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Economie & Bedrijven
         Congresverslag

De zesde editie van VMT Food Event stond in het teken van de eigen verantwoordelijkheid van de 

voedingsmiddelenindustrie. Met het topsectorenbeleid, waarin het kabinet Agro & Food als een van 

de negen Nederlandse topgebieden aanwees, zitten bedrijven zelf aan het roer. De voortvarende 

start die is gemaakt, was onderwerp van gesprek. In de middag passeerden onderwerpen als 

duurzaamheid, veiligheid, samenwerking, succesvolle innovatie en andere hot topics.  

Foodsector zelf aan zet op  
VMT Food Event

Dagvoorzitter Astrid Joosten interviewt FNLI-directeur Philip den Ouden.
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“We moeten als voedingsmiddelenindus-
trie laten zien wat we wel kunnen, maar 
ook wat we niet kunnen. Bij onderzoek 
op onbekend terrein horen ook onbeken-
de risico’s. Waarom vertellen we hier niet 
openlijk over?” FNLI-voorman Philip den 
Ouden hield tijdens het VMT-congres op 
14 maart in het NBC in Nieuwegein een 
pleidooi voor transparantie.  Volgens 
hem is dit noodzakelijk omdat er in de 
samenleving percepties leven over de 

voedingsmiddelenindustrie die niet klop-
pen. “Dit komt deels door de sector zelf, 
die soms te angstig is om naar buiten te 
treden.”

Topsectorenbeleid
Het overkoepelende thema van het VMT 

Food Event was ‘Foodsector zelf aan zet’, 
dat verwijst naar de terugtredende over-
heid. “Wellicht trekken we ons op som-
mige terreinen terug, zoals op marktont-
wikkeling. Maar daar komt iets moois 
voor in de plaats waarbij u meer aan het 
roer zit: het topsectorenbeleid”, hield 
Kees Lever, directeur Plantaardige Agro-
ketens en Voedselkwaliteit (PAV) van het 
ministerie van Economische Zaken, Land-
bouw & Innovatie, zijn gehoor uit de voe-
dingsmiddelenindustrie voor.
Op 2 april aanstaande wordt het eerste 
Innovatiecontract getekend, vertelde 
Emmo Meijer, voorzitter van de 
regiegroep Agrofood & Innovatie van de 
topsector. De industrie brengt 60% van 
de benodigde gelden in, de overheid de 
overige 40%. Meijer toonde zich op het 
Food Event uiterst tevreden over het 
bereikte resultaat, mede gezien de korte 
tijdspanne: “De overheid zou aanvanke-
lijk meer gelden inbrengen dan nu het 
geval is, maar we gaan aan de slag en 
vragen niet om meer geld.”

 
Voedselverspilling
Lever vertelde dat zijn ministerie (EL&I) 
iets wil doen aan belemmerende regels. 
“Uit onderzoek van het departement 
blijkt dat de interpretatie van de voedsel-
veiligheidsregels bijdraagt aan voedsel-
verspilling.” Het blijkt dat de voedselvei-
ligheidsregels op de bedrijfsvloer vaak 
strikter worden geïnterpreteerd dan vol-
gens de warenwet nodig is. “Met verlie-
zen tot gevolg”, benadrukte Lever. “Daar 
kunt u wat aan doen”, hield de EL&I-
directeur zijn gehoor uit de voedingsmid-
delenindustrie voor.
Ook retailers willen niet te belerend zijn 
richting hun klanten, bijvoorbeeld door 
overwegend gezonde producten te pro-
moten via acties en schapposities, zo ver-
telde Jeroen Pietryga. De formulemana-
ger voor Albert Heijn legt de verantwoor-
delijkheid bij consumenten en wil hen via 
het Vinkje helpen gemakkelijk gezonde 
producten te kiezen. Desgevraagd liet hij 
weten (nog steeds) voorstander te zijn 
dat ook de minder gezonde tussendoor-

