
vmt | 2 juli 2010 | nr 14/15 5

Verleidelijk
MKB zet op grote schaal verborgen camera’s in. Deze kop staat 
boven een persbericht dat ik vanmorgen ontving. De afzender was 
– u raadt het al – een beveiligingsfirma. Volgens dit bedrijf gebruikt 
90% van zijn klanten de camera’s om de kassa of beter gezegd het 
personeel te controleren. De moraal is laag, de verleiding groot en 
de ondernemer kan nu eenmaal niet constant zijn personeel con-
troleren.
Dit persbericht staat niet op zich, maar is de laatste in een continue 
stroom verontrustende nieuwsberichten. Van weggepest homostel 
en woekerpolissen tot wereldwijde financiële crisis. In deze en vele 
andere gevallen is de oorzaak onvoldoende – zo u wilt: falend –  
toezicht. Van ouders en buren tot AFM, ja zelfs (stelsel van) banken 
en overheden.
Het moet anders. Beter. Deze gedachte leeft breed onder de bevol-
king. Vandaar dat een politieke partij als de Partij Voor de Vrijheid 
steeg van 9 naar 24 zetels. Een groot deel daarvan zijn proteststem-
men voortkomend uit langdurige onvrede. Primaire gevoelens die 
een uitlaatklep vonden en wel in een mate die VNO-NCW voorzitter 
Bernard Wientjes als ‘verbijsterd’ typeert (zie pag. 11). Alsof hij 
nooit buiten zijn veilige cocon kijkt en het idee blijft koesteren dat 
signalen als Pim Fortuyn kunnen worden genegeerd.
Nu is Wientjes beslist niet de enige die zijn eigen wereld één op 
één vertaald naar dé wereld. Dat is de mens nu eenmaal eigen. 
Misschien is dat wel de grootste dreiging van de steeds meer op 
zichzelf zijnde en in zichzelf terugtrekkende burger. Eigen beelden 
vertroebelen dan al gauw de werkelijkheid. Een gevaar dat zeker 
ook voor de voedingsmiddelenindustrie op de loer ligt. Anno 2010 
kijkt deze branche nog steeds te veel naar de eigen navel in plaats 
van om zich heen, al geven de MVO-inspanningen enige hoop. 
De Nederlandse kiezers hebben op 9 juni opnieuw aangegeven dat 
zij veiligheid/geborgenheid en – kijkend naar de winst van de VVD 
– financiële zekerheid erg belangrijk vinden. De ene consument 
dicht daarbij de overheid een belangrijke controlerende rol toe, de 
andere een zo klein mogelijke. Hierin dient de nieuwe regering een 
goed evenwicht te vinden.
Toezichthouder en overheid blijven hard nodig, liefst slagvaardig, 
maar in ieder geval goed uitgerust voor hun (toezichthoudende) 
taken. Het tegendeel gebeurt. LNV, VWS en VWA schuiven door 
bezuiniging na bezuiniging langzaam maar zeker aan bij het rijtje 
van politie, zorg, onderwijs en financiële markten. Ook hier zal het 
vertrouwen van de burger onver-
mijdelijk verder dalen … 
De burger heeft gekozen, nu de 
politiek nog. Minder ministeries 
lijkt onvermijdelijk, nog minder 
VWA-controleurs mogelijk ook, 
al heeft deze toezichthouder ‘het 
geluk’ om midden in een mega-
reorganisatie te zitten. Hopelijk 
blijven daar extra bezuinigingen 
uit, maar de verleidingen zijn 
groot, voor het bedrijfsleven, 
maar helemaal voor politici.
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De internationale vlees-
verwerkingsbeurs IFFA 
toonde tal van novitei-
ten bij de productie en 
verwerking van worst. 
Hoewel editie 2010 
enkele duizenden bezoekers minder trok dan 
die in 2007, toonden standhouders zich zeer 
tevreden. “De juiste mensen waren er.”

Meer wetenschappelijk 
onderzoek met inbegrip van 
keiharde data om onder-
bouwd en gericht maatre-
gelen te kunnen nemen. 
Dat was de belangrijkste 

aanbeveling uit een bijzonder rondetafelge-
sprek. Een internationale groep topmensen 
formuleerde oplossingen om mensen aan te 
zetten tot een gezondere voedselkeuze.
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