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Economie & Bedrijven

Veel magneetjes op de kaart van de 
wereld in een FrieslandCampina’s kanto-
ren in Amersfoort, maar in Nieuw-Zee-
land is FrieslandCampina niet actief. Dat 
is niet zo vreemd. Zuivelgigant Fonterra 
met ex-FrieslandCampina-directielid 
Theo Spierings aan het roer, heeft het 
grootste deel van de markt in handen. 
Het bedrijf exporteert over de hele wereld 
en is goed voor zo’n 40% van de Nieuw-
Zeelandse export. FrieslandCampina’s 
belang voor Nederland is minder groot, 
maar toch eist zijn bestuursvoorzitter 
sinds begin dit jaar een belangrijke rol op 

voor het landsbelang. Cees ’t Hart leidt 
de topsector Agro & Food (zie kader) en 
publiceerde met zijn team een rapport  
dat de positie van de sector verder dient 
te versterken en uit te bouwen. Hij zet 
zich met alle plezier in voor de voor 
Nederland extreem belangrijke agro-
foodsector. Ondanks zijn overvolle agen-
da als topman van een multinational. 
“Tijdsdruk”, ’t Hart denkt even na. “Ik 
heb eigenlijk geen tijd, maar ik was posi-
tief verrast door het beleid van het kabi-
net. Dit initiatief maakt veel positieve 
energie los in de sectoren. Je wordt er 

echt in meegezogen. Je moet dit wel tij-
delijk doen. Dit keer ik, de volgende keer 
iemand anders.”

Imago agrofood
Het rapport ‘Agro & Food’ waarin de 
ketenaanpak centraal staat, vormt een 
uitstekende strategie voor de komende 
jaren, vindt ’t Hart. De publicatie maakt 
het grote belang van food voor de Neder-
landse economie duidelijk. Iedereen 
heeft het altijd over de milieu-implicaties 
van de primaire sector, het wordt nu ein-
delijk ook eens tijd om deze beeldvor-
ming bij te stellen en in perspectief te 
zien. “Dit negatieve beeld moet je niet 
aan de keten koppelen”, zegt hij. “In 
mijn studententijd was ik taxichauffeur. 
Ik reed toen vaak door de Rotterdamse 
haven met z’n grote olieraffinaderijen. 
Haal je die weg dan kun je de Rotterdam 
wegdoen, dat weet iedereen”, legt ’t Hart 
uit. Zo ook met de boeren. Doe je die 

Cees ’t Hart trad in maart aan als boegbeeld voor het topgebied 

Agro & Food. Medio juni publiceerde hij en zijn team de 

beleidsagenda voor het topgebied Agro & Food. De sector heeft 

voldoende kansen, maar dient wel alert te blijven. “Ik weiger te 

doemdenken.”

Cees ’t Hart voorzitter topsector Agro & Food denkt in mogelijkheden

‘Dit plan is call voor actie’

“Dit initiatief maakt veel posi-
tieve energie los in de sectoren. 
Je wordt er in meegezogen”, 
zegt Cees ’t Hart over het top-
sectorenbeleid van het Kabinet.
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weg, dan verdwijnt 10% van de Neder-
landse export. “De diamant fonkelt van 
de energie”, verwijst ‘t Hart naar de 
potentie van agrofood. Met kennisinstel-
lingen, agrariërs en verwerkende indus-
trie bezit Nederland een ‘gouden drie-
hoek.’ “Neem nou Wageningen Universi-
teit, die is binnen Nederland weinig 
bekend, maar in het buitenland een gro-
te naam.” ’t Hart heeft ook een hoge pet 
op van de Food & Nutrition Delta (FND). 
De FND dreigde slachtoffer te worden 
van de bezuinigingen van het kabinet. 
Door een dringend advies van de topsec-
tor Agro&Food om FND te behouden, is 
het leven van het innovatieprogramma 
met in ieder geval één jaar gerekt. Voor 
2012 komt er € 1,6 miljoen beschikbaar, 
onvergelijkbaar met de door het vorige 
kabinet tot mei 2014 toegezegde subsidie 
van € 60 miljoen. Het is nog onduidelijk 
of FND voor 2013 geld krijgt.

