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InhoudBespiegelingen

Ambities
Regeren is vooruit zien. Juist bij ambitieuze plannen is 
het dan boeiend om op gezette terug te blikken en vast 
te stellen wat van de voornemens terecht is gekomen. 
Een jaar geleden –  eveneens aan de vooravond van 
VMT Food Event – bespiegelde ik op deze plaats over de 
agrofoodsector als topsector. De FNLI had de Neder-
landse foodindustrie op de kaart gezet met het visiedo-
cument ‘De stille kracht’. Onze sector was als onderdeel 
van Agro&Food bestempeld tot een van de negen top-
sectoren. Hoe zou het verder gaan?
Een jaar later is er veel gebeurd. De beleidsagenda en 
het Innovatiecontract zijn geschreven. Duidelijk is  
neergezet waar de kansen liggen: op het gebied van 
innovatie, veelal gekoppeld aan duurzaamheid, en 
internationalisatie.  De onderzoeksthema’s –  vraagge-
stuurd – zijn benoemd en bestaande initiatieven geïn-
ventariseerd. Verder zijn voorzetten gegeven hoe het 
mkb te betrekken (noodzaak!), voor een efficiënte  
aansturing en meer. En, belangrijk, onze sector blijkt 
bereid om zelf te investeren. Want het draait om inves-
teren in innovatie en kennis als we de kansen willen 
grijpen. 
Daarmee kom ik weer bij vooruit zien. Want pakt de 
overheid de rol op die haar is toebedeeld? €150 miljoen 
is er nodig om de ambitie van onze sector waar te 
maken. €150 miljoen van een kabinet dat zelf de groot-
ste ambitie formuleerde: Nederland moet tot de top 5 
van kenniseconomieën ter wereld gaan behoren. Het 
lijkt toch niet te veel gevraagd.
Onze concurrentiepositie is lang niet slecht, maar de 
stap naar de top moet wel worden gezet. Dit in een 
internationaal speelveld met opkomende economieën. 
Een land als China laten we nu ver achter ons en ken-
nen we hoofdzakelijk van de voedselschandalen, maar 
over 10 of 20 jaar? 
Neem eens een kijkje in die Chinese keuken. Dat kan 
op VMT Food Event op 14 maart, letterlijk en figuurlijk. 
Door het congresprogramma – met alles over innovatie, 
de topsector, actuele thema’s – lopen als een rode 
draad (voor wie dat wil) presentaties over China. Ster-
renchef-kok Niven brengt letterlijk de Chinese keuken. 
Deze ‘leerling’ van Jonnie Boer verzorgt in navolging 
van de meester zelf dit jaar de culinaire afsluiting van 
VMT Food Event. Met een oosters tintje.
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