VAB-Nieuwsbrief (juni 2008)
Dit is de eerste digitale nieuwsbrief van het VAB. Wij hopen dit in de
toekomst vaker te gaan doen, maar zullen toch ook nog van de papieren
versie gebruik blijven maken.

Regionale bijeenkomst World Class Manufacturing bij
Johma Sandwiches op Dinsdag 1 Juli.
Op dinsdagmiddag 1 Juli wordt er een regionale bijeenkomst
georganiseerd bij Johma Sandwiches in Losser. Het thema van deze
middag is World Class Manufaturing.
Johma is de bekendste saladeproducent van Nederland. Het bedrijf werd
in 1968 opgericht en heeft sindsdien een stormachtige groei doorgemaakt.
Sinds 1999 maakt Johma deel uit van het Engelse beursgenoteerde Uniq.
Naast salades is Johma producent van belegde broodjes en sandwiches
met een leidende positie in de Benelux. Onze sandwiches worden verkocht
in tankstations, supermarkten, bedrijfs- en luchtvaart-catering.
De productie van sandwiches vindt plaats in een moderne “state-of-theart” fabriek waar kwaliteit, flexibiliteit en innovatie ons motto is. Dit
wordt gedragen door een jong, enthousiast, dynamisch en ambitieus
team.
Voor de divisie in Nederland werken zo'n 400 mensen waarvan er 109 in
onze sandwichfabriek. In de productieafdeling werken 75 vaste
medewerkers en gemiddeld 30 flexwerkers.
Sinds februari 2008 is er een start gemaakt aan het implementeren van
World Class Manufacturing (WCM) technieken in combinatie met het
opleiden van medewerkers. Enkele tools binnen Lean manufacturing, zoals
5S en OEE, zijn in het verleden al eerder toegepast maar onvoldoende
geborgd. De combinatie met het opleiden van onze medewerkers in
VAPRO Basis praktijk is nieuw en moet ervoor zorgen dat de tools in de
standaard werkprocessen worden opgenomen.
De implementatie van WCM wordt verzorgd door
René van Amersfoort, Van Amersfoort Business
Consultancy.

Tijdens deze bijeenkomst zal er een rondleiding plaats vinden in de
sandwichfabriek en een presentatie over het implementatieprogramma.
Afsluitend zal er ruimte worden ingepland voor het stellen van vragen en
een discussie.
Het programma zal er als volgt uitzien:
-
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Ontvangst
Introductie Johma Sandwiches en rondleiding
Presentatie WCM door René van Amersfoort
Vragen / discussie incl. sandwiches
Einde programma

Iedereen die interesse heeft deze bijeenkomst bij te wonen of vragen
heeft kan contact met me opnemen rbaars@johma.nl. Ik zal dan zorg
dragen voor meer informatie en een routebeschrijving.
Wie weet tot ziens in Losser.
Rob Baars
Factory Manager Johma Sandwiches

Van de Introductiecommissie Life Sciences Van Hall
Larenstein
Beste VAB-leden !
Elk jaar is het gebruikelijk vanuit de opleidingen Life Sciences aan het
begin van het cursusjaar zo ongeveer eind augustus, een Introductie week
te organiseren voor de 1e jaars studenten. Een commissie bestaande uit
studenten en personeel zorgen voor de invulling van deze
Introductieweek. De aankomende studenten maken in deze week kennis
met de school, de opleiding en hun medestudenten. Om de financiële
bijdrage per student voor deze Introductieweek zo laag mogelijk te
houden, willen wij een aantal leden van het VAB benaderen, om vanuit
hun bedrijfstak een bijdrage in voedingsmiddelen te leveren.
De planning voor de komende Introductieweek is als volgt:
•

Start maandag 25 augustus met de opleidingsdag: o.a.
Welkomstwoord door de opleidingsdirecteur Life
Sciences&Technology, Gerrit Jeuring, kennismaken met personeel
en rondleiding school, de studieloopbaanbegeleider, foto’s maken
voor de studentenpas.

•

Vanaf maandagmiddag tot woensdagavond gaan de studenten het
introductieprogramma op Ameland vervolgen.

