
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘De samenwerking verloopt goed. 

Tempo-Team weet wat wij zoeken 

en zij doen de voorselectie. Hierna 

checken wij de geschiktheid van de 

medewerkers in de praktijk. 

Vervolgens neemt Tempo-Team 

de evaluatie hiervan weer voor zijn 

rekening’ 

Audrey Regterschot, Bakkersland 

 
 

 

Bakkersland  telt 16 bakkerijen 

verspreidt over heel Nederland. 

Bakkersland Kerkrade produceert 

een breed assortiment aan brood 

en broodjes voor vier retailers. Een 

team van  circa 90 gedreven 

vakmensen wordt wekelijks 

aangevuld met gemiddeld 50-70 

oproepkrachten via Tempo-Team.  

 

‘Een bundeling van krachten leidt 

tot een win-win situatie’ 
 

Situatiebeschrijving 

Bakkersland Kerkrade heeft voor het spoelen van kratten extra personeel nodig. 

Het gaat om laaggeschoolde arbeid. Daarnaast is het voor Bakkersland belangrijk de 

kosten van arbeid te beheersen. Bakkerland vraagt Tempo-Team mee te denken 

over een oplossing. De gemeente Kerkrade is blij met bedrijven die meedenken en 

meewerken om zoveel mogelijk mensen aan het werk te helpen en heeft hiervoor 

een subsidieregeling beschikbaar.  

 

Veerkracht volgens Tempo-Team 

Tempo-Team heeft Bakkersland en de gemeente Kerkrade met elkaar in contact 

gebracht. De drie partijen richten een project in om met gemeentelijke subsidie 

uitkeringsgerechtigden in te zetten bij Bakkersland. Door de gezamenlijke 

verantwoordelijkheid en vaste contactpersonen ontstaan er korte lijnen. 

 

Tempo-Team verzorgt de selectie van de kandidaten in nauwe samenwerking met 

Bakkersland. Tempo-Team geeft de gemeente een  heldere terugkoppeling per 

kandidaat en in periodieke evaluaties. De gemeente is hierdoor steeds beter in staat 

om kansrijke kandidaten voor te dragen, wat de snelheid richting Bakkersland 

bevordert.  

 

Tempo-Team neemt ook het voortouw in de begeleiding van de kandidaten. De 

intercedent richt zich samen met Bakkersland op een goede start. De kandidaten 

hebben immers een achterstand tot de arbeidsmarkt. Goede informatie over alle 

aspecten van het werken bij Bakkersland is essentieel. Alle vragen worden 

beantwoord en onzekerheden zoveel als mogelijk weggenomen. Er is uitgebreid 

aandacht voor de rondleiding en de opvang op de eerste dag. Dit voorkomt uitval 

op een later moment. De intercedent is dagelijks op de werkvloer aanwezig en 

bespreekt zowel met de kandidaten individueel als met de groep over het werk en 

hun ervaringen.  

 

Resultaat 

In totaal hebben 31 mensen de kans om werkritme- en ervaring op te doen bij 

Bakkersland aangegrepen. Voor 22 van hen (70%) is het de springplank geweest om 

uit de uitkering te komen. De subsidie van de gemeente Kerkrade maakte het 

project voor Bakkersland en Tempo-Team financieel mogelijk. De volledige subsidie 

is ten goede gekomen aan Bakkersland. Een uitstekend voorbeeld hoe een bundeling 

van krachten leidt tot een win-winsituatie voor alle betrokken partijen.

 


