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MarktactueelColumn

 ‘Via openheid vertrouwen 
wekken’

“De voedingsmiddelenindustrie in 
totaliteit communiceert slecht met zijn 
finale klant, de consument. Fabrikan-
ten moeten veel opener zijn over wat 
en hoe zij dingen doen. Als je trots 
bent op je bedrijf, dan wil je ook 
graag laten zien wat je aan het doen 
bent en zo vertrouwen wekken. 

Neem de E-nummers. Deze toevoegingen zijn en blijven 
nodig om smakelijke, houdbare en veilige voedingsmid-
delen te kunnen maken. Destijds zijn deze bij wet gere-
geld, juist om de veiligheid ervan te garanderen. De con-
sument roept nu massaal dat hij geen E-nummers meer in 
zijn voeding wil en bestempelt ze als ‘rotzooi’. De omge-
keerde wereld. Blijkbaar zijn we er niet in geslaagd de 
noodzaak en veiligheid van deze stoffen aan de consu-
ment uit te leggen. Dat kunnen wij als sector onszelf ver-
wijten.

De consument denkt dat producenten hem willen bedon-
deren, al dan niet ingegeven door bestuurders, politici, 
ngo’s. Soms kan dat als terecht worden ervaren. De indus-
trie zet bijvoorbeeld wel op producten dat deze minder 
suiker bevatten, maar vermeldt niet dat zij dat soms com-
penseert door meer vet toe te voegen. Een ander voor-
beeld is de vermelding ‘geen suikers toegevoegd’ op pro-
ducten met daarin al veel van nature aanwezige suikers, 
daarmee suggererend dat het een suikerarm product is. Ik 
heb er overigens geen enkele moeite mee dat wanneer 
een producent zich niet aan de wettelijke regels houdt hij 
aan de schandpaal wordt genageld. Dat hoort er bij.

Consumenten moeten voedingsmiddelen kunnen vertrou-
wen. Ook als wij daarvoor toevoegingen gebruiken. Wij 
moeten hen duidelijk vertellen wat en waarom wij deze 
verwerken. Het is noodzakelijk om daarover opener te 
communiceren, niet reactief maar proactief, zodat de con-
sument zelf kan kiezen wat hij wel en niet wil kopen. 
Consumenten moeten dan wel de consequenties van hun 
keuzes aanvaarden. Willen zij biologische producten, pri-
ma, maar accepteer dan ook dat deze producten duurder 
zijn dan gangbare producten of dat bepaalde producten 
soms niet in de schappen liggen omdat ze er eenvoudig-
weg op dat moment niet zijn. Dat hoort er ook bij.

Op een dergelijke manier zouden wij ook over innovaties 
moeten communiceren. Wat wij doen, hoe we dat doen 
en waarom we dat doen. Ook weer proactief, dus niet 
wachten totdat allerlei protesten de kop op steken. Met 
openheid kweek je vertrouwen, met stilzwijgen wantrou-
wen. En het is nu eenmaal veel moeilijker wantrouwen 
om te buigen dan vertrouwen te kweken.”
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Boodschap-app introduceert 
omstreden stoplichtsysteem
Met de nieuwe smartphone-
applicatie Boodschapp kan 
de consument gemakkelijk 
producten in de supermarkt 
vergelijken om zo een 
bewuste, gezonde en goed-
kope keuze te maken. De 
Boodschapp is een nieuwe, 
onafhankelijke smartphone-
applicatie die ruim 3.600 
voorverpakte voedingspro-
ducten van de drie grootste 
supermarkten, Albert Heijn, 
C1000 en Jumbo vergelijkt 
op samenstelling en prijs. 
Opmerkelijk aan de app is 
dat het met het zogenaamde 
‘stoplichtsysteem’ werkt. 
Hiermee kunnen klanten in een oogopslag zien of een product 
gezond, minder gezond of zelfs ongezond is. Voedingsbedrijven 
hebben zich jarenlang verzet tegen een dergelijk systeem omdat ze 
hiermee het risico liepen dat hun producten als ‘ongezond’ werden 
bestempeld. 
De FNLI, fervent tegenstander van het stoplichtsysteem, twijfelt aan 
de betrouwbaarheid van de Boodschapp. De koepelorganisatie 
vraagt zich af hoe volledig de informatie is. Ook is het veelal niet 
duidelijk hoe vaak de controles worden uitgevoerd op de juistheid 
van data, aldus de belangenbehartiger van de voedingsmiddelenin-
dustrie. Het bedrijf achter de Boodschapp, Lab 1111, reageert 
geprikkeld op de kritiek van de FNLI. Volgens hen is de FNLI niet 
gebaat bij een soms minder positieve beoordeling van levensmid-
delen zoals kan voorkomen met de Boodschapp.

www.boodschapp.nlQQ
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Creëer een stevia-zoete wereld
Keyser & Mackay heeft de 
vertegenwoordiging van  
stevia-extracten van de firma 
GLG Life Tech Corporation in 
de Benelux en Frankrijk op 
zich genomen. GLG is markt-
leider in de productie van stevia-extracten met een zeer hoge  
zuiverheid. Stevia is een natuurlijke zoetstof zonder calorieën en 
kent vele toepassingen in voeding en dranken. Het productieproces 
bedekt alle stappen van zaad tot zuiverextract, inclusief non-GMO 
zaadveredeling, natuurlijke voortplanting, groei en oogst van de 
steviaplanten, gepatenteerde extractie en raffinage. Daarnaast  
verzorgt GLG de marketing en distributie van het eindproduct. 
Door een geavanceerde technologie, uitgekiende extractiemethode 
en hoge productkwaliteit beschikt het bedrijf over een breed  
assortiment zuivere Rebaudioside A en Stevioside als ook kant-en-
klare blends voor gebruik in zero calorie- en caloriegereduceerde 
blends. Daarnaast kan het gebruik van stevia leiden tot aanzienlijke  
kostenbesparing.
QQ020 - 6263323 / info.nl@keysermackay.com




