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Loopbaan
Thema: Werken aan food

Het zijn gouden tijden voor een levens-
middelentechnoloog op zoek naar een 
(andere) baan. De vraag is toegenomen, 
maar het aanbod daalt. Want steeds 
minder studenten willen het harde reken-
werk. Ze kiezen liever voor productont-
wikkeling. Geen massa- en energieba-
lansen meer doorrekenen, maar nieuwe 
producten maken. Dat is niet altijd zo 
geweest. “In de jaren negentig waren 
er te veel afgestudeerde technologen. 
Iedereen vond uiteindelijk wel een baan, 

maar met moeite. Nu vragen de afgestu-
deerde technologen mij: welke van deze 
banen moet ik kiezen?” Ralf Hartemink, 
opleidingscoördinator levensmiddelen-
technologie aan de Universiteit Wagenin-
gen (WUR) maakte zowel de goede als de 
slechte tijden mee.

De lijn draait toch 
John Broekman, procestechnoloog bij 
Hero Nederland, studeerde in 1993 af 
aan de WUR. Hij kent de tijden van over-

schot. “In die tijd waren er erg weinig 
functies voor technologen met slechts 
stage-ervaring. Ik begon in een kwali-
teitsfunctie bij een champignonconser-
venfabriek. Mijn chef was ook technoloog 
en ik mocht regelmatig technologische 
klusjes opknappen.” In 2001 maakte 
Broekman de switch naar Bavaria, waar 
hij procestechnoloog werd. “Dat was 
feest. Proceslijnen worden op zeventig 
procent van hun kunnen neergezet. De 
taak van de technoloog is om dat op 
te krikken.” Maar toen Bavaria moest 
saneren bleek de functie van procestech-
noloog misbaar. Broekman vertelt: “Het 
proces draait toch. Een technische dienst 
en operators kunnen de lijn draaiende 
houden, maar die kijken minder naar 
hoe je bijvoorbeeld chemicaliën kan 
besparen. Een technoloog kan dieper in 
de materie duiken.” Nu werkt Broekman 
al anderhalf jaar als procestechnoloog bij 
Hero Nederland. “Hero installeerde nog 
niet zo lang geleden een aantal nieuwe 

proceslijnen. Ik werk samen met een 
collega-technoloog waarbij ik mij vooral 
bezighoud met optimalisatie.” Hij erkent 
dat de markt nu veel beter is dan vroeger. 
“Nu is er een grote vraag naar technolo-
gen, omdat energie duur wordt en omdat 
de grondstofprijzen de lucht inschieten. 
Dan focussen bedrijven op kostenbeheer-
sing en optimalisatie. Ja, slechte tijden 
zijn gouden tijden voor de technoloog.” 

Flinterdunne marges
Ook Bert den Uijl, directeur van wer-
vingsbureau DUPP, ziet dat de vraag naar 
technologen is toegenomen. “Hoogwaar-
dige technologische kennis is onmisbaar 
in de Nederlandse bedrijven. Veel hand-
werk is verplaatst naar lagelonenlanden. 
Maar de vraag naar technologen in de 
R&D en in de productie is toegenomen. 
De markt is transparanter en de marges 
zijn flinterdun. Productieprijzen zijn 
daarom erg belangrijk. Het continu 
monitoren van proceslijnen is daarom 
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Gezocht: Technoloog 

‘Slechte tijden zijn gouden 
tijden voor de technoloog.’

Functieprofiel:

• Genereren van ideeën om de processing te 

verbeteren 

• Opstellen en uitvoeren van beproevings-

programma’s

• Uitwerken van resultaten van beproevings-
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en systemen worden wereldwijd geïnstalleerd in onder meer de zuivel- en dr
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van levensbelang.” Ook productinnova-
tie drijft de vraag naar technologen op. 
Den Uijl legt uit: “Een bedrijf als Verkade 
doet veel aan productontwikkeling van 
Sultana. Zij ontwikkelt steeds nieuwe 
varianten. Hiermee neemt de vraag naar 
productontwikkelaars en technologen 
sterk toe.”

