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Nood aan  
operatoren
Succes heeft zijn keerzijde  

“De voedingsindustrie zet alle mogelijke middelen in voor vol-
doende instroom van nieuwe operatoren”, benadrukt onderwijs-
adviseur Ingrid Snel van Initiatieven voor Professionele Vorming 
van de Voedingsnijverheid (IPV). Initiatieven zoals Food@Work 
en binnenkort Food@WorkLIVE in het Huis van de Voeding, 
moeten de bekendheid van de sector vergroten, want daar 
wringt het schoentje.

Succes heeft zijn keerzijde. De Belgische 
voedingsindustrie is sinds vorig jaar met 
88.747 medewerkers (73.157 vte), waarvan 
72% in Vlaanderen en 4% in Brussel, niet 
alleen de grootste werkgever maar met een 
omzet van €48,2 miljard ook de grootste 

industriële sector. Daartegenover staat dat 
voedingsbedrijven te kampen hebben met 
een vergrijzende arbeidsbevolking en een 
structureel tekort aan instroom: van techni-
ci, over productiearbeiders, midden- en 
hoger kader tot verkopers. 

FEVIA, de patroonsorganisatie en vertegen-
woordigd in het bestuur van Initiatieven 
voor Professionele Vorming van de Voe-
dingsnijverheid (IPV), schat de jaarlijkse 
behoefte aan nieuwe werkkrachten op tien-
duizend. Vooral het hoge en stijgende aan-
deel knelpuntvacatures van 27%, waarvan 
12% (cijfers uit 2011) kritisch zijn, baart 
zorgen. “Het gaat vooral om het middenka-
der in de productie, zoals operatoren, die 
toch een zekere maturiteit moeten hebben 
voor deze verantwoordelijke functie, naast 
ervaren technici en onderhoudsmecani-
ciens”, onderstreept Ingrid Snel, contactper-
soon voor onderwijs-arbeidsmarkt bij IPV.

Nieuwe studierichtingen 
Het probleem van invulling van operatoren 
komt volgens Snel door het ontbreken van 
een degelijke opleiding binnen het tech-
nisch secundair onderwijs (TSO) in Vlaan-
deren. Enkele jaren terug is daarom op 
vraag van de voedingsindustrie en docenten 
in het hoger onderwijs en op initiatief van 
IPV binnen het TSO de studierichting voe-
dingstechnieken gestart. Twee jaar geleden 
volgde het se-n-se jaar (voorheen 7de graad, 
red.) productie- en procestechnologie 
(PPT). Docenten in het hoger onderwijs 
waren vragende partij, omdat zij bij studen-
ten uit het TSO de nodige basiskennis mis-
ten voor de Vlaamse bachelor- en master-
opleidingen in de voedingstechnologie. 
Het succes van de TSO opleidingen is tot 
dusver echter beperkt. In Vlaanderen bie-

Om jongeren te bewegen een technologische studie te kiezen en voor een baan in de voedingsindustrie te gaan, neemt IPV 

diverse initiatieven. 
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‘Het succes van de 
TSO opleidingen is 
tot dusver beperkt’

den niet meer dan twee scholen de oplei-
ding voedingstechnieken aan. In Ter Groe-
ne Poorte in Brugge kunnen leerlingen de 
2de en 3de graad voedingstechnieken volgen 
en eventueel ook nog een se-n-se jaar assis-
tent voedingsindustrie (junior voedings-
technoloog). In Brugge studeren er op dit 
moment een vijftigtal scholieren Voedings-
technieken, verspreid over de drie graden. 
“Dat is weinig. Het mogen er gerust drie 
keer zo veel zijn”, zegt de onderwijsadviseur. 
Vanaf september organiseert ook de school 
PIVA in Antwerpen Voedingstechnieken in 
de 3de graad. Het gaat om een eerste groep 
van een tiental scholieren. De studierich-
ting PPT productie- en procestechnologie, 
die echter niet specifiek is voor de voe-
dingsindustrie, kan al in wat meer steden 
verspreid over Vlaanderen worden gevolgd. 
In totaal zijn er zes TSO-scholen waar scho-

lieren heen kunnen: KA Geraardsbergen, 
VTI Waregem, VTI Torhout, Paardenmarkt 
in Antwerpen en Don Bosco in Haacht  
en sinds september dit jaar VTS in Sint- 

Niklaas. Snel: “Het totaal aantal studenten 
dat een operatoropleiding volgt, schat ik op 
een 40-tal waarvan er niet meer dan 10 tot 
15% in de voedingsindustrie terecht komt.” 

