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Thema: Toekomstbestendig opleiden

E-learning heeft  kennisvergaring voorgoed 

veranderd. Ook in de voedingsindustrie zetten  

vooroplopende bedrijven en onderwijsinstituten 

digitale kennisoverdracht in. Altijd en overal is 

voor medewerkers en studenten kennis beschik-

baar om hen klaar te stomen voor de toekomst. 

Dat betekent niet dat het klassikaal onderwijs 

in de ban is gedaan. Een mix van leervormen 

kan de sleutel zijn tot succes.  

10 Overal en altijd de juiste kennis

15 ‘Training in de klas, vreselijk!’

18 Handvatten voor veranderingen

21 Wageningen UR start met online 

masteropleidingen

Mensen & Loopbaan

23 Excellente Voedingsoperator heeft  

de toekomst

Economie & Bedrijven

24 HAK investeert weer

Voedselveiligheid & Kwaliteit

28 Certifi caat voor kwaliteitsmanagers

Voedsel is emotie
Toen het Nederlands elftal vorig jaar als derde eindigde 
op het WK in Brazilië, explodeerde ons land van vreug-
de. Net als voetbal is voeding emotie. Kijk alleen al naar 
de overvloed aan kookprogramma’s. Of hoe bij grote 
recalls of voedselschandalen paniek overheerst en er 
om maatregelen wordt geschreeuwd. Dat de voedings-
industrie haar zaakjes over het algemeen prima op orde
heeft én Nederland vooroploopt in voedselveiligheid, 
gaat in het gekrakeel verloren. 

Medewerkers van voedingsbedrijven worden door de 
schandalen en incidenten geconfronteerd met extra 
eisen van afnemers voor bijvoorbeeld allergenen, 
food defence en voedselveiligheid. Om hierop goed 
voor bereid te zijn, is een goede interne opleiding on  -
ontbeerlijk. En wat te denken van MVO. Voor bedrijven 
is het zaak hun medewerkers hierin op te leiden om 
het draagvlak in de organisatie te vergroten en beter 
te presteren op dit gebied. 

Ook met de toenemende invloed van social media en 
veeleisendheid van afnemers en consumenten is het 
belangrijk dat werknemers klaar zijn voor de toekomst. 
Royal A-ware is zo’n bedrijf dat het opleiden van zijn 
personeel hoog in het vaandel heeft. Productiemede-
werkers hebben overal in de fabrieken informatie 
beschikbaar om hun werk naar behoren te kunnen 
doen. Het bedrijf leidt zijn medewerkers zowel klas- 
sikaal als digitaal op. In deze VMT ook aandacht voor 
e-learning, dat ook de voedingsindustrie geheel heeft 
omarmd. In een digitale fabriek spelenderwijs op de 
hoogte worden gebracht van veiligheidsprocedures, 
MVO-maatregelen en productspecs? Het wordt al 
gedaan en wordt alleen maar meer. Individueel, digitaal 
leren is de toekomst en voor de voorlopers al realiteit.
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