
In de zuivelsector is het er de laatste decennia heftig aan toe gegaan. Reorganisaties, fusies 

en fabriekssluitingen hebben hun tol geëist. Het personeelsbestand is vergrijsd, de cultuur 

behoudend. Onder leiding van zuivelgiganten Friesland Foods en Campina maakt de sector nu 

werk van sociale vernieuwing. En dat betekent vooral: werken aan draagvlak. Werkgevers en 

werknemers moeten elkaars visie, motieven en belangen leren kennen.  
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Zuivelsector maakt 
werk van draagvlak 
voor sociale innovatie

il de zuivel-
industrie de 
steeds hevigere 
concurrentie 
uit Oost-Europa 

en Azië overleven, dan moet er wat 
gebeuren. Daarvan is iedereen die in de 
zuivelsector werkt, doordrongen. Op 
loonkosten kan de Nederlandse zuivel 
het niet winnen, en saneren, reorgani-
seren en automatiseren hebben hun 
grens bereikt. De sector zet nu in op 
slimmer produceren, vernieuwing en 
flexibiliteit. De focus is daarbij gericht 
op de medewerkers. Sleutelwoorden 
zijn betrokkenheid, ontwikkeling en 
fun, bof dus. Een werknemer in de zuivel-

industrie boft tegenwoordig. Dat vinden 
niet alleen werkgevers, ook werkne-
mersvertegenwoordigers. Werkgevers en 
vakbondsbestuurders in de zuivelsector 
hebben besloten om samen een weg te 
zoeken die toekomstperspectief biedt. Ze 
overleggen, zetten gezamenlijk studie-
trajecten uit en organiseren op initiatief 
van het Productschap Zuivel jaarlijks 
een bijeenkomst op de hei waarin steeds 
een bepaald thema centraal staat. Op 
deze jaarlijkse themadag zijn niet alleen 
vakbondsbestuurders en werkgevers 
welkom, maar ook kaderleden en onder-
nemingsraadleden. Het doel is om vrijuit 
te denken en te spreken, op zoek naar 
nieuwe, ongedachte mogelijkheden. 
Zonder de druk van onderhandelings-
akkoorden en achterbannen. En vooral: 
zonder tijdsdruk. 
Het behoort tot de kunst van het suc-
cesvol onderhandelen om elkaars 
visie, motieven en belangen te kennen. 
Daardoor is het voor betrokken partijen 
tijdens de daadwerkelijke onderhande-
lingen eenvoudiger om overeenkomende 
belangen te vinden en om tegenstrijdige 
belangen tegen elkaar af te wegen. Het 
geheim van succesvolle onderhande-
lingen is een brede onderhandelings-
agenda, waardoor alle onderhandelende 
partijen aan het eind het gevoel hebben 
dat hun belangen en doelstellingen 

maximaal hebben meegewogen 
in het uiteindelijke onderhan-

delingsresultaat.

Vergrijzing

Op de laatste dag van 
oktober is het weer zover: 

in de bossen van Elspeet komen 
vakbondsbestuurders, kaderleden, 

ondernemingsraadsleden en werkgevers 
bij elkaar. Het thema dit jaar is sociale 
innovatie. Gerard Menting, stafdirecteur 
Corporate Human Resources bij Fries-
land Foods, heeft er hoge verwachtingen 
van. “Sociale innovatie is in deze sector 
een belangrijk thema. Daar hebben we 
de medewerkers hard bij nodig. Hoe kun-
nen we de arbeidsproductiviteit verho-
gen met dezelfde inzet van mensen? Hoe 
houden we het werk aantrekkelijk voor 

