
Informatieplatform voor 
de bakkerijsector

Alles over werken en leren op één plek!



Wat is Bakbekwaam?

•	 Bakbekwaam is het communicatieplatform van het Sociaal 
Fonds Bakkersbedrijf. 

•	 Bakbekwaam is er voor medewerkers, leidinggevenden en 
werkgevers in de industriële en ambachtelijke bakkerij. 

•	 Bakbekwaam bundelt alle informatie over werken en leren 
in de bakkerijsector. 

Waarom Bakbekwaam?

Op Bakbekwaam vind je alle belangrijke informatie over werken 
en leren in de bakkerijsector op één plek, zodat je die makkelijk 
en snel kunt vinden. Die informatie was vroeger verspreid over 
veel verschillende websites, maar is nu handig, helder en 
overzichtelijk samengebracht op Bakbekwaam.nl. Zo delen we 
kennis en dragen we bij aan een toekomstbestendige 
bakkerijsector. 

Mis je informatie op Bakbekwaam? Kun je iets niet 
vinden of kan iets duidelijker? Dan horen we dat graag 
via redactie@bakbekwaam.nl!

Specifiek voor iedereen

Bakbekwaam is er voor medewerkers en voor werkgevers, 
leidinggevenden en ondernemers. Op Bakbekwaam vind je 
precies die informatie die voor jou van belang is, via de menu’s 
voor medewerkers en leidinggevenden. 

Wat vind je op Bakbekwaam?

Op Bakbekwaam vind je alle relevante informatie, nieuws en 
antwoord op vragen over: 
•	 veilig, gezond, vitaal en stofvrij werken
•	 opleiding, ontwikkeling, imago en instroom
•	 arbeidsvoorwaarden, zoals de cao en regelingen voor 

de bakkerijsector 

Daarnaast biedt Bakbekwaam handige tools:
•	 vind jouw opleiding of training voor de bakkerijsector 
•	 maak een bruto-nettoloonberekening met de  

looncalculator

‘Onze medewerkers zijn superbelangrijk. 
Iedereen kan altijd met alles bij ons terecht.’

Gert van Soest  Chocolaterie Pierre

https://bakbekwaam.nl
mailto:redactie%40bakbekwaam.nl?subject=


Werken: veilig, gezond, vitaal en stofvrij

Bakbekwaam bundelt de belangrijke informatie over werken, 
arbeidsomstandigheden en duurzame inzetbaarheid: 
•	 hoe je gezond werkt en klachten voorkomt, en wat je moet 

doen als je toch klachten krijgt
•	 hoe je veilig werkt, bijvoorbeeld in de hitte
•	 hoe je vitaal blijft in je werk, met de vitaliteitsregeling
•	 hoe je grondstofallergie voorkomt (Blij met Stofvrij) 

Leren: opleiding, ontwikkeling, imago 
en instroom
In de bakkerijbranche zijn goed opgeleide medewerkers nodig. 
Daarom is het belangrijk om te investeren in ontwikkeling en 
behoud van medewerkers, en in meer instroom van medewerkers. 
Op Bakbekwaam vind je:

•	 informatie over activiteiten, regelingen en subsidies voor 
opleiden en ontwikkelen

•	 informatie over initiatieven als Bakkersbrein en Bakkerspedia
•	 informatie over imago van en instroom in de branche
•	 een tool waarmee je eenvoudig een passende opleiding of 

training vindt in het aanbod van vrijwel alle aanbieders

Cao en arbeidsvoorwaarden

Alle relevante informatie en nieuws over de cao en arbeids-
voorwaarden vind je op Bakbekwaam:
•	 de huidige cao en actuele salaristabellen
•	 eerdere cao’s
•	 de WGA-gatverzekering
•	 een handige looncalculator (de loonberekeningsmodule) 

waarmee je eenvoudig een pro-formaloonberekening maakt

‘Door met mensen te praten, leer je 
elke dag nieuwe dingen. Zo houd je 

jezelf vakbekwaam.’
Henk Schiphorst  Borgesius

‘Vakmanschap is het beste uit jezelf halen, 
door ruimte te krijgen in je ontwikkeling 

en in al je talenten.’
Johan van Maanen  Bakker van Maanen



Abonneer je op de nieuwsbrief

Elke maand alle actuele informatie over werken en leren in 
je mailbox? Abonneer je dan op (een van) de e-mailnieuws-
brieven van Bakbekwaam. Zo ben je altijd op de hoogte!

Bakbekwaam heeft drie nieuwsbrieven:
•	 Veilig en gezond werken
•	 Imago, instroom, opleiden en ontwikkelen
•	 Cao en cao-gerelateerde informatie

Scan de QR-code om je te abonneren op de 
nieuwsbrief. Je kiest daarna zelf welke van 
de drie nieuwsbrieven je wilt ontvangen.

Volg Bakbekwaam op sociale media

Sociaal Fonds Bakkersbedrijf

Bakbekwaam.nl is het communicatieplatform van het 
Sociaal Fonds Bakkersbedrijf. Daarin werken de cao-partijen 
samen aan scholing, vormings- en ontwikkelingswerk, 
arbeidsomstandigheden, arbeidsvoorwaarden in de Cao 
Bakkersbedrijf, arbeidsmarkt en arbeidsverhoudingen.

De activiteiten van het Sociaal Fonds Bakkersbedrijf worden 
gecoördineerd door:
•	 Stichting Bakkracht: imago, instroom, opleiding en 

 ontwikkeling van medewerkers
•	 Bureau Veilig en Gezond in het bakkersbedrijf: 

 arbeidsomstandigheden en duurzame inzetbaarheid

Bij de uitvoering van activiteiten en projecten wordt samen-
gewerkt met verschillende organisaties, zoals FoodBase, 
Bakery Institute en mbo’s.

Contact
Bakbekwaam.nl

Sociaal Fonds Bakkersbedrijf 
Postbus 4076, 5004 JB Tilburg 
013 594 41 86 - info@sociaalfondsbakkersbedrijf.nlbakbekwaam bakbekwaam bakbekwaam
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