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Opleiding & Loopbaan

Het MVO Kenniscentrum geeft, op www.
mvo-kenniscentrum.nl, een volledig 
beeld van de verschillende deelsectoren 
die in de oliën- en vettenketen te onder-
scheiden zijn, de grondstoffen die zij 
gebruiken en de productieprocessen die 
zij toepassen. Zo komen we in het hoofd-
stuk ‘De sector’ crushers/raffinadeurs 
tegen naast dierlijk-vetproducenten, 
verwerkers van visolie, margarine- en 
spijsolieproducenten, vetrecyclers, oleo-
chemie en biodieselproducenten, hande-
laren en ompakkers/afvullers, en opslag-
bedrijven. Telkens wordt met behulp van 
een filmpje, tekst en foto’s uitgelegd wat 
deze bedrijven doen. Ook wordt informa-
tie verstrekt over de omvang van de deel-
sector en de bedrijven die erin actief zijn, 
met links naar hun websites. Prettige bij-
komstigheid is dat de verschillende deel-
sectoren aldus ook naar de buitenwereld 
toe een stuk transparanter worden.

Producten
In het hoofdstuk ‘De producten’ vinden 
we margarines/halvarines, frituurvet-
ten en -oliën, bak- en braadproducten, 
tafeloliën en mayonaises en sauzen als 
‘echte’ oliën- en vettenproducten, naast 
een enorm scala aan producten die op 
basis van vetten en oliën worden gepro-
duceerd, variërend van allerlei soorten 
levensmiddelen en mengvoeders tot 
oleochemische producten (zepen, sham-
poos, reinigingsvloeistoffen, antikleef-
middelen enzovoort) en energieproduc-
ten. De producten worden gevolgd vanaf 
het stadium van de grondstoffen via alle 
te doorlopen productieprocessen tot het 
eindproduct dat aan consument of indu-
striële afnemer wordt geleverd. Een van 
die voor de sector kenmerkende proces-
sen is bijvoorbeeld het raffinageproces, 
van onmiskenbaar belang voor oliën en 

De oliën- en vettensector is met een productiewaarde van ¤4,6 miljard in 2007 een van de 

belangrijkste agribusiness-sectoren in de Nederlandse economie. Desondanks is de kennis 

over deze sector zowel binnen als buiten de keten beperkt. Daarom is het MVO Kenniscentrum 

ontwikkeld: een gratis, digitaal lespakket dat behalve voor werknemers in de sector ook 

interessant kan zijn voor leveranciers, afnemers, overheidsinstanties en onderzoeksinstellingen.

MVO Kenniscentrum sinds begin oktober online

Alles over oliën en vetten

Fig. 1 en 2 De tekstuele uitleg wordt veelal ondersteund door een schematische.
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vetten die worden ingezet in de voedings-
middelenindustrie (zie kader). De bezoe-
ker/cursist heeft behalve een tekstuele 
uitleg echter ook vaak een schematische 
tot zijn beschikking (zie figuur 1 en 2).

Achtergrond 
Het MVO Kenniscentrum is het resultaat 
van een lang proces. Uit een in 2005 
gehouden scholingsenquête en vervolg-
interviews kwam naar voren dat veel 
oliën- en vettenbedrijven het belangrijk 
vonden de kennis van medewerkers te 
vergroten, vooral over grondstoffen, 
productieprocessen en eindproducten. 
Na accordering in 2006 door het bestuur 
van het productschap MVO van een pro-
jectplan voor de ontwikkeling van digi-
taal lesmateriaal werd een projectgroep 
gevormd om het plan uit te werken. Het 
lesmateriaal moest geschikt zijn voor een 

brede doelgroep van werknemers in de 
sector. 
De projectgroep bepaalde onder andere 
het niveau van het lespakket (MBO2), 
de selectie en structurering van het aan 
te bieden materiaal en de wijze van aan-
bieden (website). Zo’n twee jaar nadien 
is het resultaat van alle inspanningen 
zichtbaar.

Beleid
Behalve de reeds genoemde informatie 
wordt in aparte hoofdstukken nog ruim 
aandacht besteed aan de voornaamste 
beleidsonderwerpen die in de oliën- en 
vettensector spelen. Zo behandelt het 
hoofdstuk ‘De regels’ kwesties als duur-
zaamheid, gezondheid, voedselveilig-
heid, handel en arbo en informeert het 
hoofdstuk ‘De Chemie’ over de processen 
die zich op moleculair niveau afspelen 
met betrekking tot vetmoleculen en de 
bewerkingen die deze moleculen onder-
gaan. In dit hoofdstuk staat ook veel 
informatie over zaken als eigenschappen 
van vetten en oliën, kenmerken, analy-
semethoden, genetische modificatie en 
over de meest gebruikelijke oleochemi-
sche bewerkingen (destilleren, polymeri-
seren, veresteren en amideren). 
Onder ‘analysemethoden’ is dan weer 
uitgebreide informatie te vinden over het 
joodgetal (zie kader), de vetzuursamen-
stelling, vrije vetzuren, viscositeit, smelt-
gedrag, smaak en kleur. 

