti-
ketten, caps, dozen en flessen blijven aanvul-
len. In de keuken is het zaak de receptuur 
100% na te maken, waaruit uiteindelijk een 
gereed product ontstaat. Zuurtegraad, refrac-
tie, smaak: alles moet kloppen.”  
Het onverwachte spreekt Leidner aan. “Giste-
ren hoorden we een knal bij de dozenvouw-
machine. We konden dit eerst niet thuisbren-
gen. Het bleek dat de standskoppen bij de 
machine scheef stonden.” Een getande riem 
aan de zijkant, waar de standskoppen aan 
vastzitten, was over een tandwiel heen    
geslagen. Een toegesnelde monteur loste     
het probleem op.
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