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Doelstellingen Sociaal Fonds Bakkersbedrijf 
 
In grote lijnen houdt het Sociaal Fonds Bakkersbedrijf zich bezig met de volgende deelgebieden:  
 
A. Scholing, vormings- en ontwikkelingswerk;  
B. Arbeidsomstandigheden;  
C. Arbeidsvoorwaarden in de cao Bakkersbedrijf;  
D. Arbeidsmarkt;  
E. Arbeidsverhoudingen.  
 
Hieronder wordt per deelgebied een aantal voorbeelden genoemd. 
 
A. Scholing, vormings- en ontwikkelingswerk 

Het gaat hierbij onder andere om het geven van voorlichting met betrekking tot de 
opleidingsmogelijkheden in het bakkersvak. Denk hierbij aan het vergoeden van de kosten van 
deelname aan beroepenmarkten en het realiseren van lespakketten over de bakkerij gericht op 
leerlingen op de basisschool en het VMBO.  
 
Als het om de scholing zelf gaat, moet in de eerste plaats worden gewezen op de vakopleiding. Die 
vindt voor een belangrijk deel plaats in erkende leerbedrijven. Voor hun inspanningen om de 
leerlingen het vak bij te brengen, krijgen die leerbedrijven vergoedingen die door het fonds worden 
betaald. De leerlingen zelf krijgen een startersbijdrage. Ook de aanzienlijke kosten van het centrale 
Examencentrum in Wageningen en de kosten voor de ontwikkeling van de zogenaamde item- en 
toetsenbank komen voor rekening van het fonds.  
 
Een belangrijke post wordt gevormd door de subsidie die het fonds verstrekt op een groot aantal 
bijscholingscursussen. Ook de kosten van de activiteit “Leerbedrijf van het jaar”, de kosten van de 
(inter)nationale jeugdvakwedstrijden, de kosten voor het samenstellen van 
beroepscompetentieprofielen - die de basis voor de vakopleiding vormen - en de kosten verbonden 
aan de bijdrageregeling snuffelstages komen voor rekening van het fonds. 
 
B. Arbeidsomstandigheden 

Hier staat het verrichten van onderzoek naar het welzijn met betrekking tot de arbeid van 
werknemers in het bakkersbedrijf voorop. Enkele jaren geleden is het “Arbeidsmarktonderzoek” 
gehouden. Dit onderzoek is opgevolgd door het zogenaamde “Werkbelevingsonderzoek”, waarin 
gezocht wordt naar mogelijkheden om de arbeidsomstandigheden in de bakkerijsector te 
verbeteren.  
 
Ook de inspanningen van de branche ter stimulering van de naleving van de Arbeidstijdenwet 
kunnen in dit verband worden genoemd, alsmede de aanzienlijke kosten van het onderzoek inzake 
grondstofallergie en de uitvoering van het daarop aansluitende voorlichtingsproject. Het fonds 
financiert ook de kosten die zijn verbonden aan de ontwikkeling van een werkwijzer en checklist 
Arbowet én van de ontwikkeling en instandhouding van een website betreffende ziekteverzuim. 
 
C. Arbeidsvoorwaarden in de cao Bakkersbedrijf  

De arbeidsvoorwaarden, zoals die in de cao Bakkersbedrijf zijn neergelegd, vormen een kernaspect 
van het sociaal beleid in de bakkerijbranche. Door het fonds worden daarom activiteiten, die gericht 
zijn op een juiste naleving en uitvoering daarvan, met name algemene en specifieke voorlichting 
daarover, gefinancierd.  
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Om die arbeidsvoorwaarden actueel te houden is het onder meer van tijd tot tijd nodig de 
functieomschrijvingen in de cao aan te passen. De daaraan verbonden kosten neemt het fonds voor 
haar rekening. Eveneens worden de kosten verbonden aan de werkzaamheden van de 
Adviescommissie Arbeidsvoorwaarden Bakkersbedrijf, die onder meer uitspraken doet over 
geschillen die tussen een werkgever en een werknemer zijn ontstaan over de toepassing van de cao, 
ten laste van het fonds gebracht. Ook enkele pilots inzake Sociale Innovatie, waarin wordt 
onderzocht welke mogelijkheden er zijn om werkgevers en -nemers zelf meer verantwoordelijkheid 
te geven op het gebied van de arbeidsvoorwaarden in het betreffende bedrijf, zijn door het fonds 
gefinancierd. 
 
D. Arbeidsmarkt  

Als belangrijk doel geldt: het verrichten van werkzaamheden om een beter functioneren van de 
arbeidsmarkt te bewerkstelligen. Om dit doel te bereiken heeft de branche, voor rekening van het 
fonds, een landelijke vacaturebank in het leven geroepen, die vraag en aanbod van het werk in de 
bakkerijsector bij elkaar moet brengen. Het fonds financiert publicitaire activiteiten om een positief 
imago van het bakkersbedrijf te verkrijgen. In dit kader heeft het fonds bijdragen betaald voor 
diverse manifestaties, zoals de Koninklijke bruidstaartententoonstelling, die destijds werd gehouden 
ter gelegenheid van het huwelijk van kroonprins Willem-Alexander met prinses Máxima. Ook een 
(kleine) subsidie ter instandhouding van het Nederlands Bakkerij Museum valt onder dit punt. 
 
E. Arbeidsverhoudingen  

Uit het fonds worden de kosten betaald van het geven van voorlichting en advies over een juiste 
uitvoering van de Wet op de Ondernemingsraden. 


