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DE VERENIGINGEN VAN GROOTKEUKENKOKS 
ZIJN ER VOOR U! 

 
 
De taak en de sociale verantwoordelijkheid van de grootkeukenkok kende de laatste tijd diepgaande 
en snelle evoluties. Op enkele decennia tijd evolueerde de man achter het fornuis tot een full-time 
manager. 
 
Personeelsbeleid, voorraad- en administratief beheer, budgettering, inkoop, kwalitatieve controle, 
veiligheid en hygiëne zijn evenveel taken, die vandaag de dag de reputatie van de grootkeukenkok 
onder druk zetten. 
 
Beter dan wie ook hebben de Verenigingen van Grootkeukenkoks dit begrepen. Alleen dank zij een 
intense samenwerking en ideeënuitwisseling kunnen de belangen en de toekomst van de 
grootkeukenkok gaaf gehouden worden. 
 
Met dit doel voor ogen hebben de vijf provinciale koksverenigingen een overkoepelend orgaan 
opgericht, namelijk de Vereniging van Vlaamse Grootkeukenkoks (V.V.G.) 
 
De V.V.G. is samengesteld uit de voorzitters en twee vertegenwoordigers van elke provincie met de 
betrachting brede activiteiten te plannen, te coördineren en uit  te voeren. 
 
Een sector als de grootkeuken, die dagelijks aan duizenden mensen een maaltijd verschaft, wordt 
vaak amateuristisch aangepakt. 
 
De oorzaak van de miskenning van de grootkeuken en het beroep van grootkeukenkok is volgens de 
V.V.G. te wijten aan het gebrek aan scholing. 
 
Er is behoefte en ook een wil aanwezig om het anders te doen. De oprichting van de V.V.G. is daar 
een duidelijk bewijs van. 
 
In eerste instantie ijvert de V.V.G. in samenwerking met andere betrokken partijen voor een hogere 
opleiding voor de grootkeukenkok, teneinde een meer professioneel beleid van de sector te 
waarborgen. 
 
De V.V.G. wil verder werk maken van de toenadering met de andere disciplines in de grootkeuken. 
 
V.V.G. hecht enorm veel belang aan constructieve gesprekken tussen diëtisten, de economen, de 
hoofden hoteldienst en de koks, met erkenning van en respect voor ieders territorium. 
 
De gemeenschapsrestauratie als geheel kan er wel bij varen. 
 

V.V.G 
. 

 


