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Omslagartikel
Management

De industrie is tevreden met de vakkennis die HBO- en universitaire opleidingen
voedingsmiddelentechnologie bieden. Over competenties van afgestudeerden zijn
bedrijven minder te spreken. Wat kun je verwachten van een voedingsmiddelen-
technoloog? Wat zijn de wensen van grote en kleine bedrijven? Sluiten vraag en aan-
bod kwalitatief en kwantitatief op elkaar aan?

Een belrondje langs bedrijven, werving- en selectiebureaus en
opleidingen levert een positief beeld op. Het imago van voe-
dingsmiddelentechnologen is goed en de opleidingen aan Wa-
geningen Universiteit en HBO-instellingen staan bekend als
degelijk. Afgestudeerden hebben een pragmatische instelling
en voldoende specialistische kennis. Ze zien beter dan een aan-
tal jaren geleden hun rol in het grote verband van een commer-
cieel bedrijf.
Eén aandachtspunt komt in elk gesprek aan de orde: compe-
tenties. Mensen die kiezen voor een technologische studie blin-

ken niet altijd uit in vaardigheden als communiceren en presen-
teren. Bedrijven hechten daar juist steeds meer waarde aan.

Kerncompetenties
“Bedrijven zien een geschikte opleiding als basisvoorwaarde.
Daarnaast willen ze weten: wie ben je als persoon? Wat voor
eigenschappen heb je ontwikkeld?” Jakob Jan Verbraak, consul-
tant Werving en selectie bij Den Uijl Ploeg & Partners en zelf
voedingsmiddelentechnoloog, is tevreden over het opleidings-
niveau van de kandidaten. “De universiteit biedt technologisch
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meer diepgang dan de HAS, dat is logisch. Kritiek op de oplei-
dingen zelf komen wij zelden tegen. Bedrijven vragen wel
steeds vaker om kerncompetenties als goed communiceren,
projecten leiden, kunnen overtuigen. Kandidaten uit de techno-
logische hoek zijn daar veel minder mee bezig. Dat is een groot
verschil met HEAO-ers, bedrijfskundigen en economen: die
kunnen zich beter presenteren.” 

Kleine vijver
Bedrijven leggen de lat hoog, signaleert Verbraak. Ze handha-
ven hun eisen, ook als dat betekent dat ze maanden langer
moeten wachten op een geschikte kandidaat. Judith Rosen-
boom, senior consultant bij Nutri-akt en eveneens voedings-
middelentechnoloog, deelt die ervaring. “Bedrijven willen liefst
een schaap met acht poten. Het is onze taak hen duidelijk te
maken dat als je te veel specialisaties vraagt, de vijver waarin je
vist erg klein wordt. Vooral grote bedrijven stellen hoge eisen.
Ze willen niet alleen een vacature invullen, maar zoeken perso-
neel voor langere tijd. Ze houden vanaf het begin rekening met
een loopbaantraject. Competenties van kandidaten moeten
passen bij het bedrijf en aansluitmogelijkheden bieden voor
doorgroei. Bij kleinere bedrijven gaat het meer om de invulling
van de vacature.”
Rosenboom merkt op dat afgestudeerden zelf ook kritischer
worden ten aanzien van functies en bedrijven: “Ze realiseren
zich dat ze eisen kunnen stellen omdat er minder kapers op de
kust zijn.” 

Parate kennis
Ook Rob Bruins, directeur van Bruins Recruitment, heeft te
maken met hoge eisen van het bedrijfsleven: “Na een periode
van laagconjunctuur brengen bedrijven hun afdelingen weer op
sterkte. De industrie richt zich op innovatie, dat zien we terug in
hoge kwaliteitseisen aan R&D-ers. Ook voor Quality Assurance
vragen bedrijven een goede opleiding, liefst met een aantal ja-
ren ervaring.” Bruins constateert dat de aansluiting tussen kan-
didaat en opdrachtgever kwalitatief en kwantitatief wat minder
is dan een aantal jaren geleden. ”Niet alleen het aantal studen-
ten daalt, maar ook de hoeveelheid kennis. Net afgestudeerden
kunnen wel veel opzoeken, maar ze hebben die kennis niet al-
tijd paraat.” 

