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Marktactueel

Stelling: “De ontslagrondes tonen aan dat 
de voedselindustrie lijdt onder de economi-
sche crisis.”

a. Nee, de crisis wordt gebruikt voor pure winstoptimalisa-
tie. 

b. Ja, de ontslagrondes zijn noodzakelijk om als bedrijf 
gezond te blijven. 

c. Nee, onafhankelijk van de crisis vinden er ontslagrondes 
plaats.

Philip den Ouden, directeur van de Federatie Nederlandse 
Levensmiddelen Industrie (FNLI), kiest voor een mix van de a 
en b.
“De levensmiddelenindustrie komt relatief ongeschonden 
door de economische crisis, maar krijgt er natuurlijk wel een 
klap van mee. De industrie staat onder flinke druk, enerzijds 
door de felle prijsconcurrentie onder retailafnemers; ander-
zijds zijn er wereldwijde ontwikkelingen die wederom leiden 
tot scherpe grondstofprijsverhogingen. In deze context is het 
onvermijdelijk dat bedrijven zoeken naar verdere rationali-
saties.”  

Gerti van Valkenburg, bestuurder CNV Vakmensen
“De voedingsindustrie, en dat geldt zeker voor versproduc-
ten, heeft momenteel veel last van de macht van de inkoop-
corporaties van supermarkten. Bedrijven worden onder 
druk gezet tegen lage kosten te leveren, waardoor marges 
onder druk staan. Dit heeft een zeer negatieve invloed op de 
werkgelegenheid in de sector. Het gaat daarbij niet alleen 
om het verminderen van het aantal arbeidsplaatsen. Ook zie 
je een verschuiving naar goedkopere arbeidskrachten, zoals 
uitzendkrachten. Overigens zouden consumenten zich ook 
meer bewust mogen zijn van de rol die zij daarin spelen. In 
de voedingsindustrie is daarnaast een ontwikkeling gaande 
richting de procesindustrie, die ook gepaard gaat met verre-
gaande automatisering, hetgeen doorgaans arbeidsplaatsen 
kost. Kostenreductie, productiviteitsverhoging, efficiency-
verbetering zijn allemaal zaken die aan de orde van de dag 
zijn, los van de huidige crisis. Wat je wel kunt linken naar de 
crisis is de verschuiving bij consumenten van het A-merk naar 
goedkopere merken voor producten voor dagelijks gebruik. 
Bedrijven die veel aan de horeca leveren, merken echter ook 
dat mensen wat minder besteden in de horeca, maar dan 
thuis luxere producten gebruiken.” 
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390 banen weg bij Sara 
Lee Douwe Egberts 
Koffiefabrikant Sara Lee Douwe 
Egberts maakt bekend wereld-
wijd 390 banen te schrappen, 
waarvan 90 in Nederland. “Dit 
is de zoveelste reorganisatie van 
Sara Lee Douwe Egberts”, rea-
geert Peter Böesken van CNV 
Vakmensen.
Het concern is al sinds vier jaar 
delen van het bedrijf aan het 
afstoten. Bij CNV vragen ze 
zich af of er nog wat overblijft in Nederland. “Ik zie bij DE te weinig 
waardering voor de werknemers”, aldus Böesken.
Vooral bij de ondersteunende diensten, zoals shared services, onder-
deel van de logistiek van Douwe Egberts, verdwijnen banen. Er is 
nog niets bekend over of en om hoeveel gedwongen ontslagen het 
gaat. De onderhandelingen met CNV Vakmensen zijn nog bezig.
• www.saralee-de.com

Veroudering
Unilever en het Amerikaanse 
technologiebedrijf Ampere Life 
Sciences tekenden een samen-
werkingsovereenkomst van 
vijf jaar. Onderzoeksteams van 
beide partijen gaan zich richten 
op de biologie van veroudering. 
Unilever hoopt meer kennis te 
krijgen om op die manier betere 
producten te ontwikkelen, 
zodat het kan bijdragen aan het 
gezond ouder worden. De tech-
nologie van Ampere biedt de 
mogelijkheid om een gediffe-
rentieerde reeks producten met 
antioxidanten te ontwikkelen.
• www.unilever.com


