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INTRODUCTIE VAN DUOBANEN 

 

 

 

Arbeidsorganisatie:    Meesterbakker Van Maanen 

Type organisatie:     Bakkersonderneming met eigen verkooppunten 

Aantal medewerkers:  ≥500 medewerkers 

Namen project:     Introductie van duobanen 

Tijdvak:       1 

Thema:       Slimmer werken 

 

Inleiding 

Brood- en banketbakker Van Maanen is een 

middelgrote bakkersonderneming met 55 

eigen winkels in de regio Bollenstreek, 

Leiden, Haaglanden, Lansingersland en 

Haarlemmermeer. Het familiebedrijf Van 

Maanen levert haar ambachtelijke 

producten daarnaast rechtstreeks vanuit 

haar productievestiging in Rijnsburg aan 

diverse winkels en bedrijven. Op deze 

wijze worden jaarlijks circa 5 miljoen klanten bediend. In de markt probeert Van Maanen 

zich te onderscheiden door de ambachtelijke bereiding van haar producten centraal te 

stellen. Het bedrijf is bijvoorbeeld beroemd om haar succesvolle ‘oliebollen’ waarmee ze 

in het AD uitgeroepen zijn tot beste oliebollenbakker van 2001 en 2007.  

 

Achtergrond project 

‘‘Via het Sociaal Fonds Bakkersbedrijf is Meesterbakker Van Maanen bekend geraakt 

met de ESF-regeling Sociale Innovatie’’, aldus Petra Rooijakkers die binnen het bedrijf 

als personeelsfunctionaris verantwoordelijk is voor het project dat is uitgevoerd op het 

gebied van sociale innovatie. De belangrijkste aanleiding om een project op te starten zo 

stelt mevrouw Rooijakkers is dat ons bedrijf opereert in een zeer competitieve omgeving. 

Met name de concurrentie vanuit de grote supermarkten is groot. ‘‘Binnen deze 

competitieve omgeving is het voor bakkersondernemingen zoals die van ons altijd 

belangrijk om nieuwe mogelijkheden te verkennen om de eigen marktpositie te 

verstevigen. Hierbij hadden we het geluk dat we vanuit de ESF-regeling het project 

duobanen konden uitvoeren. Met dit project hebben we methoden verkend om slimmer te 
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Foto 1: De productievestiging van Meesterbakker  

      Van Maanen in Rijnsburg 
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werken, het werk beter te organiseren en de kwaliteiten van het personeel binnen onze 

organisatie nog beter te benutten’’.  

 

Inhoud project 

Het project duobanen richtte zich op de functie van filiaalleider die in de winkels van 

Meesterbakker Van Maanen een spilfunctie heeft. Enerzijds is deze persoon namelijk 

verantwoordelijk voor de omzetrealisatie en anderzijds heeft hij/zij de dagelijkse leiding 

over de winkel in handen. Dit betekent dat een filiaalleider moet beschikken over een mix 

van competenties en vaardigheden en zowel verstand moet hebben van zaken als omzet 

en planning als ook het personeel in de winkel goed moet kunnen aansturen. In het 

project is dan ook onderzocht of de inzet van duobanen op dit punt uitkomst zou kunnen 

bieden: twee personen kunnen dan immers bij elkaar worden gezocht die elkaar op deze 

verschillende punten goed aanvullen. Idealiter zou deze mix moeten leiden tot een 

verhoging van de arbeidproductiviteit en een verbetering van de bedrijfsresultaten. 

 

Een ander belangrijk argument om het project duobanen te starten had betrekking op het 

gegeven dat de functie filiaalleider normaal gesproken wordt uitgevoerd in 38 uur. 

Terwijl de winkeltijden van een filiaal al snel 60 tot 80 uur per week bedragen. In het 

project is daarom tevens bekeken hoe de introductie van duobanen – waarbij sprake is 

van 2 fulltime banen – een positief effect kan hebben op de omzet, arbeidsproductiviteit 

en ervaren werkdruk.  

 

In het pilotproject is de nieuwe werkwijze van duobanen vervolgens gedurende 4 

maanden uitgetest in 3 filialen van Meesterbakker Van Maanen. Hierbij is bekeken in 

hoeverre de extra loonkosten van 2 fulltimers opwegen tegen de eventuele voordelen die 

dit met zich meebrengt. Tijdens de uitvoering van het project zijn dan ook verschillende 

activiteiten uitgevoerd om een goede kosten-batenanalyse te maken. Hierbij zijn de 

‘harde’ cijfers in beeld gebracht via een nul- en een eindmeting van verschillende 

kengetallen (waaronder het omzet- en rendementscijfer). Daarnaast is getracht om meer 

‘zachte’ factoren boven water te krijgen via een belevingsonderzoek onder filiaalleiders 

en het winkelpersoneel. Ook hielden de filiaalleiders op de vestigingen waar de pilot is 

uitgevoerd een logboek bij, waarin zij hun ervaringen met het concept duobanen 

opschreven. 

