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Marketing

Rode draad in het congresprogramma 
van VMT Food Event 2008 is de relatie 
tussen de voedingsmiddelenindustrie 
en de maatschappij. Deze twee partijen 

doen een toenemend beroep op elkaar. 
De industrie biedt als een van de grootste 
bedrijfstakken in Nederland de maat-
schappij welvaart, werkgelegenheid en 
niet in de laatste plaats een breed pakket 

van gezonde, lekkere voedingsmidde-
len. De consument waardeert dit zeer, 
maar stelt tegelijkertijd als burger in 
toenemende mate voorwaarden aan de 
productie van zijn voedsel. Hoe moet de 
industrie, maar ook de overheid, hiermee 
omgaan? Hoe profileert de sector zich 
internationaal en op welke wijze kan 
Nederland zijn concurrentiepositie ver-
sterken? Vragen die besproken worden 
tijdens het congres op 12 en 13 maart in 
Nieuwegein. 

Totaalplaatje
“Een belangrijke verbetering is dat we op 
de eerste dag meer focussen op mana-
gers, strategen en gatekeepers. De twee-
de dag biedt vooral technologen, Q&A-

Na de succesvolle editie van vorig jaar gaat VMT Food Event in 2008 een stap verder. De 

grote variatie in onderwerpen, de vele inspirerende sprekers en de vakbeurs blijven. Ook is 

er wederom voldoende gelegenheid tot netwerken. Maar in 2008 plaatst VMT Food Event de 

voedingsmiddelensector midden in de maatschappij. Alle actuele thema’s van nu en straks voor 

manager en beleidsmaker komen samen in een inspirerend aanbod. 

‘De combinatie van beide 
dagen biedt het totaalplaatje’

VMT Food Event 2008

Midden in de maatschappij 
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managers, marketeers en microbiologen 
veel informatie die zij direct kunnen rela-
teren aan hun werk in de praktijk. Door 
deze opbouw in het congresprogramma 
spreken we een groter publiek aan dat we 
op hun aandachtsgebieden bedienen”, 
vertelt VMT-congresmanager Maureen de 
Graauw. “Maar dat neemt natuurlijk niet 
weg dat juist de combinatie van beide 
dagen het totaalplaatje biedt.”
 

Duurzaam
Duurzaamheid en maatschappelijk ver-
antwoord ondernemen (mvo) hebben 
een eigen plaats gekregen binnen het 
congresprogramma met een sessie die 
geheel aan dit onderwerp is gewijd en als 
terugkomend item binnen diverse andere 
sessies. Steeds meer bedrijven nemen 
mvo en duurzaamheid op in hun stra-
tegie en het zijn daarmee onderwerpen 
die inmiddels hoog op de agenda van de 
food-industrie staan. 
Ook supply chain management en trans-
port – twee onderwerpen met eveneens 
een milieuaspect – vormen een nieuw 
thema op het VMT Food Event. Voorlo-
pers in de levensmiddelenindustrie en 
ervaringsdeskundigen vertellen over ont-

wikkelingen op dit terrein.
“Daarnaast zijn er diverse interessante 
lezingen bij te wonen”, zegt De Graauw. 
“Over nieuwe technologische ontwikke-
lingen, risicomanagement en procesop-
timalisatie, maar ook conceptontwikke-
ling, merkstrategie en de nieuwste stan-
daarden op voedselveiligheidsgebied.”
Niet alleen de presentaties op het eigen 
vakgebied zijn een bezoek waard. Het 
kan voor veel deelnemers minstens zo 
interessant zijn om eens te horen wat er 
op andere terreinen speelt. Dat kan door 
de wisseling van track, waartoe na elke 
inleiding gelegenheid geboden wordt. De 
Graauw: “Vorig jaar maakten de deelne-
mers daar op grote schaal gebruik van.” 

Interactief
Naast de lezingen, omvatten veel sessies 
interactieve workshops. “Vorig jaar bleek 
dat deze ‘hands on’-activiteiten een 
doorslaand succes waren. Deelnemers 
gaan graag zelf aan de slag. We heb-
ben het aantal workshops dan ook sterk 
uitgebreid. Elke track bevat minimaal 
één interactief onderdeel”, vertelt De 
Graauw.
Er zijn workshops crisismanagement en 

conceptontwikkeling. Verder kunnen 
bezoekers kennismaken met projecten 
over nieuwe producten en het beter ver-
markten van bestaande producten. En 
wie van spelletjes houdt kan zich wagen 
aan de ‘supply chain game’.  

Ontmoeten op de vakbeurs
De beursvloer van VMT Food Event is de 
ontmoetingsplaats voor de voedingsmid-
delenbranche. Op de vakbeurs, die tege-
lijkertijd met het congres plaatsvindt, 
presenteren bedrijven hun kennen en 
kunnen. De beurs kenmerkt zich door 
exposanten van uiteenlopende pluimage. 
Een greep uit de standhouders, Konink-
lijke Buisman, DNV, Actemium, BASF, 
Nutri-Akt, Chr. Hansen, TNO, illustreert 
deze diversiteit. 

