
 
 

 
 

Gastronology 3D Food Works heeft plaats voor een: 

stagiair of afstudeerder PRODUCTONTWIKKELING 3D-FOOD 

 

Aantal uren per week: 24 tot 40 uur per week  
 

 
Over Gastronology 3D Food Works 

Gastronology, gestart in 2019 en ontstaan vanuit de grondvesten van de Budelpack 

Groep, is een onderneming die zich richt op innovatieve 3D-food printtechnologie: 

ontwikkeling van 3D-foodrecepturen, 3D-fooddesigns en 3D-foodproductietechniek. 

 

Vers en veilig. Eerlijk en heerlijk. Voedzaam en gevarieerd. Dat zijn de voorwaarden 

waaraan onze 3D-recepturen sowieso voldoen. Waar wij ten opzichte van de 

traditionele bereidingswijze het verschil maken, is: 

 

de sociaal-maatschappelijke impact 

Smeuïge purees vermomd als vast, aantrekkelijk, herkenbaar eten. Onze 

innovatieve vorm van voedselpresentatie maakt het leven van mensen met 

kauw-, slik-, smaak- en eetproblemen gemakkelijker. 

  

De ecologische impact 

Afgemeten porties, een langere houdbaarheid en gebruik van restproducten. 

Ons efficiënte, duurzame gebruik van ingrediënten beperkt voedselverspilling en 

de gevolgen van klimaatverandering. 

 

Doelgroepen zijn: 

 Dysfagie-patienten (mensen met kauw- en slikproblemen) 

 Kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar die te weinig groenten eten 

 Oncologie-patienten: personalized nutrition. 

 

Gastronology heeft de ambitie om dé nummer 1 in Europa te zijn voor wat betreft 3D-

foodprinting.  

 

Wat worden je taken? 

Je levert een actieve bijdrage aan bestaande en nieuwe projecten op het gebied van 

productontwikkeling van 3D-voeding voor onze doelgroepen.  
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Praktisch betekent dit: 

 (mee)werken aan de ontwikkeling van een productrange voor dysfagie-patiënten 

en aan een productrange voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar;  

 de focus ligt op het gebied van smaak, voedingswaarde, geur, textuur, 

vorm/design;  

 (mee)werken aan optimalisatie tussen vorm en printsnelheid; 

 werkzaamheden binnen de wereld van 3D-foodprinting waarbij nieuwe 

mogelijkheden worden geboden op het gebied van productietechniek, vorm en 

textuur. 

 

Gastronology bestaat momenteel uit een klein team en derhalve wordt een brede 

inzetbaarheid van je gevraagd. Je werkt nauw samen met en rapporteert aan onze  

SVH meesterkok. 

 

Jouw profiel  

 Je volgt een hbo- of wo opleiding in de richting van productontwikkeling op het 

gebied van (3D-)voeding of een soortgelijke opleiding. 

 Je hebt een passie voor (3D-)voeding 

 Je bent zelfstandig en leergiering  

 Je hebt een pro-active houding  

 Je spreekt en schrijft uitstekend Nederlands en Engels 
 

Wat bieden wij? 

 De mogelijkheid om brede ervaring op te doen op het gebied van 

productontwikkeling bij Gastronology, een koploper in de 3D-foodindustrie; 

 Een werkplek die ‘3D foodprinten 4.0’ ademt met de beschikking over de nieuwste    

3D-foodprinters; 

 De mogelijkheid om de nieuwste technieken toe te passen binnen de unieke 

processen van Gastronology; 

 De mogelijkheid tot eigen initiatief & inbreng in een stage-opdracht; 

 Standplaats: deels vanuit huis en deels vanuit het foodlab van Gastronology in 

Bergen op Zoom in het bruisende Delta Agrifood Business (DAB) 

Contact opnemen? 

Zie jij jezelf stage lopen of afstuderen bij Gastronology 3D Food Works? Stuur dan jouw 

motivatie en CV naar 3dfoodworks@gastronology.com ter attentie van Conny van 

Stee. 

 

Mocht je nog vragen hebben naar aanleiding van dit profiel, neem dan contact op 

met Eugène Swalen, SVH meesterkok, e.swalen@gastronology.com of telefonisch via 

0164-745 799.  
 