 

Resultaten project 

‘‘Onze ervaring met het concept duobanen is in principe positief’’, stelt Irma van Dijk, 

één van de filiaalleiders die betrokken is geweest bij de pilot. Vooral op de werkbeleving 

In het pilotproject 
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– het delen van verantwoordelijkheden, elkaar inspireren en met name het gevoel dat het 

filiaal in goede handen is – heeft het concept een positief effect. Ook de ervaren werkdruk 

kan via de introductie van duobanen worden verlaagd. Filiaalleiders kunnen hun werk en 

privé beter combineren, waardoor de kans op een vroegtijdig vertrek of uitval van 

filiaalleiders wordt beperkt. 

 

 ‘‘Een belangrijke leerervaring is echter wel geweest dat beide filiaalleiders eigenlijk 

gelijktijdig – en dus gelijkwaardig – moeten kunnen starten. En dat bovendien de 

karakters van deze twee personen niet teveel uit elkaar liggen’’, aldus mevrouw 

Rooijakkers. Filiaalleidster mevrouw Van Dijk deelt deze ervaring en legt het als volgt 

uit: ‘‘Tijdens de pilot merkten we dat wanneer één van de filiaalleiders al een lange tijd 

in de winkel werkte, het personeel toch vooral luisterde naar deze persoon. De instructies 

van de nieuwe filiaalleider werden dan minder snel opgevolgd (…) Bovendien hebben we 

ook ervaren dat het belangrijk is om twee filiaalleiders bij elkaar te zetten, waarvan de 

karakters niet compleet botsen. Anders krijg je al snel de situatie dat je op een schip 

vaart met twee totaal verschillende kapiteins’’.  

 

Voor wat betreft de (bedrijfs)economische resultaten kon in de 4 maanden waarin het 

pilotproject is uitgevoerd, nog niet volledig worden geconcludeerd in hoeverre de inzet 

van een tweede filiaalleider positief dan wel negatief uitpakt. Mede ook vanwege allerlei 

andere omstandigheden die de uitkomsten in twee van de drie filialen beïnvloedden (zoals 

een brand in een naburige supermarkt waardoor de klandizie toenam). In één filiaal waar 

de omstandigheden nagenoeg ongewijzigd bleven waren echter positieve resultaten 

meetbaar. In deze winkel was de omzet (+5%), het aantal klanten (+6%) en de 

arbeidsproductiviteit (+3%) toegenomen. Deze eerste positieve uitkomsten vormen voor 

Van Maanen dan ook aanleiding om met het concept duobanen te blijven experimenteren 

en – waar mogelijk – het breder uit te rollen in een aantal andere filialen.  

 

Uitstralingseffecten 

Uit het voorgaande blijkt dat het project duobanen bij Meesterbakker Van Maanen 

uiteindelijk veel nieuwe kennis en inzichten heeft opgeleverd. Bovendien ‘straalt’ Van 

Maanen de resultaten van het project ook breder uit. De opgedane ervaringen worden 

bijvoorbeeld uitgewisseld met het Sociaal Fonds Bakkersbedrijf (dat Van Maanen 

attendeerde op de regeling sociale innovatie). Daarnaast is een artikel over het project 

verschenen in het vakblad ‘Bakkers in Bedrijf’. Op deze wijze kunnen de ervaringen van 

het ESF-project ook breder worden benut binnen de Nederlandse bakkersbranche. 

 

Een belangrijke leer-

ervaring is om twee 

filiaalleiders gelijk-

tijdig in een filiaal te 

laten starten. Ook 

moeten hun karakters 

niet teveel verschillen. 

 

Het concept duobanen 

heeft positieve effecten 

op de werkbeleving en 

ervaren werkdruk. 

Het concept duo-banen 

blijkt econo-mische 

resultaten op te kunnen 

leveren: meer omzet en 

klan-ten en een hogere 

arbeidsproductiviteit. 
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Met dank aan: 

Petra Rooijakkers-Teunissen, personeelsfunctionaris, Meesterbakker Van Maanen 

Irma van Dijk, filiaalleidster, Meesterbakker Van Maanen 