•

De laatste twee dagen van de Introductieweek zullen plaatsvinden in
Leeuwarden. Hierbij verzorgt de Kennismakingscommissie van Van
Hall-Larenstein de organisatie.

Het is voor de studenten van de verschillende opleidingen binnen Life
Sciences & Technology van groot belang dat er een goede relatie ontstaat
met het bedrijfsleven, inzicht krijgen in het beroepenveld, de verschillende
functies, de verschillende branches, zijn inspirerend en motiverend voor
de studie. Vanuit het bedrijfsleven is van belang welk type student kunnen
wij verwachten, en met welke competenties is hij of zij uitgerust. Het VAB
is bij uitstek een orgaan waar deze uitwisseling van kennis prima kan
worden gerealiseerd. Als Introductiecommissie staan wij aan het begin
van een traject, waarbij wij hopen op een goede samenwerking met het
VAB
Als Introductiecommissie willen wij een aantal VAB-leden benaderen met
het verzoek of er via hun bedrijfstak voedingsmiddelen kunnen worden
aangeboden. Het gaat hierbij om producten voor de lunch, warme
maaltijd, en dranken. De bedoeling is om voor 20 juni contact op te
nemen met potentiële VAB-leden
Met vriendelijke groet namens de Introductiecommissie,
Dhr. P.N. Leemker
Docent Microbiologie (Voedingsmiddelentechnologie )
piet.leemker@wur.nl
Van Hall Larenstein
Agora 1
8934 CJ Leeuwarden
Het VAB-bestuur beveelt het aan hierop in te gaan, met name met bier,
vlees, vleeswaren, broodjes, zuivelproducten, koekjes, sauzen, salades,
tomaten- en groentensoep.

Carrièredag
Op woensdag 1 oktober 2008 wordt wederom de Carrièredag bij
Hogeschool Van Hall Larenstein locatie Leeuwarden georganiseerd. Een
dag waarop studenten en het bedrijfsleven elkaar ontmoeten en nader
kennis met elkaar maken. Wij willen u graag uitnodigen uw bedrijf te
presenteren. Voor studenten is dit de kans om u als bedrijf te ontmoeten
en voor u de kans om opnieuw kennis te maken met het onderwijs.
“Ontmoet vandaag uw werknemer van morgen”.
Het afgelopen jaar werd de Carrièredag druk bezocht. Ruim 40 bedrijven
gaven acte de présence en ruim 500 studenten bezochten de stands,
lezingen en workshops. Voor onze eerstejaars studenten is het een eerste

kennismaking met het bedrijfsleven en voor de ouderejaars is het dé
mogelijkheid om zich alvast te oriënteren op een mogelijke baan na hun
studie. De dag staat in het teken van stages, afstudeeronderzoeken en
overige netwerkactiviteiten.
Aanmelden
In verband met het aantal beschikbare plaatsen verzoeken wij u
vriendelijk om uiterlijk 15 augustus 2008 u aan te melden via de website
http://www.vanhall-larenstein.nl/TrainingEnConsultancy.
U kunt hierop tevens aangeven of u een presentatie of een workshop wilt
verzorgen.
Voorlopig programma
Tot 11.00 uur
Opbouwen van de stand
11.00 – 11.05 uur Welkomstwoord
11.05 – 11.30 uur Inleiding over het onderwijs van nu
11.30 – 13.00 uur Mogelijkheid om gebruik te maken van het
lunchbuffet
12.00 – 15.30
Carrièredag 2008, met van 13.00 – 15.30 uur
workshops en presentaties
15.30 – 16.00 uur Afsluitende spreker
16.00 uur
Gelegenheid om een borrel te drinken in het Grand
Café Van Hall
Wilt u op het aanmeldingsformulier aangeven of u gebruik wilt maken van
het lunchbuffet. Dit buffet wordt u aangeboden door Hogeschool Van Hall
Larenstein.
Standgegevens
- Maximale afmeting stand: 2m x 2,5 m
- Stroom (220V) en internetaansluiting zijn op aanvraag beschikbaar
- Maximaal 2 stoelen en 2 tafels per stand beschikbaar (70 x 70 cm)
- U dient zelf verlengsnoer, haspel en/of steekwagen mee te nemen
- U dient zelf te zorgen voor de opbouw van uw stand.
Met vragen over de Carrièredag kunt u terecht bij Marjan Schonenberg,
telefoonnummer 058 2846160.

