
vmt | 6 april 2007| nr 814

Samenwerking, innovatie, gezondheid,
duurzaamheid, economische groei. Het
zijn belangrijke elementen als het gaat
om de toekomst van de Nederlandse voe-
dingsmiddelenindustrie. Een industrie

die met ¤ 47,5 miljard zorgt voor een
kwart van de omzet van de totale
industrie, 10% bijdraagt aan het bruto
nationaal product en 600.000 full-time
banen biedt. “Het belang van de sector
wordt nog vaak onvoldoende onder-
kend”, zo betoogde Philip den Ouden,
directeur FNLI, bij de opening van VMT
Food Event, gehouden op 6 en 7 maart in
Nieuwegein. Bijna 800 mensen bezoch-

ten dit nieuwe, jaarlijkse evenement voor
de voedingsmiddelenindustrie

Gezondheid en economie
Voeding en gezondheid is een van de 
themagebieden van de FNLI. Niet voor
niets. Het is hét thema voor innovatie in
de voedingsmiddeleindustrie, aldus Kees
de Gooijer, directeur van Food & Nutri-
tion Delta (FND). De Gooijer voert de
regie van het gelijknamige onderzoeks-
programma dat innovatieprojecten in de
voedingsmiddelenindustrie stimuleert.
Hij riep bedrijven, en vooral MKB-bedrij-
ven, op om innovatieprojecten in te die-
nen, samen met de juiste partner(s).
Innovatiemakelaars van FND kunnen
daarbij helpen. Voor 2007 zijn ruime
budgetten beschikbaar, waaronder 
¤ 5 miljoen (indicatief) voor innovatie-
projecten in het MKB. De focus zal vooral
liggen op de toepassing, waarbij het gaat
om effecten op gezondheid en duur-
zaamheid. “Daarbij is het goed te realise-
ren dat gezondheid ook een vorm van

duurzaamheid is”, aldus De Gooijer.
Naast gezondheidswinst is de economie
de tweede drijver voor het innovatiepro-
gramma van FND. “De winstgroei voor de
Nederlandse voedingsmiddelenindustrie

VMT Food Event werd geopend met een plenaire sessie over samenwerking en innovatie. 

Philip den Ouden wees op het belang van de
voedingsmiddelenindustrie voor de Neder-
landse economie.
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wordt geschat op minstens ¤ 1.225 mil-
joen als gevolg van (succesvolle) innova-
tie”, betoogde de FND-directeur.

Fun en beleving
Tegenwicht in de technologische, pro-
ductgerichte aanpak van innovatie die de
De Gooijer voren bracht, gaf Jempi
Moens, chief imagination officer van
Fresh Forward. Hij benadrukte dat voor
innoveren een creatieve mentaliteit
nodig is. De richting? “We zijn op weg
naar de nieuwe jaren zestig. Maatschap-
pelijke betrokkenheid en thema’s als
‘love’ zullen dominant worden. U moet
de consument daarbij helpen. De inspira-
tie zal uit de voedingsmiddelenindustrie
moeten komen”, was de visie van Moens. 
De drie waarden voor de toekomst zijn:
maakbaarheid, emotie en intuïtie en ple-
zier. “Daarom ook zal de volgende gene-
ratie functional foods  fun functionals
zijn. Voeg fun en beleving toe aan
gezondheid. Breng binnen grootschalig-
heid weer kleinschaligheid terug. Dit
staat voor liefde en passie. Laat consu-
menten ‘achter’ de producten voelen en
de liefde waarmee het is gemaakt.”
Gelardeerd met voorbeelden bood zijn
betoog veel inspiratie voor de food
managers in de zaal.