oudere werknemers en hoe trekken we 
nieuwe, jonge mensen aan? Twee derde 
van onze werknemers is reeds de 45 
gepasseerd. Als we niets doen, is in 2010 
driekwart van de werknemers ouder dan 
45 jaar. We moeten iets doen om het vak 
aantrekkelijker te maken voor jonge 
mensen.” 
Een dag als deze helpt volgens Menting 
om als werkgevers, werknemers en vak-
bonden op één lijn te komen en ideeën 
op te doen. “We hebben in vorige jaren 
op dezelfde manier gesproken over 
ouderenbeleid en pensioenen. Dat zijn 
ook gevoelige onderwerpen, maar daar 
zijn we gezamenlijk goed uitgekomen. 
Op zo’n dag hebben we het over visies, 
wensen en doelstellingen. Dat beïnvloedt 
wederzijds ons denken en het helpt ons 
om elkaar te vinden in het CAO-overleg.”
Harrie Vellenga (FNV Bondgenoten) en 
Leo Bons (CNV BedrijvenBond) openen 
de bijeenkomst. “Werknemers krijgen 
meer verantwoordelijkheid en ontplooi-
ingsmogelijkheden en het mooie is dat 
bedrijven er ook van profiteren. Laten 
we hopen dat zich vandaag die revolutie 
in de zuivel voltrekt.” Sociale innovatie 
vraagt volgens de vakbondsbestuurders 
om een scherpe focus, betrokkenheid, 
creativiteit en de bereidheid om kritisch 
na te denken over ingeslopen auto-
matismen. “We willen meer doen met 
hetzelfde aantal mensen. Daar is bij alle 
betrokkenen veel lef voor nodig.”

Young WaVes

Lef begint met inspiratie en goede voor-
beelden. Die zijn er op zo’n bijeenkomst 
natuurlijk ook. Het project Young Waves 
van Friesland Foods bijvoorbeeld, een 
programma voor getalenteerde MBO-jon-
geren. Projectleider Jos de Vries: “Jonge-
ren werken drie dagen bij ons in de pro-
ductie en gaan twee dagen naar school. 
Samen met het Agrarische Opleiding-
centrum (AOC) van Friesland hebben we 
een opleiding voor foodoperator opgezet. 
Die duurt drie jaar, na afloop hebben de 
studenten een landelijk erkend diploma 
op zak, en vervolgens krijgen ze gegaran-
deerd een baan bij ons.”
De Good Food-opleiding bij het AOC 
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was niet erg populair, maar Friesland 
Foods is er in geslaagd om met het 
project Young Waves in het eerste jaar 
23 en in het tweede jaar 17 jongeren 
aan te trekken. Het streven is om jaar-
lijks 40 jongeren op te leiden. De Vries: 
“Jongeren krijgen een computer en, om 
makkelijk naar de fabriek te komen, een 
scooter. Ze krijgen die drie dagen die ze 
werken betaald, en als ze willen, kunnen 
ze ook vakantiewerk bij ons doen.”
Het kost het bedrijf tijd en geld, maar 
het levert ook veel op, vertelt medewer-
ker Jan Piet Quarré. Hij heeft zelf een van 
de leerlingen onder zijn hoede gekregen. 
Elke leerling heeft een master die hem 
wegwijs maakt in het bedrijf. “Je wordt 
er als master zelf ook een stuk wijzer van. 
Je moet alles uitleggen, je moet nog eens 

oVereenstemming 

Na de goede voorbeelden gaan de kader- 
en OR-leden in groepen uiteen om voor 
hun eigen situatie voorbeelden en voor-
waarden van sociale innovatie te beden-
ken. De vakbondsbestuurders en de 
werkgevers drinken intussen samen een 
kopje koffie. En natuurlijk komt onder-
wijl het onderwerp sociale innovatie ter 
sprake. Volgens de vakbondsbestuurders 
betekent het dat mensen meer invloed 
moeten krijgen op hun werk en met 
name op hun roosters. Een aantal fabrie-
ken draaien drieploegendiensten die 
maar weinig flexibiliteit en afwijkingen 
toelaten. Dat is een van de zaken die de 
komende tijd aandacht vragen. Er moet 
veel meer ruimte komen voor maat-
werkoplossingen.
Gerard Menting van Friesland Foods 
staat open voor alle suggesties. “Het 
gaat mij niet om wat iets kost, maar 
om wat het oplevert.” Hij gelooft er 
echter niet in dat het mogelijk is om als 
bedrijfstak centrale afspraken te maken 
over de precieze invulling van sociale 
innovatie. “Het is binnen ons bedrijf al 
moeilijk genoeg om centraal afspraken 
te maken. Sociale innovatie is maatwerk 
op de werkvloer. Dat kan in elke fabriek 
verschillend zijn.” 
Maar waar de werkgevers en werkne-
mers elkaar wel in kunnen vinden, is 
een afspraak over pilotprojecten. “In 
pilotprojecten kunnen we experimen-
teren en ervaring opdoen. Als blijkt dat 
die pilots succesvol zijn, zullen anderen 
het vanzelf overnemen.” 
 

urgentie

Aan het einde van de dag worden alle 
ideeën verzameld en de stemming 
gepeild. Die blijkt onverdeeld positief. 
Alle aanwezigen gaan als ambassadeurs 
van sociale innovatie terug naar hun 
bedrijf. Er zijn genoeg mogelijkheden: 
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Looneisen 
De vakorganisaties presenteren aan de vooravond 
van het nieuwe CAO-seizoen forse looneisen. Vak-
centrale FNV rept van een loonruimte van ruim vier 
procent. Volgens de vakorganisaties hebben werk-
nemers recht op flinke loonsverhoging. Het gaat 
immers goed met de Nederlandse economie. 
 