Nieuwe bestuursleden
Annoek Kogelman en Vera de Ree hebben aangegeven lid van het VABbestuur te willen worden. Tijdens de ledenvergadering op de VAB-dag
zullen zij officieel benoemd worden. In de VAB-info zullen zij zichzelf
presenteren

Uitnodiging netwerkbijeenkomst dinsdag 17 juni 2008
Innovatie; van idee tot product
Het Ondernemersnetwerk Alumni nodigt je van harte
uit voor de netwerkbijeenkomst op dinsdag 17 juni
a.s., ditmaal bij Van Hall Larenstein (Agora 1, Leeuwarden).
Het thema is ‘innovatie; van idee tot product’, en het programma zal er
als volgt uitzien:
16.30 - 17.00 uur:

Ontvangst bij Van Hall Larenstein.

17.00 - 17.45 uur:

Van vraag via idee tot product.
Ervaringsdeskundige Leo Groendijk vertelt over de
realisatie van de mobiele watermaker, een
innovatief samenwerkingstraject tussen onderwijs
en diverse bedrijven, waaronder Aquario en Bright
Spark (www.mobilewatermaker.nl).

17.45 - 18.30 uur:

Arno Gielen, directeur TCNN (Technologie Centrum
Noord Nederland) licht toe hoe diverse instanties
(TCNN, BISON, BDF) een innovatief traject kunnen
ondersteunen. Aan de orde komen onder meer
adviesmogelijkheden en de inzet van
kennisvouchers en innovatievouchers.

18.30 - 20.00 uur:

In een informele sfeer verder praten met
deskundigen van TCNN, BISON en BDF en
natuurlijk met elkaar. Vanzelfsprekend met hap en
sap!

Aan deze bijeenkomst zijn geen kosten verbonden.
Aanmelding
Graag je naam, bedrijfsnaam en mailadres doorgeven aan:
r.vasterd@nhl.nl onder vermelding van “netwerkbijeenkomst 17 juni”.
Zien we jullie volgende week?
Projectteam ondernemersnetwerk Alumni hogescholen Friesland:
Jannie van der Luit, Van Hall Larenstein (jannie.vanderluit@wur.nl)
Margo van der Meer, Stenden University (voorheen CHN) (m.van.der.meer3@chn.nl)
Renate Vasterd, Noordelijke Hogeschool Leeuwarden (r.vasterd@nhl.nl)

Vacature (met spoed voor een half jaar)
Gezocht: een chief executive officer voor een zuivelfabriek in
Lagos te Nigeria.
We are in the process of establishing a dairy factory in Lagos to produce
UHT milk, flavoured, yoghurts, ice cream and evaporated milk using tetra
pak machines. We will initially recombine powder milk for the products but
may be getting fresh milk later from a farm located about 75-100 km
away from the factory location. We are also about to finalise discussions
with tetra pak on the equipment but will like to hire an experienced
manager for the project. He will be part of the planning, implementation
and management of the factory as a stand alone business unit. He will be
the Chief Executive Officer of that business unit. The person should have
good exposure in the dairy industry - processing of variety of dairy
products, marketing, management, etc.
Contactpersoon en meer informatie:
Jan Ulfman
PTC+ te Oenkerk
tel. 058-2543700
email: J.Ulfman@ptcplus.com

Forum
In het forum op de VAB-site staat een interessante vraag van Maarten
Ridder over het wel of niet wisselen van kleding. Wie helpt hem aan een
antwoord.

Agenda 2008
Dinsdag 1 juli

Regionale bijeenkomst WCM bij Johma Sandwiches
te Losser

Half september

VAB-info

Eind september

Regionale bijeenkomst bij Feyecon te Weesp

Woensdag 1 oktober

Carrieredag op Van Hall te Leeuwarden

Vrijdag 7 november

VAB-dag waarschijnlijk in Sas-van-Gent bij
Koninklijke Nedalco en Cargill. Info volgt in de
VAB-info van september.