Innovatie 
Is het kabinet wel voldoende doordron-
gen van het belang van innovatie voor de 
voedingsmiddelenindustrie? Een land als 
China rukt immers op. De Chinezen 
komen wel, realiseert ’t Hart zich, maar 
qua expertise staat Nederland nog steeds 
op grote hoogte. Hij schudt even wat cij-
fers uit de mouw: de Nederlandse voe-
dingsbedrijven scoren een aandeel van 
9% van het aantal octrooiaanvragen dat 
jaarlijks wereldwijd op het gebied van 
voedingstechnologie wordt ingediend. 
Nederland bezet daarmee wereldwijd een 
vierde positie. Daarnaast heeft Neder-
land in Europa het hoogste aantal pro-
ductintroducties van nieuwe levensmid-
delen.  “We doen het lang niet slecht, 
maar we moeten wel gefocust blijven.” 

Het gesprek komt weer op China. “Ik 
weet niet of we beseffen hoe snel het 
gaat in China. Nu heeft Nederland nog 
een voorsprong, maar over twintig jaar 
zal het niveau aldaar stukken hoger zijn. 
Dit plan is dan ook een call voor actie om 
onze voorsprong te behouden.” Ondanks 
de miljoenen ingenieurs die ieder jaar in 
het Verre Oosten van de universiteiten 
komen, weigert Cees ’t Hart te doemden-
ken. Zo heeft Nederland de perfecte 
natuurlijke omgeving voor een bloeiende 
zuivelindustrie. Na het melamineschan-
daal zijn de Chinezen erg geïnteresseerd 
in Nederlandse zuivel. “Ze weten dat wij 
de keten kunnen overzien.” Verder heeft 
ons land een goede infrastructuur, 
gezaghebbende kennisinstellingen en 
een aantal leidende multinationals, aldus 
’t Hart.

Onderwijs
Om de technologische kennis in de 
Nederlandse voedingsindustrie op peil te 
houden, zijn wel voldoende afgestudeer-
den met een bèta-opleiding nodig. En 
dat aantal neemt af. De voedingsindus-
trie voelt dit. In veel fabrieken dreigt een 
tekort aan bijvoorbeeld procestechnolo-
gen. Hier heeft de voedingsindustrie ook 
zelf schuld aan. De sector moet zichzelf 
positiever neerzetten, vindt ’t Hart. “Dus 
niet het beeld geven van een pak melk 
afvullen, maar het beeld neerzetten dat 
je bijdraagt aan voedselzekerheid. Ook 
zouden er meer investeringen moeten 
komen in fabrieken om bijvoorbeeld 
meer ramen in het gebouw te krijgen.” 
De voorzitter van de topsector 
Agro&Food wil dat er in het onderwijs 
sneller aandacht komt voor techniek. 
Wageningen Universiteit is wat hem 

betreft het ideale voorbeeld. De universi-
teit zet zich breder neer dan alleen maar 
landbouw en trekt daardoor veel studen-
ten.

Voedselzekerheid
Voedselzekerheid is een thema dat op 
groeiende belangstelling uit de voedings-
middelenindustrie kan rekenen. Zelfs 
dicht bij huis, in Nederland, speelt dit 
met de afname van de hoeveelheid land-
bouwgrond. Groei moet daarom duur-
zaam zijn. “Daarom streven we ook naar 

zoveel mogelijk gesloten kringlopen”, 
zegt ’t Hart. Zo min mogelijk verspilling 
en zo veel mogelijk waardecreatie, rede-
neert het boegbeeld van de agrofoodsec-
tor. “Bijproducten van kaas kan je bij-
voorbeeld gebruiken voor babyvoeding.”
De voedingsindustrie heeft een rol in de 
wereld om bij te dragen aan de voedsel-
zekerheid, aldus ’t Hart, door het delen 
van kennis en kunde. Hij zegt hiermee 
niet zomaar de toekomstige concurrentie 
uit opkomende economieën in de kaart 
te spelen, maar juist de positie van 
Nederland te versterken. Het Nederland-
se bedrijfsleven ontwikkelt veel systemen 
om duurzamer te produceren. “Je kunt 
deze systemen weer verkopen. Het is dus 
niet alleen ontwikkelingssamenwerking.” 

