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Uitzenden 
Plus
Samen met Crown 
operators opleiden voor
uw proces



Klinkt samen personeel opleiden 
u als muziek in de oren?
Dat is mooi! Bij Crown Uitzendgroep geloven we er namelijk in dat hier de toekomst ligt; de kwaliteit en het kennisniveau 
van medewerkers naar een hoger niveau tillen. En dat doen we samen met u. Ons concept Uitzenden Plus is hier de 
perfecte oplossing voor. Hierin focussen we ons op het opleiden en het verrijken van de kennis van medewerkers, zodat u 
kunt rekenen op resultaat. Klinkt goed toch? 



Om twee redenen:

• De markt verandert met meer geautomatiseerde 
productieprocessen. Dat vraagt om andere kennis. 

• Een leven lang leren is geen abstract begrip 
(meer). Sterker nog; het geeft mensen toekomst!

Waarom kiezen voor 
samen opleiden?



Crown Uitzendgroep ondersteunt al sinds jaar en dag 
uitzendmedewerkers in hun ontwikkeling. Dit jaar is 
Crown, in samenwerking met klanten en een 
professionele opleider, gestart met een operator A – B-
opleiding. 

Het doel: we willen als uitzendorganisatie meerwaarde 
leveren aan klanten en daarnaast medewerkers een 
kans bieden om zich te ontwikkelen. Met name dat 
laatste is een belangrijke kernwaarde die Crown 
uitdraagt. 
Dit initiatief is dan ook een belangrijk onderdeel van 
hoe wij ons als organisatie naar klanten én 
medewerkers willen onderscheiden.

Operator A-B
opleiding



Wat Crown verstaat onder een operator: 
Een operator is iemand die in een productieproces verantwoordelijk is voor het goede verloop van geautomatiseerde 
processen in bijvoorbeeld de verpakkings-, farmaceutische, (petro)chemische of levensmiddelenindustrie. De operator is 
degene die controleert of het proces succesvol verloopt en indien nodig ingrijpt. 

Binnen de functie van operator zijn weer verschillende niveaus (zie ook VAPRO):
• Basisoperator (assistent-operator, MBO 1)
• Operator A (operator, MBO 2)
• Operator B (all-round operator, MBO 3)
• Operator C (operator C, MBO 4/HBO)
• Operator D (basisprocestechnoloog, schakelopleiding van MBO naar HBO)

Wat is een operator?
De functieomschrijving ‘Operator’ is vaak een containerbegrip wat te pas en te onpas gebruikt wordt.



Zij blij.
U blij.



Ontwikkelingstraject

StoringsmonteurMonteurOperator COperator B
(Basis)

Operator A

• Beheersen van 1 machine
• Eerstelijns medewerker • Beheerst meerdere machines

• Markt van Crown Uitzendgroep

Uitzendmedewerker

Te ontwikkelen competenties met 
klant en opleider:
• Techniek
• NL Taal
• Communicatie
• Veiligheid en Hygiëne



Uitzend- en detacheringsmarkt –
Logistiek & Productie

Uitzenden

Kenmerken:
• Hoge -volumes – groepen
• Geen specifieke opleiding
• Lage prijzen – prijsdruk
• EUR 20 – 25 tarief

Functies:
• Verpakkingsmedewerker
• Logistiek medewerkers
• Heftruckchauffeurs
• Reachtruckchauffeurs

• Markt van Crown Uitzendgroep

Uitzenden 
Plus

Detacheren
Interim

Management

Kenmerken:
• 5 tot 10 per opdracht
• Exclusiever
• MBO 2 - 3
• EUR 25 – 40 tarief

Functies:
• Operators A + B
• Monteurs
• Storingsmonteurs

Kenmerken:
• 1–3 personen per opdracht
• MBO - 4 - HBO
• Lage prijzen – prijsdruk
• EUR 40 – 90 tarief

Functies:
• Operator C + D
• Installatiemonteurs
• Verpakkingsspecialist

Kenmerken:
• Zeer laag volume
• Hoge prijzen – exclusiviteit
• HBO - WO
• Vanaf EUR 100

Functies:
• Plantmanager
• COO
• Directie



Om dat te realiseren hebben we een aantal randvoorwaarden opgesteld, die nauw luisteren maar wel zorgen voor het 
beste resultaat.

• De kosten voor de opleiding komen voor rekening van Crown Uitzendgroep.
• Van de klant wordt een minimale tijdsinvestering gevraagd.
• De doorlooptijd is 6 maanden tot 1 jaar.
• Er zullen, uiteraard in overleg, docenten van CBT aanwezig zijn op de werkplek.
• Het overnemen van opgeleide operators door u als klant is in het eerste jaar na de afronding van de opleiding niet 

mogelijk.

Hoe maken we onze samenwerking 
tot een klinkend succes



Bel of mail met Theo Quaijtaal:

T: 06-53161061 
E: theo.quaijtaal@crown-uitzendgroep.nl

Meer weten?
We horen graag 
van u!

mailto:theo.quaijtaal@crown-uitzendgroep.nl


Dat klinkt goed