Zie voor de programmaonderdelen pag. 18.

Informatie 
www.vmtfoodevent.nl

Impressies van het VMT Food Event 2007.

Dionne Irving

VMT Food Event 2008
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woensdagochtend 12 maart

plEnaIrE OpEnIngssEssIE – FOOD-InDusTrIE MIDDEn In DE MaaTschappIj

VMT Food Event opent met een plenaire sessie. Vijf visionairs schetsen op woensdagochtend 12 maart de ontwik-
kelingen rond dé topics van nu en straks. Actuele issues als globalisering versus lokalisering, groeiende personeels-
tekorten, maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid en de Nederlandse concurrentiepositie pas-
seren de revue. Hun visie biedt de industrie en overheid (mogelijke) handvatten voor beleid.  Aansluitend worden 
’s middags vier belangrijke aandachtsgebieden in sessies uitgediept: Duurzaamheid & Beleid; Gezonde innovatie, 
Risicomanagement en Future Trends. De donderdag is vooral gericht op de praktijk van technologen, marketeers, 
Q&A-managers en microbiologen.

woensdagmiddag 12 maart donderdagochtend 13 maart donderdagmiddag 13 maart

Track 1 – MarkT & sTraTEgIE

sessie 1.1 Duurzaamheid & Beleid sessie 1.2 kennismanagement & Orga-
nisatie

sessie 1.3 Merk & strategie

Steeds meer bedrijven nemen duurzaam-
heid en aandacht voor maatschappelijk 
verantwoord ondernemen (mvo) op in 
hun strategie. Een morele must? Wel-
licht. Maar aandacht voor milieu en mvo 
kan ook economische voordelen bieden. 
Dat geldt ook voor  voedingsmiddelen-
producenten. In deze sessie wordt de 
betekenis van duurzaamheid toegelicht. 
Vervolgens wordt ingezoomd op de voe-
dingsmiddelenindustrie. Welke ontwik-
kelingen zijn er gaande, welke bedrijven 
nemen het voortouw en hoe beïnvloedt 
duurzaamheid de inkoop, verpakking en 
logistiek?

Kennis is het bedrijfskapitaal van onder-
nemingen in onze moderne, geïndustri-
aliseerde maatschappij. Het is dus zaak 
om over voldoende kennis te beschik-
ken en de kennis voor de organisatie te 
behouden. Deze sessie zet het ‘menselijk 
kapitaal’ centraal. Op de arbeidsmarkt 
worden op korte termijn grote tekorten 
voorzien. Hoe het tij te keren? Verder 
aandacht voor implementatie, integratie 
en borging van (externe) kennis in de 
organisatie.

Hoe creëer je een sterk merk? En als je 
bedrijf over een sterk merk beschikt, 
hoe wordt dit dan in stand gehouden of 
verder uitgebreid? Fabrikanten vertellen 
over hun merkstrategie. Hoe een nieuw 
merk neerzetten, line-extensions intro-
duceren of als retailer een merkenstrate-
gie opbouwen? Bezoekers van deze ses-
sie kunnen in een workshop aan de slag 
om meer te leren over het eigen merk. 

Track 2 – prODucTOnTwIkkElIng & MarkETIng

sessie 2.1 gezonde innovatie sessie 2.2 Innovatie & conceptontwik-
keling

sessie 2.3 smaak

Gezondheid is dé voedingstrend van dit 
moment. Te dikke consumenten – vooral 
kinderen –, vergrijzing, hoge eisen die 
worden gesteld aan de kwaliteit van 
leven en diverse andere ontwikkelingen 
zijn daar debet aan. Producten die een 
gezondheidsvoordeel bieden, scoren 
vaak goed. Veel innovatie is hier dan ook 
op gericht. De kansen, maar ook de val-
kuilen, gezondheidsissues en de vraag of 
er grenzen zijn aan gezonde voeding, zijn 
onderwerp van discussie in deze sessie.

Vernieuwen is een must. Maar hoe tot 
echte innovatie te komen? ‘Out of the 
box’-denken is een manier om verras-
sende concepten te laten ontstaan. 
Daarbij gaat het om product, verpakking 
en naamgeving. In deze sessie aandacht 
voor de totstandkoming van innovatie 
en concepten. Deelnemers gaan in een 
workshop zelf de grenzen verleggen.