Onbekende voedingsindustrie
Dat de opleidingen niet zo goed aanslaan, is 
volgens Snel vooral het gevolg van de onbe-
kendheid van de voedingsindustrie. “Scho-
lieren hebben geen beeld van deze indus-
trie, weten niet wat voor werk ze mogen 
verwachten en de industrie wordt boven-
dien niet gezien als hoogtechnologisch.” 
Gelukkig is de industrie creatief. “Bedrijven 
laten om de nood aan operatoren te lenigen 
doorgaans medewerkers die al jaren bekend 
zijn met de productie doorstromen naar 
een operatorfunctie.” De nood aan een spe-
cifieke degelijke opleiding voor deze groep 
is volgens de onderwijsdeskundige groot, 
aangezien de voedingsindustrie steeds ver-

der evalueert naar een hoogtechnologische 
industrie. “Medewerkers scholen zich om 
die reden vooral bij door het volgen van 
specifieke opleidingen via IPV op het 
gebied techniek, onderhoud en productie, 
voedselveiligheid en kwaliteit.” 
Volgens het IPV-jaarverslag geldt dit voor 
twee op de drie Belgische voedingsbedrij-
ven met meer dan twintig medewerkers. In 
2013 volgden 17.000 medewerkers, ofwel 
een op vijf, een opleiding via IPV. In 2007 
was dit aandeel nog maar 13%. Een op vijf 
is laaggeschoold (lager, secundair, onder-
wijs), een op drie hooggeschoold (bachelor 
of master) en de helft rondde een hogere 
secundaire onderwijsopleiding af. Een op 
vijf is een vijfenveertigplusser.

Alimento
Om jongeren te bewegen een technologi-
sche studie te kiezen en voor een baan in de 
voedingsindustrie te gaan, neemt IPV 
diverse initiatieven. Voorbeelden zijn 
didactische tools (digitaal en print), zoals 
Alimento of Mijn Bakkerij. Die tonen jon-
geren dat ze creatief kunnen zijn in de voe-
dingsindustrie, producten zelf mogen 
maken en hoogtechnologisch bezig zullen 
zijn. Snel: “We verdelen die tools gratis 
onder scholen in de hoop dat jongeren  
letterlijk de smaak te pakken krijgen.”

Food@Work LIVE en meer
Nieuw is de Food@Work LIVE jobbeurs, op 
23 en 25 oktober, in het Huis van de Voe-
ding in Roeselare. IPV werkt hierbij samen 
met partners, waaronder POM West-Vlaan-
deren, RTC West-Vlaanderen en Unizo en 
VDAB. De doelstelling van dit event is leer-
lingen van 2de en 3de graad secundair onder-
wijs zin doen krijgen in de voedingsindus-
trie. Daarnaast willen ze concrete vacatures 
ingevuld krijgen door op een gerichte wijze 
werkzoekenden, (bijna) afgestudeerden en 
werkende mensen die zoeken naar een 
nieuwe uitdaging uit te nodigen.  
Meer informatie: www.foodatworklive.be 

• YVES DE GROOTE •

Interessante websites
Foodatwork.info: Gedetailleerde informatie, 
in tekst en beeld, van de Belgische  
voedingsindustrie en een uitgebreid  
vacature-overzicht.
Foodtechnologist.be: Uitwisselingsplatform 
voor studenten, voedingsbedrijven en het 
hoger onderwijs met opleidingen, stage-
plaatsen, vacatures, events en nieuws. 

Ingrid Snel (links): “Scholieren hebben geen beeld van de voedingsindustrie.” Aan tafel verder nog directeur Henk De  

Jonckheere en communicatiestafmedewerker Els Fels. 
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