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• Een foto van de voedingssector

• Op elk potje past een dekseltje

• Achter de schermen staat Alimento klaar





• Een diverse sector, voeding, dranken

• Subsectoren: zuivel, koekjes, maalderijen, veevoeders, sauzen en 
specerijen, chocolade en suikerwaren, vleesverwerking, groenten en 
fruit, bakkerijen, brouwerijen, frisdranken, kant & klare maaltijden, enz

• Sterk aanwezig in België, vele vacatures in elke provincie,



grondstoffen
(landbouw, visvangst, 

veeteelt)

verwerking

& 

verpakking

distributie

&

handel

huishoudens

&

horeca



Innovatie
Diversiteit

26 
subsectoren

kwaliteit



€ 54 miljard € 1,7 miljard > 95.000 173.104

€ 27,6 
miljard

€ 22,2 
miljard

€ 5,5 
miljard

4.284



Wat zijn de belangrijkste exportproducten?

1. Belgische .........

2. Belgische .........

3. Belgische .........

4. Belgische .........



1. Belgisch bieren

2. Belgisch chocolade

3. Belgische zuivel

4. (diepvries) groenten, vooral aardappel/ friet



Hernieuwbare energie Waterhergebruik Slimme verpakkingen Suiker- en zoutreductie
(evenwichtige voeding)





Geen loze begrippen:

1. Traceerbaarheid A. Wat als een magazijnier betere smaakpapillen heeft dan een
R&D-medewerker?

2. Food defense B. Niets gaat verloren, aandacht/acties om restafval te recupereren,

3. Smaakpanels C. Een gevolg van 09/11, er worden procedures uitgewerkt voor het 
voorkomen van opzettelijke besmettingen

4. Nevenstromen D. Een uitgewerkte draaiboek zodat elke medewerker kan voldoen aan de 
kwaliteitsnormen

5. Autocontrolegids E. Wat als een klant of verkooppunt toch merkt dat er iets foutgelopen is? 
Speurwerk



Alle profielen

zijn welkom in de 
voedingsindustrie



Brouwer Heftruckchauffeur   Koffiebrander 

Productieoperator Bakker

Vrachtwagenchauffeur Elektrotechnicus
kwaliteitsverantwoordelijke

Magazijnmedewerker    Banketbakker 

Laborant

Uitbener/uitsnijder    Vleesbewerker
HR-medewerker preventie-adviseur

Chocoladebewerker ijsbereider
Sales medewerker R & D

Onderhoudstechnicus Procesoperator 



Veel mogelijkheden

> 1.500 vacatures > 95.000 werknemers

➢ 4.000 bedrijven
(vooral KMO’s) 

16 à 23 km



Bedienden
33%

Arbeiders
67%



• Stabiele werkgever, aantal werknemers blijft stabiel,

• Werknemers: hoog-, technisch en kortgeschoold,

• Sterke KMO aanwezigheid,

TENDENZEN:  

• Alsmaar technischer en aandacht voor kwaliteit 

wat betreft veiligheid, techniek, milieu, ..

• Innovatief en duurzaam, 

sterke aandacht voor reductie van voedsel-of waterverspilling 

• Groei, nieuwe markten, lanceren van nieuwe producten of 
verpakkingen, een exportgerichte sector en sterke investeringen
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Aandeel knelpuntvacatures per type vacature in Vlaanderen 

Knelpuntvacatures (> 90 dagen open) Kritieke knelpuntvacatures (> 180 dagen open)



kwaliteitscontroleur bereider grondstoffen ploegbaas



Lijnoperator

• Bereidt eigen taken grondig 
voor en organiseert eigen 
werkplek. 

• Zorgt dat alle grondstoffen en 
materialen er zijn.

• Controleert of de machines
perfect werken en lost zo goed 
mogelijk zelf (kleine) storingen 
op.

Lijnverantwoordelijke

• Superviseert de lijn, inclusief de operatoren.

• Motiveert de operatoren.

• Analyseert storingen en grijpt in wanneer de 
operator het probleem niet zelf kan oplossen.

• Ziet toe op naleving van de 
veiligheidsvoorschriften, hygiëneregels en 
kwaliteit.

Ploegbaas

• Coördineert en plant de 
werkzaamheden van de ploeg.

• Motiveert de ploegleden.

• Ziet toe op de naleving van de 
veiligheidsvoorschriften, hygiëneregels 
en kwaliteit.



West Vlaanderen: Jules De Strooper, Alpro, Soubry,....