‘Zakendoen in China is oorlog’

Op de informatiemarkt konden de aanwezigen zich laten informeren door de sponsors van VMT Food Event over een keur aan onderwerpen. Er 
viel zelfs wat te proeven bij de stand van Yama.
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waarvoor niet een-twee-drie een oplos-
sing voorhanden is. Dutilh adviseerde 
zijn gehoor op het VMT Food Event regel-
matig scans te maken van issues die spe-
len, bepaal hun aard (emotioneel of tech-
nisch) en zoek partners om dit probleem 
aan te pakken.

Externe beoordeling
Jaap Petreaus, verantwoordelijk voor het 
MVO-beleid van FrieslandCampina, hield 
het zakelijker. Hij sprak over de externe 
beoordeling van de zelfverklaring van ISO 
26000. De vier duurzaamheidsprioritei-
ten:  gezondheid en voeding, duurzame 
waardeketens, verantwoordelijke melk-
veehouderij en zuivelontwikkeling wor-
den door ISO 26000 geborgd. Om de 

richtlijn te implementeren volgde Fries-
landCampina een aantal stappen, zoals 
het in kaart brengen van het eigen duur-
zaamheidsbeleid en dat vergelijken met 
ISO 26000 (Gap-analyse) en het analy-
seerde welke aandachtspunten interes-
sant waren voor FrieslandCampina zelf. 
Allemaal, zo bleek. Het zuivelbedrijf koos 
ervoor extern te laten beoordelen door 
een auditor. Dit geeft vertrouwen naar 
externe partijen en intern geef je aan dat 
je werkt aan continue verbetering, aldus 
Petreaus.

Samenwerken loont
Samenwerken kwam in vele lezingen aan 

pen. Certificering tegen één norm acht zij 
niet realistisch, gezien de zeer grote ver-
schillen tussen sectoren en de onderling 
grote verschillen tussen bedrijven binnen 
sectoren. Zij riep ngo’s op (onderlinge) 
meningsverschillen niet in het openbaar 
uit te vechten, aangezien dat de consu-
ment alleen maar (meer) in verwarring 
brengt. Ook voor het eigen merk puur & 
eerlijk wil Albert Heijn helder communi-
ceren; enkele stakeholders hadden daar 
kritiek op.

Wisselvallige burger
Chris Dutilh maakte tijdens zijn presen-
tatie duidelijk dat duurzaamheid veel 
meer inhoudt dan alleen keurmerken en 
certificaten. Belangrijk is om onderscheid 
te maken tussen burger en consument.  
Hoewel de twee één en dezelfde persoon 
kunnen vormen, verschillen hun belan-
gen aanzienlijk. Zo handelt de consu-
ment in eigen belang en heeft hij vaste 
thema’s als veiligheid, kwaliteit en 
smaak. De burger daarentegen houdt 
oog voor het maatschappelijk belang en 
de thema’s die hij belangrijk vindt kun-
nen sterk wisselen. 
Dutilh toonde een grafiek waaruit valt af 
te lezen dat de publieke aandacht voor 
duurzaamheid van jaar tot jaar verschilt. 
Hij raadde fabrikanten dan ook aan om 
in de gaten te houden welke duurzaam-
heidsthema’s onder consumenten leven.  
Dat kan het ene jaar dierenwelzijn zijn en 
het andere jaar de herkomst van voeding. 
Hij wees er verder op dat er technische 
duurzaamheidsonderwerpen zijn, waar 
een duidelijke oplossing voor bestaat, 
zoals afvalstortplaatsen of vergiftiging 
van het drinkwater. Dan zijn er de ‘emoti-
onele’ duurzaamheidsonderwerpen, 
zoals dierenwelzijn en voedselverspilling 

tjes in aanmerking komen voor een Vink-
je. Daarnaast zet de retailer zwaar in op 
het verbeteren van de productsamenstel-
ling van de eigen merken. 

