
Dé plek waar we samen werken aan een 
gezonde toekomst voor de bakkerij-  

en zoetwarensector.

JOIN THE COMMUNITY

ONDERWIJS   BEDRIJFSLEVEN   ONDERZOEK   OVERHEID



De levensmiddelenindustrie in Noord-Nederland zit in de lift. 
Het aantal vacatures stijgt. Goede berichten! Maar vanuit het 
onderwijs zijn de prognoses minder goed. Het aantal mbo’ers 

daalt de komende jaren flink. Een groep die de voedings-
middelensector hard nodig heeft. In Bakery Sweets Center 

trekken onderwijs, overheid en bedrijfsleven samen op.  
Om zo studenten enthousiast te houden voor ons vak.  

En de sector verder te versterken.

De cijfers liegen er niet om. UWV 
bracht een rapport uit dat de 
verwachte daling van het aantal 
bol- en bbl-leerlingen (mbo) 
over de komende jaren goed 
weergeeft.

Plant managers

BAKERY SWEETS CENTER 
ENTHOUSIASMEERT EN 

VERSTERKT

UITDAGINGEN IN HET ONDERWIJS
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Kansen pakken we in deze functies

Procestechnoloog

Proces engineersOperator proces- en 
voedingsindustrie

Technische dienst 
onderhoud & storing



www.bakerysweetscenter.nl
info@bakerysweetscenter.nl

SAMEN GAAN WE ERVOOR

Bakery Sweets Center pakt de uitdagingen die er 
zijn aan. Door het doen van onderzoek, door te  
innoveren, door toegepaste opleidingen te creëren.
Samen met het bedrijfsleven. Samen met de 
overheid. En samen met het onderwijs. Een uniek 
samenwerkingsverband.

WE ZIJN AMBITIEUS

We streven naar 20 innovaties in de komende vijf 
jaar. Dat doen we door een intensieve samenwer-
king tussen bedrijfsleven en onderwijs. Innovaties 
zijn er op het gebied van processen (zoals energie 
en verpakkingen) en ingrediënten, zoals zout- en 
vetreductie en (plantaardige) eiwitten. 

GROEIEND NETWERK

Bakery Sweets Center is een groeiend netwerk. 
Sinds de start in 2018 zijn inmiddels meer dan  
20 bedrijven, ambachtelijk en industrieel, als 
partner aangesloten. Bakery Sweets Center wordt 
mede mogelijk gemaakt door onder meer de kennis-
instanties Friesland College, Hogeschool Van Hall 
Larenstein en Mbo Life Sciences. Met steun van de 
gemeente Leeuwarden en provincie Fryslân. 

Partner worden? De community groeit.  
Check www.bakerysweetscenter.nl/partners 
en bekijk wie u al voorgingen.


