
Kenmerkend voor de West-Vlaamse 
voedingssector is het brede aanbod van 
kwaliteitsvolle producten en de vele, vaak 
uiteenlopende, markten die wereldwijd 
aangeboord worden, zowel b2c als b2b. 
Dat voeding economisch van groot belang 
is voor onze provincie merk je ook in de 
cijfers die POM West-Vlaanderen verzamel-
de. De voedings- en drankennijverheid is 
in West-Vlaanderen goed voor 17,8% van 
het aantal actieve ondernemingen in de 
West-Vlaamse industrie. Het aantal actieve 
ondernemingen is in West-Vlaanderen tus-
sen 2014 en 2019 gestegen van 1.421 naar 
1.505 (+5,9%). Globaal heeft onze provincie 
een aandeel van 27,9% in de Vlaamse 
voedings- en drankennijverheid. 

Tussen 2013 en 2018 steeg de loon- 
trekkende tewerkstelling in de sector in 
West-Vlaanderen met 1.631 personen 
of 10%. In Vlaanderen was er ook een 
toename maar die was merkelijk kleiner, 
namelijk 3,6%. Zowel de voedings- als de 
drankennijverheid groeiden in West-Vlaan-
deren sneller dan in Vlaanderen. Eind 
2018 was de West-Vlaamse voedings- en 
drankennijverheid goed voor een loontrek-
kende tewerkstelling van 17.993 mensen. 
De sector staat in voor 21,2% van de 
West-Vlaamse industriële tewerkstelling en 
4,2% van de totale loontrekkende tewerk-
stelling in West-Vlaanderen. In vergelijking 
met de aandelen van andere sectoren of 
in vergelijking met de aandelen van de 

sector in de Vlaamse industrie (17,6%) en 
de totale economie (2,7%) zijn dat vrij grote 
percentages. 

Innovatieve voedingsbedrijven
Dat onze provincie bulkt van de innova-
tieve voedingsbedrijven wil JCI graag in 
de kijker zetten. Begin juni organiseren de 
afdelingen JCI Houtland en JCI Brugge 
de Europese Conferentie van JCI, met als 
thema ‘Food for generations’. Er worden 
zo’n 2.000 JCI-leden verwacht uit heel 
Europa. Op donderdagnamiddag 9 juni 
staat een Business Day gepland met “from 
farm to fork” als rode draad. Centrale 
vragen: Hoe ziet voedsel er in de toekomst 
uit? Hoe gaan we om met bevolkingsgroei 
en het inzetten van ruimte? Hoe kunnen we 
gezond eten? De sprekers zijn Koen Uytten-
hoeve (Founder ODYC), Catarina Martins 
(CSO & CTO @ Mowi ASA), Patrick Verhelst 
(CMO @ Elopak ASA), Filip Wallays (co-CEO 
@ Agristo), Olivier Mehuys (Professional 
Farmer), Kathleen Piens (Director @ Those 
Vegan Cowboys), Lana Zivanovic (CSO @
Innovopro), Anthony Botelberge (President 
@ Fevia). 

Dezelfde dag slaan de partners van B2BnB 
de handen in elkaar voor een inspirerend 
avondprogramma. Op vraag van Voka 
West-Vlaanderen, Apzi, JCI Brugge en De 
Hanze komt Gabrielle Kalkwijk (CEO Ardo) 
de deelnemers inspireren met een keynote. 
Daarna is er tijd om te netwerken. 

Bron cijfers: Sectorstudie voeding van POM 
West-Vlaanderen (2021)

‘From farm to fork’ is thema 
van Europese conferentie JCI
Voedingsindustrie van groot belang voor West-Vlaanderen

De voedingsindustrie in West-Vlaanderen is de afgelopen decennia 
uitgegroeid tot een cluster met mondiale uitstraling. Het is bovendien een 
sector die volop inzet op innovatie. Daarom wijdt JCI er in samenwerking 
met Businessclub De Hanze Brugge een ‘Business Day’ aan tijdens zijn 
internationale congres in Brugge.
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Over de Business  
Day en B2BnB
 
Wanneer: donderdag 9 juni  
Business Day: van 14.00 u. tot 18.00 u.  
B2BnB: van 18.30 - 23.00 u. 
Waar: BMCC Brugge
Inschrijven Business Day:  
jciec2022bruges.com/program/business-day
Inschrijven B2BnB:  
jciec2022bruges.com/program/b2bnb