Vinden en gevonden worden
Staat innovatie bij grote ondernemingen
als vanzelfsprekend hoog op de agenda,
bij MKB-bedrijven ligt dat vaak anders.
Ook de samenwerking die bij innovatie

essentieel is, komt niet vanzelf tot stand.
“Het gaat om vinden en gevonden wor-
den, zeker bij internationale samenwer-
king. De juiste partner is cruciaal”, aldus
Maarten Schans, project officer bij Sen-
terNovem en belast met ‘matchmaking’.
SenterNovem kan helpen bij (internatio-
nale) samenwerking en biedt via regelin-
gen tevens financiële ondersteuning.
“Maar”, zo verwoordde Jan van Rijsingen
van Food Connection Point (FCP) en zelf
MKB-ondernemer als directeur van Van
Rijsingen Beheer: “Iedereen wil ons hel-
pen. Zo veel zelfs dat veel ondernemers
zeggen: ‘Nu wil ik weer gewoon eens aan
het werk’. Vergelijkbaar met de telefoon-
tjes die u thuis krijgt van energie-aanbie-
ders. Ongetwijfeld interessant maar u
gaat er niet (meer) op in.”
Omdat daardoor kansen onbenut blijven
heeft het ondernemersnetwerk van food-
bedrijven in Zuid-Oost Nederland FCP
deze taak op zich genomen. FCP fungeert
als een aanspreekpunt voor bijvoorbeeld
SenterNovem en FND, maar ook voor
onderzoeksinstellingen en universiteiten.
“Wij zorgen voor vraagbundeling vanuit
de ondernemers. Belangrijk voor het
innovatieproces in het MKB is het verbin-
den, prikkelen, verleiden en faciliteren”,
sprak Van Rijsingen.

Contacten
Voor het vinden van nieuwe contacten of
juist om gevonden te worden, was op
VMT Food Event alle gelegenheid. Spre-
kers kregen direct reacties op hun ver-
haal, zoals Carel ter Kuile van Den Heijer
Garnalen en Vis. Het bedrijf heeft proble-
men om in het supermarktschap te
komen met in Indonesië via MVO (maat-
schappelijk verantwoord ondernemen)
geproduceerde kant-en-klaarmaaltijden.
Een toehoorder zag wel mogelijkheden
de impasse te doorbreken en wilde 
praten.
Contacten leggen en vakgenoten ont-
moeten gebeurde eveneens in de wan-
delgangen en op de beursvloer. Vijftig
exposanten brachten hun mogelijkheden
als leverancier of partner onder de aan-
dacht. De foto’s op deze en volgende
pagina’s geven een impressie van de
geanimeerde sfeer tijdens Food Event.

Congres en vakbeurs
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Voeg fun en beleving toe aan gezondheid,
adviseerde Jempi Moens.
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Geslaagd Food Event

De eerste editie van VMT
Food Event op 6 en 7 maart
werd bezocht door bijna 800
mensen uit de voedingsmid-
delenbranche. Daarmee
waren zo’n 400 bedrijven
vertegenwoordigd. Het con-
gresprogramma omvatte 75
lezingen verdeeld over vier
parallelle sessies. 50 expo-
santen toonden op de vak-
beurs een programma dat
uiteenliep van technologie
tot ingrediënten en van
automatisering tot opleiding
en consultancy.
De volgende editie van VMT
Food Event, het jaarlijkse
evenement voor de voe-
dingsmiddelenindustrie,
vindt plaats op 12 en 13
maart 2008, wederom in
Nieuwegein.

Games ➞
Spelend leren op het
Food Event. In de Car
Factory workshop
(links) bouwden deelne-
mers auto’s van Lego
om inzicht te krijgen in
productieverliezen. 
Het Design Game
(rechts) liet deelnemers
op een creatieve manier
ervaren wat consumen-
ten belangrijk vinden
aan producten en ver-
pakkingen. 

➞
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Interactief ➞
Sessies waaraan congresbe-
zoekers actief konden deel-
nemen, maakten onderdeel
uit van Food Event. Zo bood
het levende supermarktschap
uit Azië een interactieve blik
op interessante verpakkin-
gen en gemaksproducten uit
het verre Oosten. Marielle
Bordewijk (links naast schap
op foto), FooDoo Fooddesign
and Innovation, en Nina
Rosens (rechts) van het
gelijknamige verpakkings-
ontwerpbureau, vertelden
het bijbehorende verhaal.


