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Duurzame windows
‘Window dressing’. Deze term hoorde ik voor het eerst in de tweede 
helft van de jaren negentig. Een typisch voorbeeld van hoe Engel-
sen zaken treffend kunnen weergeven. 
Helaas was het verband waarin window dressing destijds werd 
genoemd niet zo prachtig. Het gaf aan hoeveel waarde er aan certi-
ficaten als HACCP en BRC moest worden gehecht.  
De laatste jaren hoor ik deze kreet niet meer. Gelukkig maar, want 
het staatstoezicht gaat rekening houden met het BRC-certificaat. 
Bij the good old Dutch HACCP gebeurt dat al, maar ja, deze is in 
eigen land met calvinistische grondslag ontwikkeld. 
Achteraf denk je wel eens, hoe heeft deze toestand van ‘Keeping 
up Appearances’ zo lang kunnen duren. Processen, maar vooral de 
gedachtevorming in menig bovenkamer, hebben blijkbaar (veel) 
tijd nodig om te veranderen. En soms zijn de belangen, zowel wat 
betreft macht als financiële kracht, groot. Laten we vooral niet 
vergeten dat er de afgelopen vijftien jaar erg veel vooruitgang is 
geboekt.
De komende jaren zal de voedselveiligheid, althans de (bewakings)
systemen die deze moeten garanderen, een enorme vlucht nemen. 
Kan niet anders, nu de schema-eigenaren eindelijk de certificatie-
instellingen (CI’s) nadrukkelijk gaan afrekenen op de kwaliteit van 
hun werk. Een gouden vondst, die veel te lang op zich heeft laten 
wachten, maar ook dit hoort bij het ontwikkelingsproces.
Ook met de nieuwe integriteitprogramma’s zal de auditor de 
zwakste schakel in de verbeterketen blijven, zo hoor ik vaak. Ik 
ben het daar niet mee eens. Dat zijn in feite toch de voedingsmid-
delenproducenten zelf. Bij hen begint alles. Als zij hun mentale en 
bedrijfsprocessen op orde hebben, hebben hun klanten feitelijk 
geen certificaat nodig.
Verbeter de wereld, begin bij jezelf. Daar vallen nog hele slagen te 
maken. Illustratief daarvoor is de geringe belangstelling van het 
bedrijfsleven voor het onaangekondigd auditten. Wereldwijd zijn 
dat er enkele tientallen, in Nederland slechts enkele. Gezocht: QA-
managers met visie, lef en overredingskracht. 
Kijkend naar de certificatie van voedselveiligheid zie ik nog een 
grote uitdaging voor de certificatieketen opdoemen: namelijk het 
aantonen van bedrijven dat zij duurzaam bezig zijn. Ook hier is 
een boom aan certificaten te verwachten. Ik vrees dat hier dezelfde 
fouten zullen worden gemaakt als bij voedselveiligheid. Stelt u zich 
eens voor: duurzame window dressing. Nog enigszins geruststel-
lend is dat menig QA-manager 
ook milieu/duurzaamheid in zijn 
portefeuille heeft, dus als geen 
ander de valkuilen kent. Extra 
voordeel is dat duurzaamheid 
een hoog gevoeligheidsgehalte 
heeft in de maatschappij en het 
voor ngo’s en TV-programma’s 
een ‘hot item’ is. Een aanlooppe-
riode van opnieuw 15 jaar kan de 
sector zich dus niet veroorloven. 
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Kaasjes uit de regio, 
oerbrood, een gebak-
ken Kempener eitje, 
biologisch appelsap 
van ’t Groenewoud; 
slechts een greep uit de producten te proeven 
op de verschillende food festivals. Conclusie: 
regionaal is hot. Producten onder hoge druk, 
foodpairing en gastronomie meets retail 
waren andere opvallende trends. 

Het Voedingscentrum 
bestaat tien jaar. Wat is er 
veranderd en wat kan beter? 
Waarnemend directeur 
Boudewijn Breedveld blikt 
terug en kijkt vooruit. 
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