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Fabrikanten in de bakkerij- en zoetwarenindustrie worste-
len met één ingrediënt in hun proces. Een ingrediënt waar je 
tegenwoordig niet zomaar een blik van open trekt. Ik heb het 
over het ingrediënt ‘arbeid’. De ondernemers in deze bran-
che hebben bijna allemaal moeite om goed personeel te vin-
den. Een potentiële bedreiging voor onze groei. Maar voor 
wie moed heeft, is er gelukkig ook een ongewone oplossing. 

‘De branche met de lekkerste producten van Nederland’ 
heeft ook z’n vraagstukken. Als ondernemers zien we het ge-
zonder maken van onze producten als een mooie uitdaging. 
Andere ingrediënten, minder zout, suiker en vet, variëren 
met porties: wij zijn in ons element als de samenleving ons 
uitdaagt om lekkere dingen ook beter te maken. 

Intussen is er een ontwikkeling gaande die onze gezonde 
groei op den duur in de weg staat. Die ons zelfs – zoals dat 
dan mooi heet – slachtoffer van ons eigen succes zou kun-
nen maken. De mensen staan namelijk niet in de rij om in de 
bakkerij- en zoetwarenindustrie aan de slag te gaan. Adver-
teren, een jobboard inschakelen of via social media roepen 
om mensen die de handen uit de mouwen willen steken, le-
veren te weinig reacties op. 

Is hier slechts sprake van schaarste op de arbeidsmarkt 
of heeft de branche een imagoprobleem? Mogelijk beide. 
Industrie-bashing is iets van deze tijd, industrie heet vervui-
lend en dus fout te zijn. Ik zie ook dat jongeren liever werken 
bij coole bedrijven in de online wereld. Liever dat, dan als 
operator werken in een al dan niet geavanceerde fabriek van 
koekjes of snoep. In dat opzicht heeft de industrie in z’n tota-
liteit wel een probleem. Hier ligt een taak!

Tegelijk denk ik ook dat deze branche, waar 15.000 men-
sen werken en die jaarlijks voor miljarden verkoopt, zeker 
aantrekkingskracht heeft. De fabrikanten in deze branche 
betalen goed en zorgen ook qua arbeidsvoorwaarden voor 
hun mensen. En dus zie je de gemiddelde leeftijd in de be-
drijven stijgen. Het tekort aan medewerkers – speciaal aan 
operators – leidt er in sommige bedrijven toe dat medewer-
kers en leidinggevenden die eigenlijk andere taken hebben, 
ook af en toe bijspringen aan de inpaktafel of in het maga-
zijn. Iedereen loopt een stapje harder, maar de vraag is hoe 
lang je dat volhoudt in een branche die groeit. En, veront-
rustender: hoe dit probleem op den duur verdere groei in 
de weg staat. En dat zou doodzonde zijn, want onze efficiënt 
producerende fabrikanten gooien internationaal hoge ogen. 
De export groeit, maar wanneer komt het moment dat we 

niet meer kunnen beantwoorden aan de vraag? De oplossing 
is er, maar er is moed voor nodig. Moed om het voorbeeld 
te volgen van bijvoorbeeld de webwinkel die mensen in de 
orderverwerking aan het werk zette – zonder sollicitatie! 
Aannemen zonder solliciteren biedt een directe verlaging 
van de drempel en brengt mensen in beeld die anders nooit 
voorbij zouden komen. Mensen met een uitkering die nor-
maal gesproken zonder de juiste papieren per definitie een 
afwijzingsbrief krijgen, terwijl ze wel zeer gemotiveerd zijn.

Mijn pleidooi: laat die opleidings- en ervaringseis voor 
sommige functies vallen en kom in contact met die men-
sen die wél de handen uit de mouwen willen steken. En zet 
daarbij ook zeker de deuren open voor de vijftigplusser, een 
waardevolle doelgroep die werk- en levenservaring mee-
brengt. 

De bescheiden meerprijs van deze groep in de loonkos-
ten krijgt de werkgever terug in minder tastbare maar zeker 
waardevolle zaken als rust en overwicht op de werkvloer. Er 
is moed voor nodig om de drempels weg te halen en de deu-
ren nadrukkelijk open te zetten. Het is een doortastende ma-
nier van aanpakken. Van, inderdaad, innovéren. Ik ben be-
nieuwd welke fabrikanten de handschoen oppakken en die 
binnenkort positief met hun innovatieve personeelswerving 
in het regionale of landelijke nieuws verschijnen!

    Theo Heere, VBZ directeur

Innovatief werven: zet die deur open!
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