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De deelnemers aan het eerste traject van Masters in Bakery Business.

‘Beter inspelen op 
veranderingen’
Het tweede traject van de compacte MBA Masters in Bakery Business gaat in maart/april van 
start. Reinier Heijenberg en Friso Berghuis zijn heel tevreden over het eerste traject, dat in  
november werd afgerond. ‘Met modules zoals strategie, operations, logistiek, �nance, marke-
ting, category management en HR kunnen deelnemende �liaalbakkers beter inspelen op de 
veranderingen die de komende jaren op hun pad komen’, aldus de initiatiefnemers.

van 1996 tot 2011 als trainer/
programmamaker voor Europees 
Instituut De Baak. In 2010 werd hij 
in die hoedanigheid door de NBOV 
en het NBC gevraagd om onderzoek 
te doen naar de toekomst van de 
bakkerijsector in de context van 
de meelhe�ng. Op basis daarvan 
schreef hij een structuurrapport, 
dat het startpunt is geweest van de 
oprichting van het Bakery Insti-
tuut. In 2018 begon hij samen met 
enkele docenten de Dutch Business 
Academy (DBA). Deze academie 
bestaat uit tien topdocenten die 
organisaties helpen bij het ontwik-
kelen van hun managementskills op 
het gebied van strategie, operations, 
HR, logistiek, marketing/sales en 
innovatie. 

Heel graag wil Heijenberg zijn 
kennis op dit gebied delen met de 
ambachtelijke bakkerijsector. Net 

D
e wereld verandert 
snel op alle vlakken 
van het ondernemer-
schap, is de ervaring 
van programmaleider 

Reinier Heijenberg en Friso Berghuis, 
eigenaar van de BakkerijMonitor. 
‘Hoe �nancier ik het beste mijn 
organisatie en is mijn rendement op 
de norm? Hoe richt ik optimaal mijn 
klantmarketing en verkoopcampag-
nes in? Hoe zorg ik voor een slimme 
operatie en dito logistiek? Hoe krijg 
ik de beste mensen binnen mijn 
organisatie of hoe raak ik sommigen 
verantwoord kwijt? Kortom, een 
constante stroom van vraagstukken 
die meer aandacht verdienen dan ze 
nu soms krijgen. Daar spelen we met 
Masters in Bakery Business op in.’ 
Business strateeg Heijenberg werkte 
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als Friso Berghuis. ‘De Bakkerij- 
Monitor is het grootste onafhan-
kelijke benchmarksysteem in de 
ambachtelijke bakkerijsector in 
Nederland. Veel bakkers met meer-
dere �lialen zijn klant van mij’, legt 
Berghuis uit. De benchmark vormt 
een rode draad in de opleiding 
Masters in Bakery Business. ‘Ik geef 
aan waar de uitdagingen liggen en 
Reinier geeft daar samen met de 
specialisten van De Baak een invul-
ling aan. Over deze kennis wordt 
vervolgens een speci�ek ‘bakkerij- 
sausje’ gegoten.’

Grote veranderingen
Heijenberg merkt dat de bakkerij- 
sector voor grote veranderingen 
staat. ‘De komende vijf jaar zullen 
meer veranderingen plaatsvin-
den dan de afgelopen vijftig jaar 
het geval zijn geweest’, voorspelt 
Heijenberg. ‘Momenteel zijn er 
veel vacatures in de ambachtelijke 
sector die niet kunnen worden 
ingevuld. Automatisering/robotise-
ring kan hiervoor een oplossing zijn. 
Maar dat vraagt om een grote inves-
tering. Hoe ga je dat als ondernemer 
�nancieren? En als robots gaan 
samenwerken met de medewer-
kers, dan zullen er veranderingen 
moeten worden doorgevoerd in de 
werkwijze, om ervoor te zorgen dat 
de processen goed blijven werken 
en de kwaliteit van het eindproduct 
goed blijft.’

Een andere uitdaging vormen de 
klantengroepen. ‘Het eetpatroon 
van consumenten verandert. Vooral 
jongeren eten niet meer traditioneel 
hun ontbijt, lunch en diner, maar 
kiezen voor meerdere eetmomen-
ten, waarbij ze ’s morgens vaak 
niet met brood beginnen. Hoe ga je 
daarmee om?’