Maar met de schaarste op de huidige 
arbeidsmarkt is het moeilijk om aan tech-
nologen te komen. “Het aanbod neemt 
licht toe, maar we zoeken sinds kort ook 
kandidaten in het buitenland. Vooral 
Franse en Engelse technologen zijn inte-
ressant. Ze zijn goed opgeleid en kunnen 
op hun eigen markt moeilijker aan een 
baan komen.” Den Uijl geeft toe dat deze 
kandidaten vooral voor multinationals 
zoals Mars werken. Bij Hero Nederland 
hebben ze voorlopig niet veel last van het 
gebrek aan technologen. Broekman: “We 
zijn met z’n tweeën. Samen met de exper-
tise van externe bedrijven kunnen we het 
goed behappen. Stagiaires kunnen we 
wel gebruiken, maar die zijn moeilijk te 
vinden.” 

Gebrek aan kandidaten
Ook universiteiten worden steeds inter-
nationaler. Van de 130 technologen die 
afstuderen zijn er 70 tot 80 van Neder-
landse komaf. De rest komt uit heel de 
wereld. Veelal zijn dat studenten met een 
beurs die na de opleiding teruggaan naar 
het land van herkomst en niet beschik-
baar zijn voor de Nederlandse markt. 
Ralf Hartemink: “Binnen biotechnologie 
kiezen meer studenten voor medicijnont-
wikkeling en de specialisatie milieutech-
nologie is kleiner dan milieubeleid. Maar 
bij de Universiteit Twente bijvoorbeeld 
zitten de technologische richtingen in 
de lift en daalt de belangstelling voor 
niet-technologische studies. Delft stijgt 
met 24 procent. Ook Eindhoven kent, 
na een langdurige daling, nu een plus 
van twee procent.” Conclusie: de vraag 
naar technologen blijft groot, maar de 
laatste cijfers stemmen hoopvol. En de 
toekomst? Hartemink: “Je kunt mensen 
niet dwingen om voor technologie te 

kiezen. Wat we wel doen is het toekennen 
van beurzen (bij gelijke geschiktheid) 
aan die kandidaten die kiezen voor pro-
cesontwerpen in plaats van productfunc-
tionaliteit. Maar de kandidaten moeten 
er wel zijn.”

Dionne Irving

Rianne Klaver
“Ik ben halverwege overgestapt van de master product-
functionaliteit naar proces en productdesign. Ik geloof 
in duurzame productie van levensmiddelen, ik denk dat 
ik door proceskennis daar veel meer mee kan dan bij de 
andere master. Ik vind het ook gewoon interessanter. Nu 
doe ik een afstudeervak biotechnologie, heel anders. Ik 
kweek een schimmel die malaria tegengaat. Als het nog 
voor het einde van mijn studie start ga ik zeker nog de 
minor sustainable production of food volgen.” 

Gijs de Bont
“Ik heb eerst de HAS in Den Bosch gedaan om wat meer 
praktische ervaring op te doen. Ik wist al dat ik naar de 
universiteit zou gaan, want uiteindelijk verlies je maar een 
jaar. In Den Bosch heb ik als specialisatie drankentechnolo-
gie gedaan. Ik heb stage gelopen bij een bierbrouwerij en 
daar wil ik het liefst ook in verder. Omdat ik in Den Bosch 
al veel over processen heb geleerd volg ik in Wageningen 
de master food innovation & management. Wel heb ik een 
aantal procesvakken gevolgd in Wageningen. Die gaan 
wel dieper dan in Den Bosch.” 