Menskant
Jan Peeters, hoofd P&O bij Unifine en het Cosun Food Techno-
logy Centre, is over het algemeen tevreden: “We merken dat
afgestudeerden vooral georiënteerd zijn op inhoud. Ze moeten
nog leren hoe je in een groep opereert. Het is belangrijk om
daar als bedrijf in te investeren door begeleiding van nieuwko-
mers en het aanbieden van concrete klussen. Zo zie je bij een
HBO-er op de afdeling productontwikkeling direct wat er uit
zijn handen komt terwijl dat bij een academicus met een ab-
stracte klus veel lastiger is.”

Ontwikkeling van de ‘menskant’ vereist meer begeleiding, is de
ervaring van Peeters. Hij relativeert het belang van de opleiding
hierin: “Veel vaardigheden leer je juist met activiteiten naast je
studie, daar is steeds minder tijd voor. Wat ik wel mis bij afge-
studeerden is een goede schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid.
Daar kunnen opleidingen wel wat aan doen.”

Nieuwe kerk
“Wij zijn vooral op zoek naar mensen met een ‘hands on’-men-
taliteit, dus zoeken we praktische academen of HBO-ers met
potentie. Over het inhoudelijke niveau van beide groepen zijn
we tevreden, maar we zien dat people management nog onvol-
doende ontwikkeld is. Op de arbeidsmarkt ervaren we dat het
steeds lastiger wordt om geschikte mensen te vinden”, laat
Rachel Sommerdijk, P&O-adviseur Resourcing Centre bij Mas-
terfoods, weten. “Nederlanders zoeken een baan onder de
kerk, en de bereidheid om een nieuwe kerk te zoeken neemt
af.”
De veranderende opleidingen maken het selecteren van ge-
schikte kandidaten lastig: “Als je een CV leest, weet je niet
automatisch meer welke kennis en vaardigheden daarbij ho-
ren.” Om ook in de toekomst verzekerd te zijn van goed perso-
neel, heeft Masterfoods een eigen elektronische talentenbank
opgezet. Met praktische vragen over hun werkervaring wordt
snel duidelijk of kandidaten geschikt zijn voor bepaalde func-
ties. Masterfoods kan ze dan actief benaderen.

Ervaring is duur
“Bij vacatures kijken we eerst of we binnen ons bedrijf mensen
hebben die kunnen doorgroeien. Als klein bedrijf hebben we
daar goed zicht op. Als een medewerker competent is, komt de

aap met acht poten

De vakkennis van afgestudeerden is prima, maar hoe staat het met
hun competenties?
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kennis wel via scholing.” Aan het woord is Liliane Németh, ma-
nager operations bij Go-Tan. “Als we nieuwe mensen aanne-
men, kiezen we voor afgestudeerden die net klaar zijn met hun
opleiding. Ervaren personeel is voor ons te duur. Bijkomend
voordeel is dat die jonge mensen vaak veel verschillende klus-
sen willen aanpakken, want bij ons is niet voor elke activiteit
een specialist. Het belangrijkst vinden we dat mensen passen
bij onze bedrijfscultuur.”