Oost Vlaanderen: Lotus Bakeries, Vondelmolen, Barry Callebaut

Antwerpen: Brouwerij Duvel, Astra Sweets, Mondelez, ...

Vlaams Brabant: Danone, AB Inbev, Tiense Suiker, ….

Limburg: Farm Frites, Scana Noliko, Brouwerij Alken Maes,...

Meer details op:  www.foodatwork.be

http://www.foodatwork.be/


Guy Foubert en z'n vrouw Liliane begonnen in de jaren '60 hun 
bakkerij/chocolaterie in een simpel rijhuisje. 

Hij was goed met smaken, voorkeur voor hazelnoot. 

Zij was creatief en ging graag naar zee op zoek naar
zeevruchten...... 

De start van een wereldberoemd chocoladebedrijf,



Bij vele snackbars kan je heerlijke broodjes kopen, van 
Belgische makelij, geproduceerd bij Lantmännen (Londerzeel, 
Moeskroen).

Een Zweedse coöperatieve van meer dan 10,000 landbouwers, 
vandaar de naam,



5 troeven van de voedingsindustrie als werkgever:

1. Kansen voor werkzoekenden: elke dag 36 aanwervingen, 

2. Stabiele werkgever: gemiddelde anciënniteit van 10 jaar

3. Werken dicht bij huis: gemiddelde afstand 16 à 23 km

4. Bij de betere betalers voor starters en vele extra’s (ploegenpremies, 
tussenkomst i/d kinderopvang,.....)

5. Veel kans op opleidingen, gemiddeld 140 werknemers per dag met 
steun van Alimento, en veel kansen op ontplooiing – perspectief,



• Soorten jobs:
• Productie: +/- 60 %

• Verkoop/marketing: +/- 15 %

• Onderhoud/techniek: 5 à 10 %

• Kwaliteit: 2 à 5 %

• Diverse (managmt, planning, logistiek,…) +/-10%

Diversiteit in de voedingssector, 
anderstaligen zijn welkom, 

Net zoals medewerkers met verschillende soorten diploma’s en vaardigheden,





• Een breed netwerk, meer dan 300, van professionele opleiders en consultants:

voedselveiligheid en kwaliteit, arbeidsveiligheid & ergonomie, logistiek, 
techniek, talen & informatica, leidinggeven en communicatie, persoonlijke 
vaardigheden, welzijn, voedingstechnologie, commerciële en financiële 
vaardigheden… 

alles wat nodig is om medewerkers competent te houden en te maken.

• Belang van opleidingen en begeleiding in de voedingsindustrie 

www.alimento.be

http://www.alimento.be/


Extra opleidingsbudget op scharniermomenten:
• Instroom/opleidingsbudget voor:

• -26j
• +50j
• ....

• Financiering voor upgradetrajecten / functiewijziging,

• Persoonlijk opleidingsbudget, op vraag v/d werknemer,

• Extra ondersteuning voor Nederlands op de werkvloer

• Extra opleidingsbudget bij werkhervatting

• Financiële ondersteuning, loopbaanbegeleiding/loopbaancheque

• Extra opleidingsbudget bij uitstroom,



* Alimento wil loopbaancoaching mee ondersteunen,

Meer info op:

https://www.alimento.be/nl/werknemers/pagina/gratis-loopbaanbegeleiding

* Contact bij Alimento:
Annemie Salu   Tel  0472 09 23 80 

Mail annemie.salu@alimento.be

https://www.alimento.be/nl/werknemers/pagina/gratis-loopbaanbegeleiding
mailto:annemie.salu@alimento.be


• Zo vlot mogelijk aan de slag, of terug aan de slag:

• advies over opleidingen, onthaalbeleid, peters/meters,

• HR-scan/organisatiescan/ergonomiescan/wellbeingscan/healthscan

• Opleidingen leidinggevenden,

• Aandacht en ondersteuning bij werkhervatting

• employers & sectorbranding,

• ...



De UFO’s van Astra Sweets

Aanvankelijk bedoeld om medicatie bij

(vooral kinderen) makkelijk te kunnen

toedienen,

Het bleek evenwel een succesformule,

En is een blijver in het assortiment.



