
PROFESSIONEEL IN ALLE DISCIPLINES 

 
 
 
Bakkersland is een samensmelting van 10 familiebakkerijen die 
samen zijn gegaan onder één naam. Een nieuwe 
onderneming die honderden jaren vakmanschap en ervaring 
herbergt. De verschillen in marktspecialisatie van elk 
familiebedrijf hebben geleid tot een unieke bundeling van 
producten waardoor vele verschillende deelmarkten 
worden bediend. Deze eigenschappen vormen de kracht van 
Bakkersland: marktleider in elke deelmarkt. De 
onderneming heeft zich ontwikkeld tot een eigentijdse en 
toekomstgerichte bakkerijonderneming met 23 bakkerijen 
met ruim 2500 werknemers. Professioneel in alle disciplines. 
Onderscheidend en kleurrijk, met de ambitie om uit 
te blinken in kwaliteit. Deze ambitie wordt onder andere 
gerealiseerd door op kwalitatief hoogwaardige wijze te 
produceren. Bakkersland Tilburg West bv heeft, om de kwaliteit 
van de productie te kunnen waarborgen, gekozen 
voor het onderhoudsbeheersysteem Ultimo Lite van Ultimo 
Software Solutions.   
 
BRC-NORM  
Voedselveiligheid is geen nieuw begrip meer in de 
levensmiddelenindustrie. Om de positie van marktleider op elke 
deelmarkt te waarborgen moet Bakkersland aan veel 
kwaliteitseisen voldoen. Sinds 2004 beschikt Bakkersland Tilburg 
West over het BRC-certificaat. BRC staat voor ‘British Retail 
Consortium’ en deze normering gaat verder dan een HACCP- of 
een ISO certificering. Naast buitenlandse supermarkten stellen de 
grote supermarktketens in Nederland de BRC normering steeds 
vaker als eis. Bakkersland Tilburg West heeft deze normering 
onder meer verkregen dankzij de ondersteuning van het 
professionele onderhoudsbeheerssysteem Ultimo Lite. ‘Ultimo 
Lite is een belangrijke tool voor het waarborgen van de kwaliteit 
van installaties, daarnaast kan op eenvoudige wijze worden 
aangetoond dat het onderhoud van het machinepark op een 
voedselveilige manier gebeurt,’ aldus Ruud Wijnen, Hoofd 
Technische Dienst van Bakkersland Tilburg West.  
   

INZICHT IS KENNIS  
Bakkersland Tilburg West produceert winkelafbak- en 
thuisafbakproducten. Voor de productie hiervan beschikt 
Bakkersland Tilburg West over een breed scala aan installaties. 
Hierbij valt te denken aan deegkneedmachines, bakovens, 
koelingmachines, pak- en vouwinstallaties en overige 
ondersteunende installaties als luchtbehandelingkasten. Het 
onderhoud aan deze installaties valt onder de 
verantwoordelijkheid van de Technische Dienst. Deze bestaat uit 
een 6-tal vakmensen en staat onder leiding van Ruud Wijnen. 
Voorheen werden alle onderhoudswerkzaamheden gepland en 
geregistreerd in Excel.  
 
 
 

 
 
 
 
Om aan de hoge kwaliteitseisen van Bakkersland te kunnen 
blijven voldoen werd er logischerwijs gezocht naar een 
professioneel onderhoudsbeheersysteem. ‘We wilden over op 
een systeem waarin de verrichte werkzaamheden op een goede 
en overzichtelijke wijze worden geregistreerd en waarbij met een 
simpele druk op de knop de gewenste gegevens worden 
getoond,’ aldus Wijnen.  
 
PLANNEN: VOORKOMEN IS BETER DAN GENEZEN  
Het gestructureerd plannen van preventief onderhoud, zoals 
keuringen en smeerbeurten, is zeer belangrijk. Bij een 24-uurs 
productiebedrijf zoals Bakkersland Tilburg West is het echter 
moeilijk om onderhoud te plegen aan installaties zonder daarbij 
de productie te hinderen. De Technische Dienst slaagt hier steeds 
beter in, ‘Met Ultimo Lite kunnen we betere periodieke 
onderhoudsmodellen maken en door deze mogelijkheid zagen we 
in één klap de storingen dalen,’ aldus Wijnen. ‘Hierdoor zien je 
medewerkers ook de toegevoegde waarde van Ultimo Lite wat 
leidt tot meer draagvlak om het systeem optimaal te benutten.’ 
Een ander groot voordeel dat Bakkersland Tilburg West behaalt 
met Ultimo Lite is het betere inzicht in de technische en 
financiële levensduur van grote installaties. 
 
AANTOONBARE VOORDELEN  
Met behulp van Ultimo Lite is het onderhoudsproces bij 
Bakkersland Tilburg West inzichtelijker en beter beheersbaar 
geworden. Het is mogelijk om snel inzicht te krijgen in installatie-, 
artikel-, werkorder- en contractgegevens. Daarnaast is het 
mogelijk om op eenvoudige wijze de gewenste rapportages uit te 
draaien van bijvoorbeeld openstaande werkorders of van de 
meest voorkomende storingsoorzaken.Of zoals Ruud Wijnen het 
mooi omschrijft: ‘Met Ultimo Lite heb je alles onder handbereik.’ 
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