Tevens moeten bakkerijonderne-
mers volgens Berghuis anders gaan 
nadenken over de functie van de 
medewerkers in de winkel. ‘Eén op 
de vier mensen heeft last van een-
zaamheid. Dan is het �jn als ze in 
de winkel even een praatje kunnen 
maken. Zo krijgen bakkerswinkels 
een heel andere rol en functie dan 
voorheen. Denken vanuit de klant 
wordt steeds belangrijker. Hoe zorg 
je ervoor dat jongeren niet alleen 
op zaterdagmorgen de bakkerij 
bezoeken, maar vaker langskomen? 
Hoe kun je hen meer betrekken bij 
rol en functie van de ambachtelijke 
winkel?’

Nieuwe inzichten
De nieuwe opleiding speelt onder 
meer in op bovengenoemde ontwik-
kelingen. Het programma is  
bestemd voor ondernemende bak-
kers vanaf vijf/zes vestigingen, of 
met de ambitie om op de middel-
lange, of korte termijn daar naartoe 
te groeien. ‘Iedere module geeft 
nieuwe inzichten en alle casussen 
worden door de docenten discreet 

044-046_BAK01_ART_B2_4 Masters in Bakery Business.indd   44 16-01-20   12:12



januari 2020 | BAKKERSWERELD | 45 

STRATEGIE

Iedere module geeft nieuwe inzichten en alle casussen worden door de docenten discreet en inhoudelijk behandeld.

en inhoudelijk behandeld. Daardoor 
geeft de opleiding zelfvertrouwen 
om die zaken aan te pakken die er 
in de bedrijfsvoering werkelijk toe 
doen. Zodoende kunnen onderne-
mers het verschil maken in werkple-
zier, rendement en betrokkenheid’, 
licht Berghuis toe.

Naast ondernemende bakkers is 
Masters in Bakery Business ook  
geschikt voor de directe sta�unc-
tionaris(sen) binnen het experti-
segebied. ‘Het programma wordt 
aangeboden aan twee personen 
binnen één onderneming. Het is 
voor het eerst dat we deze mogelijk-
heid tijdens een opleidingstraject 
hebben aangeboden en dat is erg 
goed bevallen. Het doorvoeren van 
verbeteringen is een heel intensief 
proces. Het is voor de ondernemer 
prettig om dit samen met een staf-
medewerker op te pakken. Hierdoor 
wordt het veranderingsvermogen 
gigantisch versneld.’

Ervaringen delen
Voor elk expertisegebied worden 
hooggekwali�ceerde en professio-
nele docenten ingezet van onder 
meer De Baak managementcenter 
VNO/NCW. De colleges worden op 
locaties in het midden van het land 
gegeven. Elke dag wordt afgesloten 

met een borrel om optimaal te 
kunnen netwerken en ervaringen te 
delen. Deelname aan het traject is 
niet vrijblijvend, benadrukt Heijen-
berg. ‘Aan het eind van de leergang 
moet een strategisch vijfjarenplan 
worden ontwikkeld. Dat plan kan 
over vele onderwerpen gaan, zoals 
strategie, operations, HR, logis-

tiek, duurzaamheid, marketing of 
innovatie.’

Deze MBA Compact is anders 
dan reguliere trainingen en bijeen-
komsten voor �lialenbakkers,  
benadrukt Berghuis. ‘Vooral door-
dat we de kennis van de vakdocen-
ten combineren met het speci�eke 
karakter van de ambachtelijke bak-

kerijsector.’ Hij noemt het  
opleidingstraject uniek. ‘Er zijn 
wel andere mogelijkheden om met 
collega-ondernemers ervaringen 
uit te wisselen, maar niet op deze 
manier. Volgens de deelnemers die 
het traject inmiddels hebben door-
lopen, is de opleiding de  
investering dubbel en dwars waard. 

‘Met een duidelijke strategie en concrete doelen zorg je 
voor betere resultaten en meer werkplezier’, verklaart 
Marijke Mijnen.

