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Mensen & Loopbaan

De eerste fase van het bestaan van IFFI zit 
er op. Het netwerk presteert vooral sterk 
als het gaat om technologie, maar ook bij 
de verduurzaming van de keten. Aan de 
nieuwe IFFI-voorzitter Loek Favre de taak 
om op meer aandachtsgebieden intensief 
de samenwerking te zoeken. Wetgeving 
en marketing zullen de komende twee jaar 
belangrijke aandachtspunten zijn.

Hoe moeilijk is het eigenlijk voor de 
IFFI-leden om al die informatie samen te 
delen?
“Dat valt wel mee. De leden zijn comple-
mentair. Het is echt uitzonderlijk dat ze 
met elkaar concurreren. Dit maakt het 
relatief makkelijk om het netwerk uit te 
bouwen en gebruik te maken van elkaars 
kennis. Ja, deze intentie van samen inno-
veren heeft wel iets weg van open inno-
vatie.”

Uw speerpunten de komende tijd zijn 
wetgeving en marketing. Waarom?
“Deze onderwerpen hebben verdieping 
nodig. Neem marketing. Iedereen binnen 
het IFFI-netwerk is hier wel mee bezig, 
maar op een bescheidener niveau dan de 

Sinds afgelopen december is Loek Favre de nieuwe voorzitter van Ingredients For Food Innovators 

(IFFI), een netwerk voor ingrediëntenproducenten. Favre gaat meer aandacht besteden aan de tot 

nu toe onderbelichte onderwerpen marketing en wetgeving. Ook maakt hij zich zorgen over de 

innovatie in de voedingsindustrie. “De historisch sterke positie van Nederland op R&D-gebied is aan 

het verzwakken.”

Loek Favre nieuwe voorman bij netwerk voor ingrediëntenleveranciers

‘Ik wil meer betrokkenheid  
van het topmanagement’

– Groei van het aantal leden van 15 (januari 
2011) naar 25 eind 2012

– Een grotere betrokkenheid van het hogere 
management van de IFFI-leden

– Meer samenwerkingsprojecten tussen de IFFI-
leden. Momenteel (januari 2011) lopen er vijf 
samenwerkingsprojecten.

Doelstellingen IFFI voor eind 2012
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Loek Favre: “Wetgeving 
en marketing hebben de 
komende tijd verdieping 
nodig.”
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consumentenmerken. Omdat dit onder-
deel relatief klein is bij de meeste leden, 
valt er veel te winnen in professionalise-
ring. Het komt er op neer dat ingrediën-
tenleveranciers hun meerwaarde beter 
moeten vermarkten aan leveranciers van 
A-merken. De eerste bijeenkomst die we 
dit jaar voor de IFFI-leden organiseren met 
de titel Improve profitability through better 
pricing, kan hen daarbij helpen.”

En dan het tweede onderwerp wetge-
ving.
“Op dit moment is wetgeving vooral als 
het gaat om novel foods een moeilijk 
onderwerp. Echte innovatie wordt geremd 
door onzekerheid rondom dit thema. De 
besluitvorming over toelating van innova-
tieve ingrediënten op de Europese markt 
gaat erg traag. Als individueel bedrijf kun 
je moeilijk veranderingen bewerkstelligen. 
Als IFFI is het daarentegen mogelijk zaken 
scherp te formuleren en de krachten te 
bundelen.”  

U zegt dat trage besluitvorming van 
Europese wetgeving onderzoek en ont-
wikkeling remt. Maar er zijn ook signa-
len dat Nederlandse bedrijven hierin te 
weinig investeren. 
“De historisch sterke positie van Neder-
land op R&D-gebied is aan het verzwak-
ken. We verliezen onze positie in de 
markt. Je ziet niet voor niets dat multina-
tionals onderzoekscentra starten in opko-

mende markten. Je ziet trouwens ook dat 
onze positie binnen West-Europa zwakker 
wordt. Nederlandse voedingsbedrijven 
besteden naar schatting tussen de 1 en 
1,5% van hun omzet aan R&D. De Verenig-
de Staten en Azië innoveren sneller als 
gevolg van minder knellende wetgeving. 
Maar dat is het niet alleen. Je kunt ook 
innoveren door het zoeken van nieuwe 
productcombinaties van bestaande ingre-
diënten en in processing in het bereiken 
van een nog hogere efficiëntie. Voor deze 
zaken is vaak geen nieuwe wetgeving 
nodig.”

Innoveren uw eigen leden wel genoeg? 
“Dat kan en mag meer. Het is niet alleen 
een kwestie van geld, maar ook van meer 
open innoveren en meer snelheid winnen 
door met partners samen te werken. Wij 

als IFFI willen goed in kaart brengen welke 
technologieën waar beschikbaar zijn. Je 
kunt zo sneller schakelen en tot innovatie 
komen. Door de netwerkfunctie kunnen 
IFFI-leden elkaars problemen bespreken 
en zo sneller tot een oplossing komen. 
We kunnen ons succes afmeten aan het 
aantal projecten dat loopt. Nu zijn dat er 
vijf, maar dat moeten er in de toekomst 
meer worden. Welke projecten? Ik kan 
geen namen noemen, maar je kunt den-
ken aan het samenbrengen van een aantal 
ingrediënten om tot een totaaloplossing 
te komen voor de klant.” 

