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Economie & Bedrijven

Bettine Vriesekoop studeerde na haar 
topsportcarrière Chinees. Vervolgens ver
trok ze naar het Oosterse land als corres
pondent voor de krant NRC Handelsblad. 
Haar kennis en ervaring deelt ze via lezin
gen aan uiteenlopende groepen.
Op 14 maart zal ze tijdens het VMT Food 
Event spreken over haar ervaringen in 
China. Vriesekoop: “De ontwikkelingen 
in China voltrekken zich snel; de land
bouw wordt hervormd. De voedingsmid
delenindustrie moet zich door de globali
sering aanpassen aan westerse kwali
teitsnormen.” Volgens Vriesekoop zal het 
zal nog tientallen jaren duren voor de 
Chinese samenleving alle achterstand 
heeft ingehaald op het gebied van men
senrechten, armoede en consumenten
belangen. 

Made by China
China realiseert zich echter dat een crea
tieve omgeving nodig is om verder te 
komen. Chinezen die in het buitenland 
hebben gestudeerd, keren terug naar het 
land en krijgen alle ruimte om onderzoek 
te doen. “MADE IN CHINA” zal verande
ren in “MADE BY CHINA” en “DESIGNED 
IN CHINA”.

Wat betekenen die ontwikkelingen voor 
de Nederlandse voedingsmiddelenindus
trie? Vriesekoop: “We kunnen niet meer 
om China heen. We moeten engageren 
voor het te laat is. Voor bedrijven is het 
nu of nooit. Om niet achter te blijven 
moeten we nu aanhaken.” 
17.15-18.00 Bettine Vriesekoop over  
China. 

China in de rest van het programma
In het plenaire gedeelte vertelt Niels 

Dijkman, Sector Banker Food bij ABN 
Amro, over de rol van de Nederlandse 
foodsector in een omgeving met hoge, 
sterk fluctuerende grondstofprijzen, 
beperkte beschikbaarheid van grond
stoffen en opkomende economieën  
als China. 
10.20-10.45: Niels Dijkman, Sector  
Banker Food, ABN Amro

Hoe bouw je een nieuwe fabriek in Azië? 
Petr Kürka werkt voor Tebodin in Azië en 
heeft ervaring met het bouwen van 
fabrieken in China. Hij zal uiteenzetten 
welke obstakels hij daarbij tegenkomt en 
hoe die te overwinnen. 
13.45-14.15 Petr Kürka, Area Director 
Tebodin, Asia Pacific region

Het voorkomen van voedselprijsinflatie 
en voedselschandalen domineren het 
nieuws in China. Maar er gebeurt zoveel 
meer. Sommige mkb’ers, multinationals 
en hightechbedrijven zijn erg succesvol 

op de Chinese markt. Anderen trekken 
zich juist weer terug. Tijdens deze pre
sentatie wordt een inkijkje gegeven in 
het Chinese speelveld met nadruk op 
R&D en technologie.
15.45-16.15  Dirk Jan Boudeling, Officer 
for Science & Technology, Technisch 
Wetenschappelijk Attaché netwerk 
(TWA), Consulaat Generaal van het 
Koninkrijk der Nederlanden, Shanghai

Welke mondiale positie bezet Azië en met 
name China in de wereld van ingrediën
ten en additieven? Welke kansen zijn er 
met het sourcen in China gecreëerd? 
Welke risico’s en bedreigingen brengt 
het met zich mee en wat kunnen bedrij
ven doen om hun supplychain te organi
seren? Is het terugdringen van conser
veermiddelen in Azië eigenlijk een issue? 
Het antwoord op deze vragen komt in de 
track Voedselveiligheid en Kwaliteit aan 
bod.
14.45-15.15 John Hus, CEO & managing 
director GPS Quality Assurance & Consul
tancy Co. Ltd

De zesde editie van het VMT Food Event heeft als extra aandachtspunt China. Het land staat flink 

in de belangstelling. Chinaexpert en oudtoptafeltennisster Bettine Vriesekoop zal op het event 

inzicht geven in de Chinese samenleving. Daarnaast geven experts inzicht in de voedselveiligheid, 

mogelijkheden voor R&D en samenwerking.

Chinaexpert Bettine Vriesekoop:

‘Bedrijven moeten nu  
aanhaken’

Dionne Irving

Tijdens het VMT Food Event deelt Bettine 
Vriesekoop haar ervaringen in China. 
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