De smaakpapillen strelen. Dat is wat een 
goed en dus lekker product moet doen. 
Maar smaak is meer. Er zijn andere facto-
ren die de smaak beïnvloeden dan louter 
het product op zich. Nieuwe manieren 
om naar smaak te kijken, komen in deze 
sessie aan de orde. Daarbij wordt de 
parallel getrokken met een geheel ande-
re sector. Een onconventionele benade-
ring van smaak.

congresprogramma  
VMT Food Event 2008
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woensdagmiddag 12 maart donderdagochtend 13 maart donderdagmiddag 13 maart

Track 3 – VOEDsElVEIlIghEID & kwalITEIT

sessie 3.1 risicomanagement sessie 3.2 Microbiologische criteria sessie 3.3 Voedselveiligheids-
standaarden

Directies hebben onvoldoende aandacht 
voor en zicht op de risico’s die hun 
bedrijf loopt als hun merkproducten 
onverhoopt onveilig blijken te zijn voor 
consumenten. In deze sessie worden zij 
geïnformeerd over de financiële risico’s 
die vaak niet door de verzekering worden 
gedekt. Aan de hand van een kosten/
baten-analyse blijkt welke investeringen 
gerechtvaardigd zijn om bepaalde risi-
co’s sterk te beperken of zelfs te elimine-
ren. Na een case kunnen de deelnemers 
hun tanden zetten in een workshop over 
de risico’s van een niet-ondenkbeeldig 
probleem: het risico dat hun bedrijf loopt 
door een fout in een receptuur. Net als zij 
denken het lek boven water te hebben, 
komt onverwacht het echte gevaar in 
volle omvang tot expressie...

Hoewel de Microbiologische verordening 
al geruime tijd van kracht is, bestaat er in 
de praktijk nog veel onduidelijkheid over 
hoe deze wet moet worden uitgelegd. 
Om meer helderheid te verschaffen, 
publiceerde de VWA medio 2007 een 
interpretatiedocument. In deze sessie 
wordt ingegaan op Listeria, de patho-
geen die voor veel problemen zorgt. 
Bedrijven zijn niet verplicht om strikt 
volgens de verordening te werken. Zo 
heeft Vion een eigen, uitgebreider, pro-
cescontrolesysteem ontwikkeld. Ook een 
techniek als genomics kan helpen om 
gericht maatregelen te nemen.

Anno 2008 is er een woud aan voedsel-
veiligheidsstandaarden waaraan fabri-
kanten moeten voldoen. Deze sessie 
schetst de belangrijkste ontwikkelingen. 
Er wordt dieper ingegaan op de nieuwe 
versies van standaarden als IFS (2007) en 
vooral BRC (begin 2008). De VWA wil het 
Nederlandse HACCP-certificaat gebrui-
ken om haar controleurs gerichter in te 
zetten. Bedrijven die liever werken met 
ISO 22000 aarzelen omdat deze norm 
nog altijd niet wordt erkend door de 
internationale retailers in GFSI-verband. 
Fabrikanten leggen de laatste hand aan 
het opstellen van basisvoorwaarden en 
hopen daarmee alsnog de goedkeuring 
van GFSI te verkrijgen. Hoe kijken de 
retailers zelf aan tegen alle ontwikkelin-
gen?

Track 4 – TEchnOlOgIE & kETEnOpTIMalIsaTIE

sessie 4.1 Future trends in technology sessie 4.2 Best of class sessie 4.3 Transport & logistiek

Globalisering eist steeds meer van 
de levensmiddelenindustrie. Ook de 
industrie moet zich wapenen tegen de 
bedreigingen van de buitenwereld. Om 
fair trade kunnen bedrijven niet meer 
heen. Iedere schakel in de keten moet 
duurzaam zijn. Met de toenemende 
grondstofprijzen dienen bedrijven ook 
efficiënter met grondstoffen om te gaan. 
Interessante cases op het gebied van 
bedrijfsbeveiliging, duurzame ketens en 
scheidingstechnologie worden in deze 
sessie getoond. Geen compleet beeld 
maar wel een greep uit de opvallendste 
ontwikkelingen van nu en straks.

Bedrijven moeten snel inspelen op ver-
anderingen om te voldoen aan steeds 
strenger wordende regelgeving, hogere 
grondstofprijzen en vooral de concur-
rentie. Achterop raken kan funest zijn. 
In deze sessie komen ‘de besten van de 
klas’ aan het woord. Welk bedrijf loopt 
voorop als het gaat om efficiënte proces-
voering? Wie heeft energiebesparing op 
de werkvloer hoog op de agenda staan? 
Waarom een up-to-date automatise-
ringssysteem? Waar staat onderhoud 
hoog op het prioriteitenlijstje?

Efficiënte productie van levensmiddelen 
die gezond en lekker zijn is een deel 
van het verhaal, het fysiek bereiken van 
de consument met die producten is het 
andere deel. Het distribueren van voe-
dingsmiddelen over het land vereist een 
nauwkeurige planning. Daarbij komt dat 
producten steeds verser moeten worden 
aangeleverd. Op de weg wordt het druk-
ker, de energieprijzen stijgen. In deze 
sessie presenteren bedrijven creatieve 
oplossingen voor het efficiënt en goed-
koop bereiken van de consument.  