Duurzaamheid
Duurzaamheid staat hoog op de agenda 
van foodmultinationals. Maar hoe bereik 

Cees ’t Hart voorzitter topsector Agro & Food denkt in mogelijkheden

‘Dit plan is call voor actie’

‘We doen het lang niet slecht’

Minister Maxime Verhagen van Economie, Landbouw en 
Innovatie (EL&I) benoemde in februari negen topsectoren die 
voor Nederland economisch het verschil kunnen maken. Eén 
van die gebieden is Agro & Food. Een speciaal ingesteld team 
onder leiding van Cees ’t Hart publiceerde medio juni een 
beleidsagenda voor de Topsector Agro&Food. Daarin benoe-
men de auteurs drie doelstellingen voor de Nederlandse Agro 
& Foodsector in 2020:
1. Meer met minder: innovaties in duurzame voedselsyste-

men voor de productie van meer hoogwaardig voedsel 
met minder gebruik van grondstoffen,

2. Hogere toegevoegde waarde: ontwikkeling van nieuwe 
producten met meer toegevoegde waarde gericht op 
gezondheid, duurzaamheid, smaak en gemak,

3. Internationaal leiderschap: systeemoplossingen op maat 
voor het internationale voedselvraagstuk voortbouwend 
op Nederlands sterke exportpositie.

Een meer vraaggestuurde onderzoek en ontwikkeling, een 
actievere rol van de overheid om de exportpositie te verster-
ken, versterking van het maatschappelijk draagvlak en een 
grotere instroom van goed opgeleide arbeidskrachten zouden 
het mogelijk moeten maken om de doelen in 2020 te halen.
Om het rapport uit te voeren is een investering van € 300 
miljoen nodig. Overheid en bedrijfsleven dienen ieder de 
helft van de kosten te dragen.
De uitgangspositie van de Nederlandse Agro & Foodsector is 
sterk, zo staat in het rapport van het topgebied agro&food. 
De sector geneert voor € 48 miljard aan toegevoegde waarde 
en is goed voor bijna 10% van de Nederlandse economie.

Rapport Agro & Food: ‘Nederlandse groeidiamant’
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klein deel van de economie. Ik ga er van-
uit dat er voor dit plan genoeg geld 
beschikbaar is.”

Op 23 december komt de opvolger van 
het rapport Agro & Food ‘Nederlandse 
groeidiamant’, dit zal meer een verdie-
pingsslag worden met meer concrete 

acties. In de maanden na de publicatie 
zal de reactie van het kabinet volgen. 
’t Hart zal naast zijn drukke werkzaam-
heden als bestuursvoorzitter van Fries-
landCampina nog even door moeten bik-
kelen. “In deze tweede fase zullen meer-
dere partijen gaan meewerken. Je kunt 
nu dus makkelijker delegeren. Het zal 
niet meer zo intensief zijn als in de eerste 
drie maanden.” 