Dynamische opzet
Hoofdstukken (en sommige paragrafen) 
worden ingeleid door een acteur die de 
bezoeker/cursist welkom heet, persoon-
lijk uitleg geeft en ook in begeleidende 

filmpjes en animaties te zien of te horen 
is. Ook op veel andere plaatsen maakt 
het systeem gebruik van audiovisueel 
en/of grafisch materiaal. Bijzondere ver-
melding in dit verband verdient nog de 
3D-animatie van een vetmolecule die in 
enkele minuten heel inzichtelijk maakt 
hoe vetmoleculen zijn opgebouwd, wat 

korte en lange ketens zijn en waaraan 
je het verschil ziet tussen onverzadigde, 
verzadigde en transvetzuren.
Wie de hele site heeft doorlopen, kan een 
korte (twintig vragen) of een lange (veer-
tig vragen) toets afleggen.
Het productschap heeft bij oplevering 
het beheer van de site op zich genomen 
en zal de inhoud waar nodig actualiseren 
en waar gewenst uitbreiden. De moge-
lijkheid om het lesmateriaal te actualise-
ren was een van de redenen om voor een 
website als aanbiedingsvorm te kiezen. 
In 2009 zal een eerste evaluatie plaatsvin-
den van de ervaringen van gebruikers in 
de oliën- en vettenketen. Mogelijk leidt 
dat tot suggesties voor verbeteringen. 
Ook voor goede tips van buiten de sector 
staat het productschap uiteraard open. 
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De raffinage begint met het ontslijmen (binden) van de niet-wateropnemende 
slijmstoffen door ze met een zuur te ‘hydroliseren’. Hierdoor kunnen ze in een 
volgende fase tegelijk met de zeepresten worden afgevoerd. Die volgende fase 
is het ontzuren van de olie in grote puntketels of in een centrifuge. Tijdens deze 
fase dringen we zoveel mogelijk het percentage vrije vetzuren terug. De zeepach-
tige stof die de olie zuur maakt (de zogenaamde ’soap stock’), zakt in de puntke-
tels naar beneden. In de centrifuge wordt deze stof tegen de wanden geslingerd. 
Het neutraliseren van de vrije vetzuren doen we door een overmaat loog of soda 
toe te voegen en de temperatuur van de olie te verhogen, waardoor de reactie 
sneller verloopt. De ontzuurde olie voeren we vervolgens door matten met zoge-
naamde bleekaarde. Bleekaarde is een soort klei en de matten dienen als een fil-
ter, waarin de kleurstoffen blijven zitten. De olie is nu helder. Vervolgens stomen 
we de olie om de smaak en de geur te verwijderen. In de stoom lossen geur- en 
smaakstoffen op. De olie is nu volstrekt neutraal, dat wil zeggen geur-, smaak- en 
kleurloos. Zij hoeft nog slechts te worden gekoeld. Deze neutrale olie is geschikt 
als grondstof voor margarine en halvarine.

Het raffinageproces in stappen (fragment)

Het ’joodgetal’ is een norm voor de hoeveel-
heid dubbele bindingen in een olie. Dit getal is 
dus een maatstaf voor de onverzadigdheid van 
de olie. Onverzadigde vetzuren zijn in principe 
gevoeliger voor oxidatie dan verzadigde vetzu-
ren. Ook zijn onverzadigde vetzuren gezonder 
omdat zij een gunstige werking op het choles-
terolgehalte in het bloed hebben. Het joodgetal 
definiëren we als het aantal grammen jodium 
dat aan 100 gram vet(-zuren) gebonden kan 
worden. Het joodgetal wordt uitgedrukt in de 
dimensie ´g / 100 g´. Een veel gebruikte norm 
voor de joodgetalbepaling is ISO 3961.

Wat is het joodgetal (fragment)

Producten worden gevolgd 
vanaf het stadium van 
grondstof tot het eindproduct

Het systeem maakt veel gebruik van audio-
visueel en/of grafisch materiaal. Op de foto 
een 3D-animatie van een vetmolecule.
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