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   7 vragen aan HR; dit willen we echt weten van ….  

 

 

… Gerda Postema, HR Manager bij Van Delft Biscuits, 

 

1. Hoe is de afdeling HRM bij jullie georganiseerd? 

Binnen Van Delft Biscuits bestaat de Afdeling HR uit twee 

(junior) HR Adviseurs en één HR Manager (totaal 2 FTE). De 

afdeling HR wordt meestal aangevuld met een HR stagiair en 

rapporteert aan de directie. 

 

2. Welke HR-thema’s zijn op dit moment actueel binnen jullie organisatie? 

Het zal jullie niet verbazen dat bij Van Delft ook thema’s zoals Werving & Selectie en binden en 

boeien actueel zijn.   

3. Wat is jouw specialiteit? 

Mijn specialiteit op HR is aandacht voor ontwikkeling van zowel de medewerkers als de 

organisatie, door onder andere op een coachende manier de medewerkers het beste uit zichzelf 

te laten halen. 

4. Wat is de reden geweest om deel te nemen aan het netwerk van Veluwe Portaal? 

Vanuit Veluwe Portaal is ontwikkeling van de organisatie en medewerkers mogelijk door 

kennisdeling en subsidiemogelijkheden. Daarnaast vind ik de samenwerking met de dames van 

Veluwe Portaal erg prettig!  

5.    Welke successen met Veluwe Portaal kun je delen? 

Met Veluwe Portaal hebben we een aantal ontwikkeltrajecten mogen doen, die geleid hebben 

naar meer verbinding in het middenmanagement en persoonlijke ontwikkeling van medewerkers. 

Medewerkers weten elkaar beter te vinden en stemmen beter samen hun doelen af, wat heeft 

geleid tot meer werkplezier en betere gezamenlijke resultaten.  

6. Welke uitdagingen zie je op de regionale arbeidsmarkt? 

De schaarste van personeel en de oplopende gemiddelde leeftijd zie ik als uitdagingen op de 

regionale arbeidsmarkt. Het is belangrijk om aantrekkelijk te zijn en blijven als werkgever voor 

alle leeftijden en er voor te zorgen dat medewerkers duurzaam en met plezier hun werk kunnen 

blijven doen in de regio.   

7. Welke tips wil je nog delen met andere HR-Professionals/werkgevers? 

Maak vooral gebruik van de kennis en mogelijkheden van Veluwe Portaal en van elkaar. 
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Van Delft Biscuits 

In 1880 begon Jan van Delft in Koog aan de Zaan Van Delft Biscuits. En 

wel in dezelfde straat waar ook Albert Heijn en Verkade hun eerste 

winkel openden. In 1958 verhuisde de bakkerij naar de huidige locatie 

in Harderwijk. Van Delft was een van de eerste bakkers met een 

lopendebandoven voor de productie van pepernoten. “Daardoor zijn 

we de grootste en oudste pepernootfabriek in de wereld geworden. 

Groei door innovatie is nog steeds onze rode draad,” vertelt Oscar de 

Lange, directeur en eigenaar. “Ieder jaar komen er nieuwe producten 

bij”. 

Het was de vader van Oscar die Van Delft Biscuits in 1989 kocht. Het 

bedrijf bestond toen al 109 jaar. Oscar studeerde toen nog technische 

bedrijfskunde en kocht in 1993 een derde van de aandelen. Hij runde 

de fabriek na het pensioen van zijn vader samen met zijn broer en staat 

sinds 2005 alleen aan het roer. In die twintig jaar tussen toen en nu 

bracht Oscar Van Delft Biscuits van een onderneming met 15 werknemers en een miljoen euro 

omzet naar een bedrijf met 500 werknemers en 90 miljoen euro omzet. Zijn verklaring voor deze 

groei: “Voortdurend innoveren en actief met klanten bezig zijn, zodat je weet wat zij willen.” 

Van Delft Biscuits kent een breed assortiment aan tussendoortjes, kruidnoten & taai-taai, biscuits 

met of zonder chocolade, wafeltjes, knäckebröd en kinderkoekjes. Bijna alle huismerkkoekjes in 

supermarkten in Noordwest-Europa komen bij Van Delft Biscuits vandaan. www.vandelftbiscuits.nl.  

http://www.vandelftbiscuits.nl/