Studenten die wél kozen voor technologie

 ‘Welke van deze banen moet ik 
kiezen?’
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• Uitwerken van resultaten van beproevings-

programma’s

• Signaleren van trends en het up to date houden
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• Optreden als intern adviseur tijdens de 

ontwikkeling van machines en systemen

• Overleg met engineers over hygiënische rand-

voorwaarden van het sterilisatieproces 

• Bepalen van het sterilisatieproces van 

verpakkingen en machines 

• Beantwoorden van (externe) verpakkings- en

klantspecifieke vragen 

• Opzetten en beoordelen van sterilisatietesten

Profiel kandidaat:

• HBO/WO opleiding 

• Relevante werkervaring is een pre

• Gedegen kennis van sterilisatieprocessen 

• Affiniteit met machines en systemen

Zuivel- en 

drankentechnoloog

Stork Food & Dairy Systems B.V. te Amsterdam ontwikkelt machines en systemen voor 

het langer houdbaar maken en afvullen van vloeibare voedingsmiddelen. Deze machines

en systemen worden wereldwijd geïnstalleerd in onder meer de zuivel- en dranken-

industrie. Voor de afdeling Product Development & Engineering zijn wij op zoek naar:

Food, Technology, Nutrition & Healthwww.nutri-a
kt.nl

Woerden  –  0348 460 080

Wageningen  –  0317 420 613

office@nutri-akt.nlInformatie: Petra Smit telefoon 0317-420613/06-20365143 of stuur uw CV naar p.smit@nutri-akt.nl

Microbioloog/

Aseptisch specialist

• praktische begeleiding van diverseklanten, zowel nationaal alsinternationaal.

De kandidaat beschikt over:• HBO Levensmiddelentechnologie,affiniteit met bakkerijbranche.• enkele jaren werkervaring binnen devoedingsmiddelenindustrie;• kennis van levensmiddelenapplicatiesen interesse in onderzoek naar functio-naliteit van ingrediënten en additieven;• goede mondelinge en schriftelijkevaardigheden, in zowel Nederlands alsEngels.
Verder verwachten wij dat de kandidaatde Meneba-kernwaarden Vakmanschap,Vertrouwen, Voorsprong en Vitaliteit inwoord en gedrag ondersteunt en uitdraagt.

Meneba biedt:
• een brede, afwisselende enverantwoordelijke functie;• een professionele werksfeer;• een innovatieve en slagvaardigewerkomgeving;

• een bij de functie passendarbeidsvoorwaardenpakket.

Heb je interesse?
Stuur dan een e-mail met je motivatieen een uitgebreid curriculum vitaenaar Meneba, afdeling HumanResources, t.a.v. mevrouw M. van Gorp(m.vangorp@meneba.com).Voor meer informatie kun je tijdenskantooruren contact opnemen met deheer W. Rottier, telefoon 010 42 38 354.

Voor de afdeling Technical Sales & Service in Rotterdam zoeken wij eenlevensmiddelentechnoloogschakel tussen mogelijkheden en werkelijke toepassingenIn deze afwisselende en veelzijdigefunctie onderzoek je de toepassings-mogelijkheden van bestaande en nieuweMeneba-producten in diverse markten.
Belangrijkste taken:• bijhouden en uitbreiden kennis van deapplicatievelden banket, snacks, soepenen sauzen, als ook over de bijbehorendetechnologie en functionaliteit van deMeneba-producten;

• opstellen en uitvoeren onderzoeks-programma’s ter beantwoording vanvragen van Productmanagement, vaakin nauwe samenwerking met de klant;• presentaties houden over de onder-scheidende functionaliteit van Meneba’sportfolio en opstellen technische leafletsen recepturen;

Meneba ontwikkelt,
produceert en vermarkt

grondstoffen en functionele
ingrediënten op basis vangranen voor bakkerijproducten,voedingsmiddelen, diervoeding

en industriële toepassingen.Meneba heeft veruit de breedste
portfolio van alle Europesegraanverwerkers. De komende

jaren wil Meneba zich verder
profileren als een partnerdie graan optimaal tot waardebrengt. Naast de hoofdvestigingin Rotterdam zijn er productie-

bedrijven in Wormerveer en
Weert en verkoopkantoren in

Weert, Greven (Duitsland)
en Hasselt (België).
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functie Verantwoordelijk voor het optimaal organiseren van de locatie