Passie voor het vak
Heinz waardeert de voedingsmiddelenkennis van universiteit en
HBO. “HBO-ers zijn direct inzetbaar, academici hebben een lan-
gere aanlooptijd nodig. Zij hebben vaak een bredere scope en
kunnen conceptueel denken, een voorwaarde voor doorgroei
naar managementfuncties”, constateert Els van Asperen, people
& organization development manager Heinz Noord-Europa. “Wij
merken wel dat net afgestudeerden meer moeite hebben met
werken in multidisciplinaire projectteams, zoals dat bij Heinz
gebruikelijk is. Communiceren en problemen oplossen zijn
vaardigheden die het onderwijs meer zou mogen stimuleren.” 
Naast vakkennis, inzicht in de organisatie en competenties
vraagt Van Asperen ook passie. Ze adviseert werkzoekenden:
“Denk na bij welk soort bedrijf je wilt werken. Maak duidelijk
wat je leuk vindt aan je vak. Als je als student al geen passie
hebt voor je vak, hoe is dat dan als je werkt in een bedrijf?”

Meer PhD, minder MSc
Het aannamebeleid van DSM is direct afgeleid van het strate-
gisch plan. Marco van der Sanden, manager corporate recruite-
ment: “In Vision 2010 zijn life sciences heel belangrijk. Voor
DSM zijn dat de aandachtsgebieden voeding en farma. We wil-
len veel omzet halen uit innovatieve producten, dat betekent
dat we veel investeren in R&D. We nemen nu meer mensen aan
met een PhD in een bepaalde specialisatie, bijvoorbeeld fer-
mentatietechnologie, en minder met een MSc.” 

Bilaterale relaties
HAS Den Bosch is zich bewust van de veranderende vraag van
het bedrijfsleven. Evert-Jan Ulrich, sectordirecteur Food & Bus-
iness: “Competenties zijn belangrijker geworden. In groepsop-

drachten werken studenten vaak aan een concrete vraag van
een bedrijf. Ze leren dan samenwerken, flexibiliteit, oplossings-
gerichtheid en ondernemerschap. Ook bieden we korte trainin-
gen aan voor bijvoorbeeld presentatietechnieken, conflicthan-
tering en commerciële vaardigheden.”
Sinds 25 jaar werkt HAS Den Bosch samen met het bedrijfsle-
ven, in eerste instantie door afstudeeropdrachten bij bedrijven.
Via HAS Kennistransfer zijn de projecten uitgebreid. “We wer-
ken niet meer met formele adviescommissies, maar met goede
bilaterale relaties. Door het aanstellen van lectoren uit de prak-
tijk, zoals Albert Zwijgers van het Unilever Food Research Cen-
tre, werken we ook aan het opbouwen van een netwerk met het
bedrijfsleven. We willen een ‘school without walls’ zijn.” 

Praktijk nabootsen
“Van oorsprong is Wageningen Universiteit heel vakinhoudelijk
gericht. We zien in personeelsadvertenties steeds meer vraag
naar managementkwaliteiten, dus daar spelen we op in. Bij een
vak als food safety management besteden we aandacht aan
competenties. Studenten bootsen de beroepspraktijk na en
oefenen in onderhandelen, presenteren en crisismanagement.
De komende jaren gaan we vakken opnieuw opzetten, zodat
competenties beter aan bod komen. Maar dat mag niet ten
koste gaan van vakkennis”, stelt Ralf Hartemink, programma-
directeur Food Technology aan Wageningen Universiteit.

Vraag stijgt
De vraag naar voedingsmiddelentechnologen stijgt, het aantal
studenten neemt af. HAS Den Bosch heeft dit jaar 40 eerste-
jaars, terwijl volgens schattingen een instroom van 80 studen-
ten nodig is om aan de vraag van het bedrijfsleven te voldoen.
Wageningen Universiteit telt dit jaar 25 eerstejaars. “Drie meer
dan vorig jaar, maar nog absoluut onvoldoende”, aldus Harte-
mink. Voor een stijging van de studentenaantallen zou het
bedrijfsleven zelf actie moeten ondernemen, suggereert Ulrich.
“In Finland heeft de zuivelbranche met de campagne Milk
Works zichzelf als werkgever op de kaart gezet, met succes. Wie
organiseert zoiets in Nederland?”

Annemarie Barbier-Schenk

Studenten aan HAS Den Bosch voeren smaaktesten uit als onderdeel van hun studie.
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