Danielle Verlaet   Danielle.verlaet@alimento.be T  0473 654 284

Herbert Matthys  Herbert.Matthys@alimento.be T  0473 654 276

mailto:Danielle.verlaet@alimento.be
mailto:Herbert.Matthys@alimento.be


Aanbod VDAB

Voedingsector

35

Pitstop Loopbaanbegeleiding
22 november 2022

Giovanni. Pauwels@vdab.be

Strategisch sector account  Industrie

0499989959



Thematische 
website

INDUSTRIE
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www.vdab.be/industrie

http://www.vdab.be/industrie
http://www.vdab.be/industrie


Oriënteren

Beroepen 
pagina's
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www.vdab.be/orienteren



Beroepenfilms
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YouTubekanaal VDAB

https://www.youtube.com/c/VDAB-video/featured
https://www.youtube.com/playlist?list=PLgGFYuH9RHULn0HW12lh77PaEhHiK80iS
https://www.youtube.com/playlist?list=PLgGFYuH9RHULn0HW12lh77PaEhHiK80iS


Beroepenfilms
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YouTubekanaal VDAB

BEROEPENFILMS INDUSTRIE

Met deze beroepenfilms geven we een algemeen beeld van een ‘beroep’ waarbij de nodige competenties en

de werkomstandigheden op een positief-objectieve manier in beeld gebracht worden.

De beroepenfilms zijn terug te vinden op ons VDAB.TV kanaal of maak uw keuze in deze tabel.

Sector Domein Beroepenfilm

Algemeen Algemeen Beroepen in de industrie

Intersectoraal Onderhoud Onderhoudsmecanicien

Intersectoraal Onderhoud Koeltechnieker

Intersectoraal Onderhoud Meet- en regeltechnicus

Intersectoraal Onderhoud Onderhoudselektricien

Intersectoraal Productie Verpakker

Intersectoraal Productie Lasser

Intersectoraal Onderzoek Laborant onderzoek en ontwikkeling

Intersectoraal Ontwerp Tekenaar ontwerper elektriciteit - elektronica

Intersectoraal Onderzoek Laborant Procesindustrie

Intersectoraal Onderhoud Technicus industriële automatisering

Intersectoraal Productie Productieverantwoordelijke

Intersectoraal Onderzoek Kwaliteitsverantwoordelijke

Intersectoraal Onderzoek Technicus leefmilieu

Intersectoraal Productie Operator kunststofmaterialen

Voeding Productie Bakker

Voeding Onderzoek Voedingsmiddelentechnoloog

Voeding Productie Slager

Voeding Productie Vleesbewerker

Voeding Productie Bereider van visproducten

Voeding Productie Productieoperator in de voedingsindustrie

https://www.youtube.com/c/VDAB-video/featured
https://www.youtube.com/c/VDAB-video/featured
https://www.youtube.com/c/VDAB-video
https://www.youtube.com/c/VDAB-video
https://youtu.be/gLv1ZGzsmag
https://youtu.be/Ih5an3CCUqE
https://youtu.be/1VCou6UzMew
https://youtu.be/Mvyo3W-ZmYQ
https://youtu.be/aS0qCq-3BA8
https://youtu.be/TcO03dlD9bo
https://youtu.be/S_tRv9eUG7I
https://youtu.be/iMAtBWeAl4c
https://youtu.be/oHNZfuwnJZc
https://youtu.be/MRmwEdChg6s
https://youtu.be/S8LjdRNbLnM
https://youtu.be/V_uB1zIE8Ac
https://youtu.be/4nEYy6qKzdE
https://youtu.be/Z1lANL368m4
https://youtu.be/XKpOCLjGTmw
https://youtu.be/lgl-_BQrAEw
https://youtu.be/vI9IhiOFobI
https://youtu.be/VKCR-PRkyXg
https://youtu.be/I9C-TaqgvfU
https://youtu.be/SqtyLkyZXIs
https://youtu.be/sfI5LWbUZCc


Digitale 
infopakketten

(DIP’s)
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https://www.vdab.be/beroep/af332f1f-8134-4799-92e7-00d6f2119e2d/productieoperator-voedingsindustrie


Digitale 
infopakketten

(DIP’s)
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https://leren.vdab.be/course/view.php?id=1282


Digitale 
infopakketten

(DIP’s)
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! inloggen vereist !

Digitaal infopakket (DIP)

Een job als industriële bakker/banketbakker

Een job als slager

Een job als productieoperator

Een job slachter of uitbener-uitsnijder

https://leren.vdab.be/course/view.php?id=1257
https://leren.vdab.be/course/view.php?id=1524
https://leren.vdab.be/course/view.php?id=1282
https://leren.vdab.be/course/view.php?id=1258


Opleidingen

44

Voor werkzoekenden en via VeO.

https://www.vdab.be/opleidingen

https://www.vdab.be/opleidingen/aanbod?organisator=203&trefwoord=voeding&p=1
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