Moordrecht en realiseren van het beoogde bedrijfsresultaat /  Aansturen van de

Productie conform de kwantiteit, kwaliteit, arbo en kosten, zoals opgesteld in het

operationeel productieplan  /  Leidinggeven aan het bedrijf bestaande uit 75

medewerkers  /  Uitvoering geven aan heldere doelen voor het productiebeleid 

en deze verbeteren in samenwerking met de verschillende disciplines zoals

Technische Dienst, Kwaliteit, Logistiek, Inkoop en Sales  /  Managen van een 

optimale voortgang van de processen, door te zorgen voor hechte samen-

werking en een continue verbetermentaliteit /  Zorgdragen voor het personeels-

management van de afdelingen en de ontwikkeling van de medewerkers vanuit

de visie van de organisatie  /  Bijdragen aan het beleid als lid van het MT en 

deelnemen aan bestaande overleg structuren  /  Rapporteren aan en samen-

werken met de directeur.

profiel HBO opleiding in een levensmiddelentechnologische, technische of

bedrijfskundige richting  /  Aantoonbare leidinggevende en coachende ervaring 

en enkele jaren werkervaring in de levensmiddelen- of procesindustrie  /  Heeft

de ambitie om zelfstandig een productielocatie te leiden  /  Teamplayer met

een coachende stijl van leidinggeven, die veranderingen weet door te voeren  /  

Daadkrachtige ondernemer op de werkvloer bij het motiveren en inspireren van

medewerkers  /  Persoonskenmerken: flexibel, daadkrachtig, gedreven, hands on, 

overtuigend en besluitvaardig.

reactie Graag ontvangen wij uw reactie per e-mail: info@dupp.nl

Consultant Daphne van der Hee, telefoon: 0317-46 86 86 (privé: 06-53868415)
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Productie manager die zelfstandig de locatie leidti

iMoordrecht

Bedrijfsleider 

functie Verantwoordelijk, in samenwerking met de afdeling Sales, voor de 

technologische ondersteuning bij klanten door middel van promotie, presen-

taties, productdemonstraties en trouble shooting  /  Initiëren, begeleiden en 

realiseren van applicatieprojecten samen met internationale klanten  /  Testen 

en ontwikkelen van applicaties, het opstellen van applicatierapporten en het

presenteren van onderzoeksresultaten  /  Adviseren van klanten bij het ontwik-

kelen van nieuwe producten en het verbeteren van bestaande producten  /  

Volgen van trends en ontwikkelingen in de voedingsmiddelen- en ingrediënten-

markt en signaleren van kansen voor nieuwe product- en applicatiemogelijk-

heden  /  Samenwerken met de collega’s van de afdelingen Sales, Marketing, 

Kwaliteit en Productie  /  Rapporteren aan de Manager of Application & 

Technical Support.

profiel HBO/academische opleiding Levensmiddelentechnologie, Chemische 

Technologie of een vergelijkbare richting  /  Relevante werkervaring in Technical 

Sales Support in de voedingsmiddelenindustrie, bijvoorbeeld als Applicatie-

technoloog of Technical Account Manager, waarbij ervaring met oliën en vetten 

een pre is  /  Heeft de ambitie en capaciteiten voor verdere doorgroei richting 

management /  Is bereid regelmatig internationaal te reizen  /  Beschikt over 

goede sociale en communicatieve vaardigheden in het Nederlands en Engels, 

waarbij kennis van Duits of Frans een pre is  /  Persoonskenmerken: enthousiast, 

ondernemend, analytisch, creatief, klant- en marktgericht, team player en 

hands on.

reactie Graag ontvangen wij uw reactie per e-mail: info@dupp.nl

Consultant Jolanda Lokate, telefoon: 0317-46 86 86 (privé: 06-51390102)

