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Economie & Bedrijven

De FNLI werkte in de afgelopen maanden 
samen met het Topinstituut Food and 
Nutrition en ondersteund door de minis
terie van LNZ en EZ aan het rapport ‘De 
stille kracht, route voorwaarts voor de 
Nederlandse industrie’. Een bijeenkomst 
met CEO’s uit de levensmiddelenindus
trie, directeurengeneraal van LNV en EZ 
en vertegenwoordigers van kennisinsti
tuten lag ten grondslag aan het rapport, 
vertelde voorzitter Freek Rijna op 12 
oktober tijdens de jaarbijeenkomst van 
de FNLI in Defabrique in Utrecht.

Onder druk
Rijna schetste als bedreigingen voor de 
Nederlandse levensmiddelenindustrie de 
dreigende schaarste aan grondstoffen, 
concurrentie uit opkomende economieën 
en toename van aan overgewicht gerela

teerde chronische ziekten. “Dit biedt ook 
kansen”, vervolgde de voorzitter. “Echter 
de randvoorwaarden voor een sterke 
levensmiddelenindustrie staan onder 
druk.” Hij noemde het teruglopen van 
de Nederlandse voorsprong in kennis, 
vergrijzing die krapte op de arbeidsmarkt 
veroorzaakt, het dichtslibben van de 
logistieke infrastructuur, bedreiging van 
de vrije handel en het onder druk staan 
van de primaire productie.   

Regeerakkoord
Rijna gaf aan dan ook verheugd te 
zijn met de plaats die agrofood in het 
beleid van het nieuwe kabinet krijgt. 
“Het regeerakkoord stelt ons gerust na 
de aanvankelijke bezorgdheid over het 
samengaan van de ministeries van EZ en 
LNV in één nieuw ministerie.” De FNLI 

herkent de eigen ideeën en visie in de 
woorden van de nieuwe beleidsmakers.
Wat de FNLI betreft, mag het nieuwe 
kabinet nog een stapje verder gaan. “De 
‘gouden driehoek’ van groene kennis
instellingen, sterke agrarische sector en 

een competitieve levensmiddelenindus
trie moet stevig overeind blijven. Voed
selproductie, hightech en life sciences, 
innovatie, productontwikkeling, export 
en open internationale handelsmarkten 
zijn sleutelbegrippen voor onze toe
komst”, sprak de voorman.
Verdergaande verduurzaming van de 
agrofoodketen is hierbij volgens Rijna 
noodzaak. Hij riep tijdens de jaarbijeen
komst de levensmiddelenindustrie op 
om een leidende rol in de keten op zich 
te nemen. “In 2015 moeten we op het 
gebied van duurzaamheid de koppositie 
in Europa bereiken”, zo is de ambitie. 

De FNLI biedt het nieuwe kabinet op 18 november de visie en 

ambitie aan van de Nederlandse levensmiddelenindustrie. De 

toekomstvisie tot 2028 moet ervoor zorgen dat de sector zijn 

sterke positie in de wereld behoudt, want de aandacht voor de 

foodindustrie in het regeerakkoord gaat nog niet ver genoeg.

Sector komt met 
visie en ambitie

Carina Grijspaardt-Vink

Verkade is uitgeroepen tot Merk van het 
Jaar 2010. Ook in 2008 ontving het bedrijf 
de prijs voor het krachtigste levensmiddelen-
merk. De award brengt de waardering van 
de Nederlandse supermarktklant tot uitdruk-
king. 
Nieuw dit jaar was de categorie ‘Sterkste 
stijger 2007-2010’. Het merk Smiths, onder-
deel van Pepsico International, ontving deze 
award. 
In de productcategorieën werden de prijzen 
als volgt verdeeld:
– Bier: Hertog Jan
– Non-alcoholische dranken (exclusief zui-

vel): Douwe Egberts
– Snacks, zoetwaren, ontbijtproducten, 

brood en banket: Verkade
– Kruidenierswaren overig: Unox

– Zuivel, kaas en geelvetten: Campina
– Vers, salades, diepvries en verpakte 

groenten: Hertog
– Persoonlijke verzorging en schoonmaak: 

Nivea
• www.merkvanhetjaar2010.nl

Sterkste merken
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FNLI-voorzitter Rijna pleitte voor een leidende rol in de 
keten op het gebied van verduurzaming van de voedings-
middelenindustrie. 

Winnaars van de merkenprijzen 2010. 

‘De FNLI herkent de eigen ideeën 
en visie nieuwe beleidsmakers’
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