belangrijke regierol weggelegd, maar 
ook de overheid heeft een rol te vervullen 
via zijn vertegenwoordigingen in het bui-
tenland. Een belangrijk punt in het rap-
port is meer vraaggestuurde R&D waarin 
de overheid een belangrijke rol kan spe-
len. ’t Hart geeft een voorbeeld: “In India 
is een melktekort. Het bedrijfsleven kan 
hierop inspelen met systeemoplossingen: 
het bouwen van stallen, aanleggen van 
wegen en het leveren van melkrobots. De 
rol van de overheid daarbij is om contac-
ten te leggen op het hoogste politieke 
niveau. Voor een bedrijf is dit moeilijker 
te realiseren. We willen een belangrijk 
exportland blijven, daarom is het van 
belang dat Nederland voldoende diplo-
matieke vertegenwoordigingen in het 
buitenland houdt”, waarschuwt hij.
 Om het rapport van de topsector Agro & 
Food te verwezenlijken heeft de sector 
€ 150 miljoen nodig van het kabinet. Had 
het de zaken niet makkelijker gemaakt 
als er minder dan negen topsectoren 
waren? “We zijn als topsector niet de 
competitieve sfeer ingegaan. Alle secto-
ren vertegenwoordigen 50% van de eco-
nomie. Kijk je alleen naar agrofood en 
tuinbouw, dan zit je op ruim 10%. Dat is 
ook niet goed, want dan dek je maar een 

je het midden- en kleinbedrijf dat de 
meerderheid van de voedingsbedrijven 
vormt? Dat is nog een aardige uitdaging, 
bevestigt ’t Hart. “Cosun heeft bijvoor-
beeld flinke stappen gemaakt als het 
gaat om duurzaamheid en hierbij kleine 
ondernemers uit de keten betrokken. We 
moeten de kleinere bedrijven duidelijk 
maken dat je met meer duurzaamheid in 
de bedrijfsvoering kosten kunt besparen. 
Ook overheidssubsidies en voorbeeldbe-
drijven op het gebied van duurzaamheid 
kunnen hen vooruit helpen.” Duurzaam-
heid is mooi, maar wil Europa niet te veel 
het beste jongetje van de klas zijn? 
Oneerlijke concurrentie dreigt met lan-
den die het hiermee niet zo nauw nemen. 
“Hier moeten we niet overdrijven. Je 
moet dit in een globale context zien. Met 
ons bedrijf Kievit stapten we in één keer 
over naar 100% duurzame palmolie. Dit is 
een positief signaal naar klanten toe. De 
vraag luidt vaak: concurreer je op prijs of 
houdt je je principes overeind?”

Rol overheid
Volgens ’t Hart heeft zijn plan vaart. Het 
is nu aan de ondernemers om er ook mee 
aan de slag te gaan. “Wat het verschil 
maakt, zijn de kleinere bedrijven. Voor al 
die mkb’ers hoort de beleidsagenda van 
de topsector Agro & Food duidelijk te 
zijn.” Voor brancheorganisaties in de 
voedselketen als CBL en FNLI is een 

Maurice de Jong

‘Kleine bedrijven maken het 
verschil’

Het kabinet stelt in een Kamerbrief van 13 sep-
tember de topsector Agro & Food actief te 
ondersteunen. Zo komt er € 5-10 miljoen 
beschikbaar voor innovatietrajecten die leiden 
tot ‘keteninnovaties die bijdragen aan duur-
zaamheid’. De coalitie zal zich verder actief 
inzetten om markttoegang en een eerlijk speel-
veld te behouden en vergroten. Ook richtte het 
kabinet onlangs het Platform Voedselzekerheid 
op dat als instrument kan dienen voor publiek-
private partnerschappen. De overheid zal alle 
negen sectoren intensief betrekken bij ontwik-
kelingssamenwerking. Verder zet het kabinet 
zich in om de relatie tussen onderwijs en 
arbeidsmarkt te versterken. 
Decentrale overheden zullen ook een financiële 
bijdrage leveren aan initiatieven op het gebied 
van agrofood. Zo steekt Noord-Nederland de 
komende jaren € 20 miljoen in de realisatie van 
een Dairy Campus. Noord-Brabant investeert 
€ 10 miljoen in foodcampussen. De provincie 
Gelderland zal in 2011-2015 € 100 miljoen 
besteden aan innovatieprojecten, waaronder 
ook in agrofood.

Kabinet biedt helpende hand

Een speciaal ingesteld team onder leiding van Cees ’t Hart publiceerde medio juni een 
beleidsagenda voor de Topsector Agro & Food.
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