‘Er ontstaat een heel �jne band omdat iedereen wel iets 
van zichzelf blootgeeft en anderen denken mee in jouw 
vraagstukken’, zegt Sjaak Bosch.
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‘We kunnen traject van harte aanbevelen’
Marieke Mijnen van Bakkerij Nollen en Sjaak Bosch, Meesterbakker van Iersel te Tilburg, hebben beiden 
deelgenomen aan het eerste traject en kijken daar met veel tevredenheid op terug. 
Bosch was in eerste instantie wat terughoudend. ‘Er zijn zoveel initiatieven, vind de tijd maar, misschien 
weet ik het meeste wel en zo had ik nog meer argumenten’, blikt hij terug. Toch besloot hij zich aan te 
melden. ‘Dat kwam met name doordat het traject op onderdelen serieus die diepte in zou gaan met 
daarbij de visie en ervaring van gelijkgestemde �liaalbakkers uit de branche. Dat heeft mij over de streep 
getrokken.’ De opleiding begon met de module strategie. ‘Een inspirerende docent, slechts zijdelings 
bekend met de bakkersbranche, hield ons een glasheldere spiegel voor en legde ons op speelse manier 
vragen voor die de bovenkamer al direct deed kraken. De toon was gezet en het beeld van weer in de 
schoolbankjes zitten veranderde direct naar op het puntje van je stoel zitten om over deze materie na 
te denken. Zonder gêne, omdat je ook de naaste collega’s ermee ziet worstelen.’ Over de inhoud van de 
andere modules is hij ook heel tevreden. Datzelfde geldt voor de omgang met de collega’s onderling. ‘Er 
ontstaat een heel �jne band omdat iedereen wel iets van zichzelf blootgeeft en anderen denken mee in 
jouw vraagstukken.’
Marieke Mijnen is in het traject gestapt om samen met Vincent Nollen een strategie voor de langere ter-
mijn vast te leggen. ‘We wilden bewuster nadenken over hoe wij als organisatie goed en bewuster kunnen 
inspringen op veranderingen die op allerlei vlakken plaats vinden. We laten ons vaak te veel leven door de 
waan van de dag’, verklaart ze. ‘Daarnaast was ik benieuwd naar wat wij zouden kunnen leren van elkaar 
en de verschillende onderwerpen, zodat wij ons nog beter voor kunnen bereiden op de toekomst van onze 
bakkerij.’ 
Het traject heeft ze als heel erg leerzaam ervaren. ‘We hebben prettige en open gesprekken met andere 
bakkersondernemers gevoerd, waarbij ik zeker geleerd heb van hun inzichten en ervaringen. Een belang-
rijke constatering die ik heb gedaan is dat regelmatige focus zorgt voor rust en resultaat. Tevens is deze 
focus belangrijk om in de toekomst keuzes te maken die ervoor zorgen dat je als bedrijf ef�ciënter en met 
meer rendement succesvol kunt zijn. Met een duidelijke strategie en concrete doelen zorg je voor betere 
resultaten en meer werkplezier. Dat was niet nieuw voor mij, maar wel goed om weer bij stil te staan!’
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scholen te plaatsen om zo meer jon-
geren te bereiken.’ 

Heel betrokken
Deelnemende bakkers waren heel 
erg betrokken. ‘Sommige reisden 
naar de andere kant van het land 
om bij een collega op bezoek te 
gaan’, blikt Berghuis terug. ‘Ze staan 
vaak voor dezelfde problemen 
en vinden het �jn om met elkaar 
de oplossingen te bespreken. De 
ondernemers waren onderling 
heel begaan met elkaar. Ze hebben 
elkaar veel tips gegeven en durfden 
ook kritisch te zijn in de goede zin 
van het woord. ‘Waarom heb je een 
lunchroom geopend? Was dat wel 
verstandig?’, werd er bijvoorbeeld 
gevraagd. Zo ontstonden heel goede 
en transparante gesprekken.’

Een tijdsinvestering van negen da-
gen in anderhalf jaar lijkt misschien 
veel, maar in de praktijk blijkt dat 
reuze mee te vallen, ervaart Heijen-
berg. ‘De deelnemers bezochten de 
dagen echt met veel plezier. Naar 
aanleiding van de opleiding willen 
ze graag een alumniclub oprichten 
om elkaar één tot twee keer per jaar 
te blijven ontmoeten. Zo kunnen 
ze belangrijke onderwerpen blijven 
bespreken.’