Uw netwerk heeft 15 leden. Moet dit nog 
uitgebreid worden?
“Er ontbreken productgroepen bij de 
leden. Dus de doelstelling is om het aantal 
IFFI-leden te vergroten tot ruim 25 over 
twee jaar. Een productgroep die ik er 
graag bij zou willen hebben is cacao. We 
willen over de grens kijken naar nieuwe 
leden, bijvoorbeeld in Duitsland of België, 
maar ook ons plaatje in Nederland is nog 
niet compleet. Alleen als blijkt dat we in 
Nederland bepaalde witte vlekken niet 
kunnen opvullen, kijken we over de grens. 
Bij onze bijeenkomsten zullen we vaker 
internationale bedrijven uitnodigen. Dat is 
goed voor het netwerk.”

Innoveren is goed. Maar hoe zit het 
met de beschikbaarheid van technisch 
geschoold personeel?
“Er zijn veel te weinig afgestudeerden van 
technische studies (Favre is  afgestudeerd 
chemicus, red.). Met als risico dat op ter-
mijn R&D in Nederland voor bedrijven 
minder interessant wordt. Wij als IFFI 
moeten ervoor zorgen dat bij studenten 
bekend is wat voor interessante banen er 
in de voedingsingrediëntenindustrie zijn. 
We moeten op zoek naar momenten en 
gelegenheden om ons te manifesteren. 
Dat kan bijvoorbeeld op de Carrièrebeurs, 
maar ook door het geven van gastcol-
leges.”

IFFI wil niet alleen een netwerk zijn 
voor R&D’ers maar ook voor het hogere 
management. Waarom eigenlijk?
“Ik zie het als mijn taak ook het hogere 
management bij IFFI te betrekken. De 
slagingskans van gezamenlijke projecten 
is groter wanneer niet alleen de R&D-
afdelingen van de aangesloten bedrijven 
samenwerken, maar ook als het innovatie-
traject is ingebed in de gehele organisatie. 
Je houdt zo snelheid in het innovatiepro-
ces. Kortom, de doelstelling is het creëren 

van een slagvaardiger organisatie, ook op 
het gebied van innovatie en samenwer-
king.”

Tonen topmanagers meer betrokken-
heid?
“In de volle agenda van topmanagers 
speelt de factor tijd een cruciale rol. We 
organiseren daarom aparte sessies voor 
hen, die maar één avond in beslag nemen 
in plaats van een hele dag. Ook zijn er 
sessies waarbij R&D-mensen en hoger 
management bij elkaar komen. Ik ben 
bezig met een belrondje en er ontstaan 
dan levendige discussies. Managers tonen 
zeker interesse. 
De IFFI-leden zijn nu voornamelijk Neder-
lands. Kenmerkend voor veel Nederlandse 
organisaties is de relatieve zwakte als 
het aankomt op discipline. Hoe maak je 
een organisatie gedisciplineerder zonder 
daarbij de voordelen van de Nederlandse 
bedrijfscultuur te verliezen? Over deze 
vraag kunnen topbestuurders van de IFFI-
leden zich buigen.”

U heeft zich tot 1 november 2012 als 
voorzitter aan IFFI gecommitteerd. Wat 
gaat u daarna doen?
“Ik wil IFFI uitgebouwd en versterkt heb-
ben, lukt dat niet dan is het tijd voor een 
nieuw gezicht (zie doelstellingen kader, 
red.). Als het me lukt om R&D meer te 
stimuleren dan heeft ook mijn werkgever 
IOI-Loders Croklaan hier belang bij.”

Interview

Loek Favre nieuwe voorman bij netwerk voor ingrediëntenleveranciers

‘Ik wil meer betrokkenheid  
van het topmanagement’

Maurice de Jong

De IFFI, opgericht in 2008, is een netwerkor-
ganisatie voor ingrediëntenleveranciers. De 
organisatie heeft als doel om de samenwerking 
tussen de leden op bijvoorbeeld het gebied van 
innovatie, maar ook marketing en organisatie 
te bevorderen. Aan IFFI de taak om alle spelers 
op de voedingsingrediëntenmarkt met elkaar 
in contact te brengen. Hiertoe organiseert IFFI 
een aantal themabijeenkomsten per jaar. Het 
bestuur bestaat uit drie leden. Sinds eind 2010 
is Loek Favre in het dagelijks leven Chief Opera-
ting Officer (COO) IOI-Loders Croklaan Europe, 
voorzitter van de ingrediëntenclub. Hij nam het 
stokje over van Sieb van der Valk, directeur van 
Lyempf.

Ingredients For Food Innovators (IFFI)

‘Onze leden zijn complementair’
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