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Economie & Bedrijven
Congres

“De prijzenoorlog is nadelig voor inno-
vaties”, schetst Emmo Meijer, vice 
president Unilever. Vooral vanuit het 
midden- en kleinbedrijf komen te weinig 
innovaties. “Maar de retail biedt de klei-
nere ondernemers ook juist kansen als 
het om vernieuwing gaat”, pareert Marc 
Jansen, directeur Consumentenzaken 
en Kwaliteit van het CBL. “Innovatieve 
bedrijven krijgen kansen om onder het 
private label innovatieve producten te 
maken.” Volgens de FNLI zijn dat veelal 
kopieën van A-merken. “Maak je product 
dan niet kopieerbaar”, sneert Jansen. 
De paneldiscussie tijdens de plenaire 
sessie van het VMT Food Event was leven-

dig en fel. Onder de bezielende leiding 
van Victor Dekoninck, oud-presentator 
van EenVandaag, gingen professor 
Emmo Meijer, senior vice president van 
Unilever, Annemie Burger, directeur-
generaal van het ministerie van LNV, 
Marc Jansen, directeur Consumenten-
zaken en Kwaliteit en Wim Schreuders, 
inspecteur-generaal van de Voedsel en 
Waren Autoriteit, de discussie aan. FNLI-
directeur Philip den Ouden was tafelheer 
en vertegenwoordigde de industrie.
Annemie Burger was niet alleen panellid. 
De dg onthulde ook de website ‘Vette fei-
ten over duurzaamheid’ van het product-
schap Margarine, Vetten en Oliën (MVO) 

op de informatiemarkt. De organisatie 
wil het gebruik van duurzame palmolie 
stimuleren en ontwikkelde daarom een 
website om bedrijven te ondersteunen. 

Duurzaam
De duurzaamheidsessie in de middag 
was ook drukbezocht. De bedrijven Per-
fetti Van Melle en Mars Chocolate Europe 
vertelden over hun duurzaamheidstra-
tegie. Snoepfabrikant Perfetti behaalde 
afgelopen zomer als eerste onderneming 
in de foodsector in Nederland het SA 
(social accountability) 8000-certificaat. 
SA8000 dwingt de snoepjesfabrikant om 
rekenschap af te leggen over het eigen 
sociaal-ethisch handelen.  
Plenaire spreker Paul Roberts, de Ameri-
kaanse auteur van The End of Food, sprak 
de voedingsmiddelenindustrie toe over 
hun rol in de vertrouwenscrisis van con-
sumenten over voedsel.

Claims & logo’s
Voor 1 januari 2011 moet er één gezond-
heidsbevorderend logo zijn. VWS zet in 

Het VMT Food Event trapte 16 maart af met een levendig debat 

tussen industrie, overheid en retail. ‘Gezonde toekomst’ was het 

thema van de vierde editie van deze jaarlijkse bijeenkomst. Zowel 

in het plenaire programma als de middagsessies kwam gezond in 

de zin van productontwikkeling en bedrijfsvoering aan bod.

Vierde editie VMT Food Event ook online een succes

Duurzaamheid blijft populair 
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Op de informatiemarkt 
konden de bezoekers 
netwerken en langs de 
standjes struinen.

vmt | 9 april 2010 | nr 817

VMT_017-019.indd   17 01-04-2010   14:13:08



vmt | 9 april 2010 | nr 818

op zelfregulering en laat de betrokken 
partijen onderling tot een logo komen, 
vertelde senior beleidsmedewerker Inge 
Stoelhorst in de sessie Claims & Logo’s. 
Hans Dagevos, senior onderzoeker bij 
LEI Wageningen UR, meldde dat in dit 
proces het Ik Kies Bewust-logo het naar 
alle waarschijnlijkheid gaat winnen van 
het Gezonde Keuze Klavertje van Albert 
Heijn. Tegelijkertijd voorspelde hij dat 1 
januari 2011 niet gehaald zal worden. En 
één gezondheidsbevorderend logo voor 
heel Europa is heel ver weg.
Uiteindelijk doel van de overheid is de 
bevordering van de volksgezondheid. 
Dat zou moeten gebeuren doordat 
logo’s producenten stimuleren gezon-
dere producten te maken en consumen-
ten gezondere keuzes. Volgens Dagevos 
is die relatie echter bijna niet te leggen 
omdat er zo veel interveniërende varia-
belen zijn. “Denk alleen al aan de prijs”, 
aldus de onderzoeker. Hij wees erop 
hoe weinig onderzoek er is gedaan naar 