Nieuw traject
In maart/april gaat een nieuwe 
leergang van start. Hieraan kunnen 
weer maximaal 12 ondernemers 
deelnemen. De eerste aanmeldingen 
zijn inmiddels binnen gekomen. Het 
traject blijft in grote lijnen gelijk.  
Alleen wordt het onderwerp au-
tomatisering/robotisering toege-
voegd. Op 17 maart wordt een gratis 
kick-o� gehouden waarbij bakkers 
met meerdere �lialen van harte wel-
kom zijn in Doorn. Reinier Heijen-
berg behandelt dan in een dagdeel 
het onderwerp ‘Heel Holland naar 
de bakker, of niet?’.

Berghuis en Heijenberg willen 
graag vrijblijvend in gesprek gaan 
met ondernemers, die erover 
denken om aan het traject deel 
te nemen. Bakkers die nu al meer 
informatie willen, kunnen zich 
aanmelden via Bakkerijmonitor.nl. 
Het gaat om een geaccrediteerde 
opleiding, die deelnemers dus belas-
tingvoordeel oplevert. 

Dat is natuurlijk een prachtig com-
pliment.’ 

Tevreden
Heijenberg is meer dan tevreden 
over deze eerste leergang. ‘Het was 
een enthousiaste groep bakkers, die 
constructief, kwetsbaar en vooral 
opbouwend en richtinggevend met 
elkaar heeft samengewerkt. Er was 
een goede en positieve sfeer en 
diverse noten zijn gekraakt. Je merkt 
dat er op verschillende terreinen 
heel anders gedacht wordt door 

(grotere) �lialenbakkers. En dat is 
nodig.’ Als voorbeeld noemt hij de 
logistiekmodule. ‘Dit is een com-
plex en ondoorzichtig vakgebied, 
waardoor er geen grip op kosten is. 
We hebben ingezien dat er �inke 
kostenbesparingen zijn te realiseren 
door onder meer kennis van buiten 
de branche toe te passen. Ik vind 
het indrukwekkend om te zien 
hoe de bakkers aan het werk zijn 
gegaan. Niet alleen voor een eigen 
bedrijf, maar ook onderling. Het is 
heel gaaf om als docent de deelne-
mers echt te zien groeien. Dat geeft 
een wauw-e�ect.’

Het uitnodigen van stafmede-
werkers is zeer goed bevallen, vult 
Berghuis aan. ‘Zij vinden het leuk 
om al in het voortraject betrokken 
te worden en om nieuwe contacten 
op te doen. Zo spraken logistieke 
medewerkers van verschillende 
bedrijven met elkaar over de aan-
pak van eventuele problemen. Dat 
was ontzettend leerzaam.’ Dat gold 
overigens ook voor de ondernemers 
zelf. ‘Tijdens de lunch werd soms 
nog meer informatie uitgewisseld 
dan tijdens de lessen.’

Concrete plannen
Berghuis is zeer content over de 
inhoud van het programma. ‘De 
ondernemers hebben concreet 
plannen gemaakt en hun lange-
termijnvisie ontwikkeld. Dat is 
voor de toekomst heel belangrijk. 
Je kunt je segment niet blijven 
indelen aan de hand van product-
groepen. Vaak is het veel belang-
rijker om te kijken hoe je het beste 
kunt omgaan met millennials en 
de generatie Z, de klanten van 
de toekomst. Zorg dat je assorti-
ment aansluit op je marktgebied. 
Daarvoor heb je cijfers nodig. Het 
is belangrijk om deze in kaart te 
brengen. Wie zijn je klanten? Waar 
wonen ze? Wat eten ze? En hoe 
bereik je deze mensen? Het gaat 
niet alleen om de cijfers, maar ook 
om het denken vanuit de klant. 
Dat komt aanbod in de module 
marketing, die ik persoonlijk erg 
interessant vond.’

De uitkomsten van de module pro-
ductontwikkeling vond hij erg leuk. 
‘Hier kwamen heel leuke ideeën uit 
voort. Zo stelde een ondernemer 
voor om een grote broodkar bij 

Friso Berghuis
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