“Het gaat nu goed met de Nederlandse economie, ja, maar dat kan mor-
gen weer anders zijn. Denk aan de hoge olieprijs, de koers van de dollar 
en het gerommel op de internationale financiële markten. De achil-
leshiel van onze economie is nog steeds de arbeidsproductiviteit. Die 
groeit bij ons niet zo hard als in de ons omringende landen. Als, zoals 
FNV wil, de lonen stijgen met 3,5 procent en de arbeidsproductiviteit 
stijgt maar 1,75 procent – dat is de raming van het Centaal Planbureau 
voor 2008 – dan heb je het gedonder in de glazen. Zeker als dat langer 
dan één jaar zou duren. Dat betekent dat onze internationale concur-
rentiepositie aanzienlijk verslechtert. De eisen voor hoge structurele 
loonsverhogingen zijn gevaarlijk als er geen aantoonbare productivi-
teitswinst tegenover staat. We moeten dus maximaal inzetten op wat 
wij binnen AWVN de verdienkant of opbrengstenkant van CAO-overleg 
noemen. Een kale CAO met bijvoorbeeld drie procent loonstijging is iets 
heel anders dan een CAO waar weliswaar ook sprake is van drie procent 
erbij maar waar tegelijkertijd fiks geïnvesteerd wordt in bijvoorbeeld 
flexibelere arbeidstijden. Dat levert het bedrijf namelijk ook iets op.”

Werknemers werken hard, het gaat goed bij veel 
bedrijven. Daar mogen ze toch iets van terugzien?
“Als het goed gaat met het bedrijf waar mensen werken, is het niet 
meer dan normaal dat werknemers daar van mee willen profiteren. 
Maar dat moet je bij voorkeur niet door middel van structurele loons-
verhogingen doen. Resultaatafhankelijke beloningen vormen een 
prima alternatief. Situaties verschillen per bedrijf én van jaar tot jaar.”

Makkelijker gezegd dan gedaan
“Klopt. Maar investeren in een wendbare organisatie en wendbare 
medewerkers moet het centrale thema zijn het komende CAO-seizoen. 
Als we dat goed doen zal de arbeidsproductiviteit ook stijgen. Bedrijven 
doen er trouwens goed aan meer tijd te nemen voor de voorbereidingen 
van hun CAO-onderhandelingen. Doe het eens anders. Beperk je niet tot 
de directiekamer, maar kijk samen met medewerkers waar en hoe het 
slimmer kan. Het vereist een andere manier van 
denken, maar uiteindelijk leidt dat tot een CAO 
met een betere balans tussen kosten en baten.”
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Hans van der Steen is directeur 

Arbeidsvoorwaardenbeleid bij AWVN

-  introductie: het doel van de dag, vertolkt 

door acteurs

-  presentatie van goede praktijkvoorbeel-

den

- brainstormen in groepen

- plenaire rapportage

-  forumgesprek met werkgevers en vak-

bondsbestuurders.

 

Meer informatie over deze bijeenkomsten? 

Neem contact op met Dirk Joosse van 

AWVN. Te bereiken via de AWVN-werk-

geverslijn, (070) 850 86 05, werkgevers-

lijn@awvn.nl. 

Programma voor een dag 
‘vrij denken’:

De jaarlijkse melkproductie in Nederland omvat circa 11 miljard kg 

melk die grotendeels wordt verwerkt tot kaas, boter, melkpoeder, 

gecondenseerde melk, verse melkproducten en speciaalproduc-

ten. Het aantal arbeidsplaatsen in de zuivelsector (productie, ver-

werking, groot- en detailhandel) bedraagt circa 62.000.