gedrag en invloed van gezondheids-
informatie op de plaats van aankoop. 
Scenariostudies moeten in de nabije 
toekomst in elk geval enig inzicht gaan 
verschaffen.  

Waarde van certificaten
De Voedsel en Waren Autoriteit gaat bij 
haar toezicht ook rekening houden met 
andere dan HACCP-certificaten, vertelde 
inspecteur-generaal Wim Schreuders 
tijdens de plenaire discussie. Tot nu toe 
accepteert de toezichthouder alleen het 
HACCP-certificaat en doet daar voor-
zichtig ervaring mee op. Als voorwaarde 
voor het accepteren van andere schema’s 
stelt Schreuders wel dat deze voldoende 
zekerheid moeten geven over de aan-
wezigheid van een goed functionerend 
voedselveiligheidsysteem. Dat is tot nu 
toe zeker niet geval.
Tijdens de parallelsessies was er flinke 
kritiek te beluisteren op de waarde van 
de certificaten in het algemeen. Het 
Duitse IFS controleerde op papier 200 
bedrijven waarover de aangesloten 
retai lers productgerelateerde klachten 
hadden ontvangen. Bij eenvijfde wer-
den kanttekeningen bij de kwaliteit van 
het auditrapport geplaatst, terwijl bij 
viervijfde van de rapporten in de IFS-
database administratieve fouten (ont-
brekende achterliggende documenten) 
werden ontdekt. Bij 17 bedrijven werd 
een controle-audit uitgevoerd met als 
gevolg het intrekken van 8 certificaten en 
het blokkeren van een auditor en twee 
certificerende instellingen. 
IFS, maar ook andere schemahouders, 
zijn druk bezig om in de vorm van een 
‘integrity programma’ strengere regels 
op te stellen voor certificerende instel-
lingen met bijbehorende sancties. GFSI 
zal dit mogelijk gaan eisen in het nieuwe 
Guidance document (versie 6) waartegen 
certificatieschema’s worden beoordeeld, 
aldus Aldin Hilbrands, senior manager 
Product Integrity bij Ahold. Ook werd 
benoemd dat certificatie-instellingen een 
deel van hun audits niet langer aankondi-
gen. Het nieuwe Guidance document zal 
30 juni verschijnen.

Issues & incidenten
Bakkersland werd medio september 
2009 geconfronteerd met Canadees 
lijnzaad dat verontreinigd was met niet-
toegelaten genetisch gemodificeerd 
lijnzaad Event FP 967. Uit dit incident 
trok de organisatie een aantal lessen. 
Allereerst moet de voedingsmiddelenke-