Doorgroeipositie voor technoloog met leidinggevende capaciteiteni

iWormerveer

Senior Application Technologist 

functie Verantwoordelijk voor het continu opzetten en doorvoeren van 

verbeteringen in de gehele organisatie op basis van World Class Manufacturing

(WCM)  /  Initiëren en managen van een grote diversiteit aan verbeterings-

projecten  /  Opzetten en verzorgen van trainingen aan zowel managers, 

supervisors en operators als aan verbeterteams  /  Zorgdragen voor een goede 

procesgang van de verbeterteams en in staat zijn ‘out of the box’ te denken  /  

Actief samenwerken met de collega WCM Facilitator en managers van de 

diverse disciplines binnen de organisatie  /  Rapporteren aan de Directeur 

Operations.

profiel HBO/academisch werk- en denkniveau, bij voorkeur in een technische 

richting  /  Beschikt over de nodige ervaring als leidinggevende in veranderings-

trajecten  /  Bekend met methodieken als WCM, TQM, Lean Manufacturing en 

Six Sigma  /  Daadkrachtige en overtuigende initiator en motivator voor alle 

geledingen binnen het bedrijf  /  Onafhankelijke team player met een helicopter-

view die sterk en doortastend communiceert op verschillende niveaus  /  Persoons-

kenmerken: analytisch, positief kritisch, besluitvaardig, proactief en no nonsense.

reactie Graag ontvangen wij uw reactie per e-mail: info@dupp.nl

Consultant Annemarie van den Bos, telefoon: 0317-46 86 86 (privé: 06-53310126)

Die gaat voor continu verbeteren bij grootste speler in Europai

iVelden (N-Limburg)

WCM Facilitator 

Van der Breggen B.V. (www.vanderbreggen.com), onderdeel van De Banketgroep, is gevestigd in Tilburg en Moordrecht. Met circa 200

medewerkers is zij marktleider in de productgroepen stroopwafels en stroopkoeken. Bekende merken zijn Kanjers, Gouda’s Gilde en Buys

Zoenen. Zowel in binnen- als buitenland wordt groei gerealiseerd. Van der Breggen is een professionele onderneming met moderne 

productielijnen waar marktkennis kwaliteit en service samengaan met het ontwikkelen van producten en verpakkingen. Voor de 

locatie Moordrecht zoeken wij een ondernemende 

Loders Croklaan (www.croklaan.com) is wereldwijd een bekende speler op het gebied van speciale oliën en vetten en maakt sinds 2002 deel

uit van de Maleisische IOI Group. Gestimuleerd door de IOI Group investeert Loders Croklaan nu verder in palmolie, een belangrijk basis-

ingrediënt voor diverse voedingsmiddelen. In 2005 heeft IOI-Loders Croklaan op de Maasvlakte Rotterdam de bouw van de grootste palm-

olieraffinaderij en fractioneerfabriek van Europa gerealiseerd, met een capaciteit van 2.500 ton palmolie per dag. Met productielocaties in

Nederland, de Verenigde Staten, Canada en Maleisië en verkoopkantoren wereldwijd, biedt Loders Croklaan haar klanten een zeer breed

pakket aan producten en diensten. Ter versterking van de organisatie, die een sterke reputatie heeft op het gebied van innovatie en

creativiteit, zijn wij op zoek naar een gedreven

Lutèce (www.lutece.nl) is de grootste Europese speler in het verwerken van champignons. Zij beheerst de gehele keten en beschikt over 

het meest moderne productieproces. Op haar twee locaties, Horst en Velden, werken ruim 300 medewerkers. Dagelijks verwerkt Lutèce 

400.000 kilo champignons welke vermarkt worden in de Europese retail, industrie en foodservice, zowel onder eigen merk als vele 

private labels. De jaaromzet bedraagt 170 miljoen euro. In 2008 en 2009 vinden er grote investeringen plaats in zowel gebouwen als 

machines. Lutèce is een organisatie midden in een veranderingsproces waar veel wordt geïnvesteerd en waar de focus ligt op het continu

verbeteren, hierbij speelt World Class Manufacturing (WCM) een belangrijke rol. Dit biedt interessante mogelijkheden voor een

16_vmt12 LB.indd   17 23-05-2008   08:50:53


