
 

Bedankt dat je de lekkerste sector van België aan je doelgroep wilt voorstellen! 

 

Hierbij wat tips om optimaal met deze sectorpresentatie aan de slag te gaan. Afhankelijk van je 
beschikbare tijd, kan je dieper ingaan op een aantal facetten. 

 

Naast een presentatie over de voedingssector voorzien wij o.a. heel wat beroepenfilmpjes, 
zowel in traditioneel formaat als in 360° (beschikbaar vanaf maart 2022). Deze 360°-films kan je 
via een VR/AR-bril tonen, maar evengoed op een tablet/laptop/pc. 

 

Optie 1: Ik heb maar enkele minuten tijd. 

Toon enkel volgende sectoranimatie (van 1.22 min.) Deze vat de belangrijkste info samen. 

 

Optie 2 : Ik beschik over 15 minuten tijd. 

Toon enkel de ingesproken presentatie (15 minuten), zonder onderbreking. 

 

Optie 3 : Ik beschik over 30 minuten tijd. 

Toon de ingesproken presentatie (15 minuten)  

Stop even bij SLIDE 9 en gun je publiek wat extra tijd om over onze exportproducten na te 
denken  

+ 

Toon 1 beroepenfilmpje  

 

Optie 4 : Ik beschik over 60 minuten tijd 

Toon de ingesproken presentatie (15 minuten)  

Stop even bij SLIDE 7 en toon als ludiek intermezzo dit filmfragment uit Charlie Chaplins 
‘Modern Times’. 

 
 
Toon nadien als contrast met de huidige realiteit op de werkvloer dit filmpje: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=r0KF8uxtHJY&t=10s
https://www.youtube.com/watch?v=DfGs2Y5WJ14
https://youtu.be/Nr3pUzr5yLQ


 

Stop even bij SLIDE 9 en gun je publiek wat extra tijd om over onze exportproducten na te 
denken. 

 

Sta even stil bij SLIDE 15 en vermeld enkele West-Vlaamse voedingsbedrijven, zoals :  

• PepsiCo in Veurne 

• Alpro in Wevelgem 

• Westvlees in Westrozebeke 

• Cargill in Moeskroen 

• Milcobel in Langemark en Moorslede 

• Ardo in Ardooie 

• Aviko in Poperinge (Proven) 

• Beauvoords Bakhuis in Veurne 

+ 

Toon meerdere beroepenfilmpjes  

+ 

Vat alle sectorinfo eventueel nog eens samen a.h.v. deze sectoranimatie. 

 

Vanaf maart 2022 vind je hier ook volgende beroepenfilms in 360° 

1) Procesoperator 
2) Verpakkingsoperator 
3) Onderhoudstechnicus 
4) Proces-specialist 
5) Front Line Manager (ploegbaas) 
6) Logistiek operator (outbound operator) 
7) Magazijnmedewerker (inbound operator) 
8) Werkvoorbereider 
9) Kwaliteitscontroleur 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=r0KF8uxtHJY&t=10s