ten haar incidentenmanagement op dit 
gebied professionaliseren. Wereldwijd 
wordt er namelijk al ruim 125 miljoen 
ha gm-gewassen geteeld, die niet goed 
gescheiden kunnen worden gehouden 
van de reguliere gewassen. Het aantal 
gm-incidenten zal dus toenemen. Ver-
der moeten volgens KAM-manager Dirk 
Vermeulen, die door sessievoorzitter 
Martin Michels werd vervangen, de ERP-
systemen van grondstoffenleveranciers, 
voedingsmiddelenfabrikanten en retail 
beter op elkaar worden afgestemd. 
Daarnaast moet de bakkerijsector meer 
kennis opbouwen over normstellingen, 
onderzoeksmethodieken en de interpre-
tatie van meetresultaten.
Dit laatste geldt eveneens voor het issue 
van de verontreiniging van eetbare oliën 
met 3-MCPD esters, aldus Rob Diks, 
Supply Chain Technology Manager Oils 
and Fats bij Unilever R&D in Vlaardin-
gen. Hoewel eind jaren zeventig de stof 
al voor het eerst werd ontdekt in voe-
dingsproducten, werd enkele jaren terug 
ontdekt dat de stof ook voorkwam in eet-
bare oliën en vetten. Echter, een snelle 
reductie is niet zomaar mogelijk, omdat 
daarvoor meer kennis is vereist over het 
ontstaansmechanisme. Ook ontbreken 
er nog gevalideerde meetmethoden voor 
3-MCPD esters, maar ook voor glycidol 
esters waaruit 3-MCPD esters mogelijker-
wijs ontstaan. Ook over de toxiciteit van 
deze procescontaminant bestaan nog 
veel vraagtekens. In die zin zijn er veel 
parallellen met acrylamide.
De derde case betrof de migratie van 
4-MBP uit drukinkten naar het verpakte 
voedsel. Om dergelijke incidenten te 
voorkomen is het erg belangrijk dat 
fabrikanten en hun toeleveranciers 
elkaar goed informeren over de beoogde 
toepassing. Niet alleen de aard van 
het product (vet- of waterbasis), maar 

ook van andere verpakkingsmiddelen 
(bijvoorbeeld materiaal en dikte van de 
binnenzak) zijn daarbij van groot belang. 
Verder zijn migratierapporten van leve-
ranciers niet goed te lezen en te interpre-
teren omdat het verpakte product (sterk) 

‘Producten die normaal de 
supermarkt niet halen, kregen 
een plekje op het menu’

De redactie van VMT gaf live 
verslag vanaf het VMT Food 
Event via Twitter. Enkele tweets:
 
10:24 
Komende tien jaar wordt meer natuurlijke 
voeding mainstream. Functional Foods klein seg-
ment. #VMT Food Event. 
10:46 
VWA gaat 2011-2012 andere standaarden accep-
teren en daar toezicht op baseren. #VMT Food 
Event. 
11:02 
Opgave komende tien jaar meer produceren 
maar wel duurzaam. Samenwerking in de keten 
een must. #VMT Food Event. 
11:32 
Lokale of biologische productie is niet het 
antwoord op grenzen huidige foodproductie-
systeem. Paul Roberts. #VMT Food Event. 
14:05 
Perfetti Van Melle is gecertificeerd voor MVO 
via SA 8000 maar zet dit niet op rolletje Mentos, 
wel uitnutten via website. #VMT Food Event. 
16:55 
Voorspelling VMT Food Event: IKB-logo wint van 
Klavertje. 1 logo voor 1 januari 2011 gaat niet 
lukken. 
18:46 
Jenever eieren. Gerookte kip aan stok. Wortel 
chutney. 1e gang VMT Feed Your Mind diner. 
Bijzonder.

• Volg VMT via twitter.com/VMTredactie

VMT Food Event in 140 tekens
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steld met ingrediënten die rechtstreeks 
van kleine telers en tuinders komen. De 
eerste gang stond in het teken van con-
serveren. Gepekelde augurken, wortel-
chutney, ingemaakte bieten met klaver-
honing, gekonfijte aardbeien en eieren 
op jenever in weckpotten en gerookte kip 
aan stok. Gruijters illustreerde daarmee 
dat verschillende conserveringstech-
nieken mogelijk zijn. Daarna kwamen 
de tweebenige wortels en neustomaten 
langs. De laatste onherkenbaar in toma-
tenjam. De Ankeveense rivierkreeftjes 
waren gevangen in Nederlandse rivieren. 
De houten kistjes in het midden van het 
‘restaurant’ bleken hooikisten, waarin 
portobellosoep en gesmoord damhert 
nog even verder gaarden. De derde gang 
was van dichtbij en van het seizoen. De 
portobello’s hadden voordat ze soep 
werden nog een ander doel gediend. Ze 
waren mal voor het toetje: chocolade 
portobello’s met peer. Eerst goed kijken 
en inzoomen op wat het is, daarna pas 
toeslaan.

nologieën gaat gepaard met veel vaste 
kosten. De lastige vraag is, wie investeert 
hierin”, aldus De Heij.

