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Betreft   bedrijvenbezoek bij Jacobs Douwe Egberts Fabriek 

 

Bij binnenkomst werden de VO-decanen en MBO-

contactpersonen ontvangen met een heerlijke kop 

koffie, gemaakt door de barista’s van de Jacobs 

Douwe Egberts Fabriek (JDE). Vervolgens namen 

Rianne en Miranda ons mee naar een 

vergaderruimte, waar ze meer vertelden over de 

geschiedenis van het bedrijf, de mogelijkheden op 

gebied van stages en verschillende functies binnen 

JDE. In Nederland heeft JDE 2200 werknemers en 

worden verschillende afdelingen uitbesteed aan 

andere bedrijven, zoals de barista’s en beveiliging. 

JDE ontwikkelt zich snel en veel taken zijn aan het 

vertechniseren, daarom worden vooral technische stageplekken aangeboden. Eén van de 

VSO-decanen vraagt in hoeverre JDE mogelijkheden ziet voor VSO/PrO-leerlingen om 

stage te lopen. Op dit moment is dat helaas lastig, aangezien er weinig afgebakende taken 

zijn. Rianne en Miranda zouden het wel interessant vinden om dit te onderzoeken. 

Het actuele aanbod van starters- en stagemogelijkheden kun je vinden via 

www.werkenbijJDE.nl.  

 

 

Na de introductie kregen we een rondleiding 

van Roy door het heritage cen trum. Hij 

vertelde over het ontstaan van de winkel, de 

uitbreiding tot een fabriek en overnames door 

andere bedrijven. In het heritage centrum 

vinden we alles over de geschiedenis van JDE: 

van verschillende verpakkingen door de jaren 

heen tot de koffieautomaten  van vroeger. 

 

 

 

Vanuit het heritage centrum heeft een onderzoek plaatsgevonden 

naar de cultuur van het bedrijf. Hieruit werd geconcludeerd dat 

de zegel, het takje, de warme kleur rood en de jonge dame op de 

verpakking kenmerkend zijn voor JDE. Roy eindigt de rondleiding 

bij de  cadeaus, die door de jaren heen met de Douwe Egberts-

punten gekocht konden worden. Tot slot kregen alle aanwezigen 

een karakteristieke JDE-poster mee. 

 

We sloten in klein comité de rondleiding af en praatten door over 

de ervaringen. Wij willen JDE hartelijk danken voor deze 

interessante en leerzame middag! 

http://www.werkenbijjde.nl/

