
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
Bakkersland is gespecialiseerd in een 
compleet assortiment vers gebak, 
bestaande uit klein gebak, schnitt, 
taart en vlaai. Vooral in vlaaien heeft 
Bakkersland een naam hoog te 
houden in Nederland. Een constante 
kwaliteit van de producten is van 
wezenlijk belang. Door een 
uitgekiende distributie leveren ze 
dagelijks vers gebak aan talloze 
afnemers door het hele land. Zowel 
de locatie Panningen als Sevenum 
vallen onder de gebaksdivisie van 
Bakkersland.  
 

 

 

 
 
‘Door op te leiden staan wij klaar voor de toekomst’ 
 
Situatiebeschrijving; schaarste aan operators 
Bakkersland heeft te maken met verdergaande automatisering van bijvoorbeeld 
de inpaklijnen. Hiervoor zijn minder mensen nodig. Wel zijn de eisen die aan de 
medewerkers worden gesteld hoger, zoals proactief handelen op het juiste 
moment en probleemoplossend vermogen. Dit maakt de opdracht om de juiste 
mensen te werven op de arbeidsmarkt uitdagender. Immers, ook andere 
productiebedrijven kennen een grotere vraag naar goed opgeleide operators, 
terwijl het aanbod schaars is. Om de pool van operators voor Bakkersland op 
een verantwoord niveau te brengen en te houden is het noodzakelijk 
(flex)medewerkers op te leiden tot operator op mbo-2-niveau.  
 
Het resultaat; tien gediplomeerde operators 
In een periode van één jaar hebben Bakkersland en Tempo-Team gerealiseerd 
dat er tien kandidaten met succes de opleiding tot Voedingsoperator hebben 
afgerond. Bakkersland zet hiermee een belangrijke stap in het waarborgen van 
de continuïteit van haar productieproces. ‘Wij staan hiermee klaar voor de 
toekomst’, zegt Henri Simons, Bakkerijmanager Bakkersland Panningen. 
 
De opleiding op maat; samenwerking met Litop en Helicon 
Tempo-Team en Bakkersland hebben samen uit de aanwezige pool flexwerkers 
voor de opleiding geselecteerd en gescreend. Deze kandidaten hebben 
minimaal mbo-1-niveau en ervaring in de voedingsmiddelenindustrie. 
In samenwerking met opleiders Litop en Helicon hebben Bakkersland en  
Tempo-Team een BBL-opleidingsprogramma samengesteld dat wordt 
afgesloten met een landelijk erkend diploma voor voedingsoperator.  
 
In een periode van 40 weken komen de leerlingen elke week bijeen op de 
locatie bij Bakkersland. Met e-learningmodules en praktijkopdrachten in de 
bakkerij wordt het leerproces in groepsverband bevorderd. Voor de opleiding is 
mede gebruik gemaakt van subsidiegelden (Praktijkleren en STOOF).  
 
Succes voor alle partijen 
Met de tien gediplomeerde mbo-2-operators is de flexpool voor Bakkersland 
kwantitatief én kwalitatief weer op peil. Voor de flexwerkers is de opleiding  
een belangrijke stap in hun ontwikkeling en het diploma biedt hen uitstekende 
kansen om door te groeien naar een vast dienstverband bij Bakkersland.  
Alle betrokken partijen zijn positief over het benutten van elkaars expertise om 
te komen tot een volledig opleidingstraject. Het volgende opleidingsprogramma 
wordt alweer voorbereid! 
 