Feed Your Mind
De avond bood niet alleen voedsel voor 
de maag, maar ook voor de geest. Geïn-
spireerd door de natuur ontwikkelde 
fooddesigner Katja Gruijters het ‘Feed 
Your Mind diner’. Het ‘Mooi van Nature’-
menu sloot aan bij de filosofie van gast-
spreker Paul Roberts. Het duurzame vier-
gangendiner was samengesteld zonder 
voedsel te verspillen. Tweebenige wortels 
en neustomaten die normaal gesproken 
de supermarkt niet halen, kregen tijdens 
dit diner wel een plekje in het menu.
Gruijters nam de natuur als uitgangs-
punt. In de natuur is alles een kringloop 
en bestaat geen voedselverspilling, 
scheef ze in het boekje dat haar filosofie 
uitlegt en de menukaart bevatte. Bij haar 
ontstond het bewustzijn dat de natuur 
niet alleen als inspiratiebron kan dienen, 
maar ook model kan staan voor oplos-
singen. 
Aan lange tafels in een stervorm nuttig-
den de 150 gasten een menu samenge-

afwijkt van de matrix die bij de migratie-
test is gebruikt. 

Besparen en innoveren
Pasteuriseren onder hoge druk neemt 
nu ook in Nederland een grote vlucht, 
zo bleek tijdens verschillende lezingen 
op het event. Het zal nog enkele jaren 
onderzoek kosten voordat sterilisatie 
onder hoge druk mogelijk is, meldde 
Stefan Toepfl, professor bij het Duitse 
onderzoeksinstituut DIL. De vereiste 12 
log afdoding, nodig voor de lange houd-
baarheid van gesteriliseerde levensmid-
delen, is nu nog niet mogelijk via hoge 
druk processing. Toepfl belichtte in zijn 
lezing ook andere nieuwe technieken 
zoals shockwave processing waarbij het 
proces start met een piek hoge druk. 
Ook sprak hij over de mogelijkheden van 
supercritical waterprocessing. Bij 200 bar is 
water superkritisch, dat betekent dat het 
de eigenschappen van een vloeistof en 
van een gas heeft. Om geld te verdienen 
met nieuwe technologieën, moet er vol-
gens Wouter de Heij van het bedrijf Top, 
meer geld naar de D van development in 
R&D. “De ontwikkeling van nieuwe tech- Redactie VMT

Tijdens de plenaire sessie leidde Victor Dekoninck het debat tussen industrie, retail en overheid. FNLI-voorzitter Phi-
lip den Ouden was de tafelheer.

Tijdens de sessie Besparen op … vertelde 
Wilbert Menkveld van Witteveen+Bos over 
hoe er geld is te verdienen met afvalwater. 
Andere onderwerpen die aan bod kwamen in 
deze sessie waren energiemonitoring, auto-
matisering en logistiek.

Leo Voorwinden presenteerde het merk Leev samen met fooddesigner 
Mariëlle Bordewijk tijdens de sessie Innovatief met merken. Leev bestaat 
uit acht productgroepen: fruitsiroop, fruit- en kruidwater, muesli, knab-
bels, crackers, supplementen en cosmetica. Behalve de knabbels zijn alle 
producten skal-gecertificeerd.

Het Mooi van Nature-menu van fooddesigner Katja Gruijters was het thema van 
het avondprogramma. De ingrediënten kwamen rechtstreeks van kleine telers en 
tuinders. Het menu sloot aan bij de filosofie van gastspreker Paul Roberts.

VMT_017-019.indd   19 01-04-2010   14:13:19