De Nederlandse zuivelindustrie bestaat vooral uit coöperaties. In 

de afgelopen decennia is de sector door fusies, reorganisaties en 

fabriekssluitingen steeds verder geconcentreerd. Twee interna-

tionaal opererende zuivelgiganten, Campina en Friesland Foods, 

verwerken bijna 80 procent van alle melk die Nederlandse boeren 

aan fabrieken leveren. Friesland Foods, sterk in kaas en melkpoe-

der, heeft een omzet van ca. 4,7 miljard euro en staat daarmee op 

nummer één. Campina, sterk in melk en kaas, is met een omzet 

van 3,5 miljard euro de tweede zuivelcoöperatie van Nederland. 

Friesland Foods heeft zo’n 5.500 medewerkers in Nederland,  

Campina zo’n 4.400.

De zuivelsector in Nederland
de kennis en ervaring van medewer-
kers beter benutten, werknemers meer 
invloed geven op hun roosters. De sleu-
telwoorden zijn inmiddels veranderd in 
betrokkenheid, ontwikkelingskansen en 
vertrouwen. Werkgevers en werknemers 
moeten elkaar vooral vertrouwen en 
elkaar respecteren als het om doelstel-
lingen en belangen gaat. Volgens CNV-
bestuurder Bons leidt zo’n houding zeker 
ook weer tot meer fun. “Zie de fabriek in 
Veghel. De werksfeer is volgens de mede-
werkers honderd procent verbeterd. Dat 
vind ik het beste bewijs van het succes 
van sociale innovatie.”
De onvermijdelijke slotvraag is de vraag 
naar het vervolg. De aanwezige OR- en 
kaderleden nemen geen genoegen met 
het voornemen de dag pas over twee jaar 
een vervolg te geven. Ze willen duidelijke 
plannen, verwachten concrete inzet van 
werkgevers en werknemers en willen 
binnen een jaar een rapportage van de 
resultaten zien. De zaal voelt de urgen-
tie. Het draagvlak voor sociale innovatie 
in de zuivelsector is sterker dan ooit.  y 

in je studieboeken duiken om te zien hoe 
het ook weer precies zat en je komt met 
die leerling overal in het bedrijf. Voor 
de ploeg is het ook leuk. De gesprekken 
in de pauze gaan ineens over andere 
onderwerpen en die jongens leren ons 
van alles over internet, hyves en MSN. 
Het komt de sfeer ten goede.” De groot-
ste winst is natuurlijk voor het bedrijf. 
“Over drie jaar hebben we er een aantal 
jonge, volledig inzetbare, allround food-
operators bij. Daarmee is Friesland Foods 
beter voorbereid op de toekomst.”
 

storingsVrije fabriek

Campina presenteert een voorbeeld van 
Total Production Management (TPM) in 
de fabriek in Veghel. Het streven is om 
door het onderhoud voortdurend te ver-
beteren de fabriek storingsvrij te maken. 
Want alleen als een fabriek honderd pro-
cent draait, kan de opbrengt maximaal 
zijn. De grote kracht zit ’m in het betrek-
ken van de medewerkers bij het TPM-pro-
gramma, meldt projectleider Frans Deris-
sen. “De mensen die op de vloer werken, 
weten wat er mis gaat en vaak ook wat 
de oorzaken en de mogelijke oplossingen 
zijn. Als zij de kans krijgen om proble-
men op te lossen, gaat niet alleen de 
productiviteit omhoog. Ook hun tevre-
denheid stijgt, doordat ze daadwerkelijk 
invloed hebben op het werk.” 
Drie Campina-medewerkers leggen uit 
hoe ze in de praktijk het aantal kapotte 
zakken met melkpoeder hebben terug-
gebracht van 2.500 kilo naar 500 kilo per 
week. “De zakken gingen kapot als er in 
de verpakkingslijn iets mis ging. Voor 
alle problemen die zich daar voordeden, 
hebben we oplossingen bedacht. Elke 
kapotte zak moeten we zelf wegslepen; 
dat is toch 25 kilo per zak. Als er iets mis 
gaat, geeft dat een hoop stress. Nu is het 
werk een stuk plezieriger geworden. De 
sfeer is wel 200 procent verbeterd.”

“ Zo’n sessie beïnvloedt ons weder-

zijds denken en helpt om elkaar te 

vinden in het CAO-overleg”

Een wendbare 
organisatie met 

wendbare mede-
werkers zorgt voor 
arbeidsproductivi-

teitsgroei 