Samenwerken aan duurzaamheid
Voor de lezingen over duurzaamheid en 
MVO was veel belangstelling, zowel over 
de inhoudelijke kant als de aantoonbaar-
heid daarvan. 
Karin Bogaers, adviseur productintegri-
teit bij Ahold, zette de in 2010 geformu-
leerde ambities nog eens op een rij. In 
2015 100% van zes kritieke grondstoffen 
voor huismerken inkopen conform de 
normen van de sector voor certificering. 
Ervoor zorgen dat in 2012 alle leveran-
ciers van huismerken in hoge risicolan-
den worden gecontroleerd op de nale-
ving van sociale normen. En tot slot dat 
in 2015 de CO2-uitstoot bij 50% van de 
huismerkenleveranciers en hun bedrijfs-
kolom bekend is. Voor het realiseren van 
een dergelijke ambitie is samenwerken 
met andere retailers zoals Wal Mart en 
Marks & Spencer en fabrikanten als Uni-
lever een must, bijvoorbeeld via het Sus-
tainability Consortium, het Global Social 
Compliance Program en het Business 
Social Compliance Initiative (lokaal). 
Gezien de enorme inspanning die moet 
worden geleverd, drong Bogaers er op 
aan om middelen doelgericht in te zet-
ten. “We zijn bezig de LCA-berekeningen 
om te zetten naar voor Ahold bruikbare 
informatie, zogeheten hot spots: zaken 
waarbij relatief snel grote vooruitgang 
kan worden gerealiseerd.” Ook geld voor 
dubbele of elkaar overlappende audits 
zou volgens Bogaers beter voor het vin-
den en realiseren van hot spots kunnen 
worden ingezet. Bogaers zei veel te ver-
wachten van strategische partnerschap-

‘Samenwerken kwam in vele 
lezingen aan de orde’

Tijdens de sessie ‘Ongewenste stoffen in het productieproces’ kwamen achtereenvolgens aan bod: Bruno de Meulaer over acrylamide in  
aardappelen, Nicolette Quadvlieg over gewasbeschermingsmiddelen en Ron Hoogenboom over dioxine.
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biedt. Zijn advies was evenwel: “Kijk of er 
partijen zijn waarmee je in Nederland 
zaken doet die al in China actief zijn en 
zoek daarmee de samenwerking.” Ook 
adviseerde hij producten aan te passen 
aan de markt: Häagen-Dazs was succes-
vol met groene thee-ijs (in plaats van 
vanille-ijs, red.). Lipton was dit niet met 
zwarte thee. Chinezen drinken immers 
groene thee of bloementhee. 
John Hus, CEO & managing director van 
GPS, vertelde dat Aziaten westerse en 
Amerikaanse producten zagen als status, 
maar vooral ook als veilig. Een gebrek 
aan kennis, Chinezen weten nog niet 
goed wat voedselveiligheid inhoudt en 
hoe zij Europese voedselveiligheidsstan-
daarden moeten interpreteren, maar ook 
fraudegevoeligheid en gebrekkig toezicht 
liggen hieraan ten grondslag. Vandaar 
Hus zijn dringende advies: ga er heen om 
zelf sites te bekijken (maar vooral je van 
de goede houding/intenties te overtui-

gen) en controleer geïmporteerde partij-
en. Dat laatste is beslist nodig gezien het 
grote aantal fraudes en vrijwel volledig 
ontbreken van controles in de toeleve-
rende keten. “Een afgekeurd product 
wordt nooit vernietigd.” Ook Bettine 
Vriesekoop, voormalig topsportster en 
als NRC-correspondente jarenlang actief 
geweest in China, etaleerde veel kennis 
over China en vooral over de (on)veilig-
heid van voedingsmiddelen.

dend, stelde Andres Kangur. Research 
lag aan de basis van de innovatie Terra 
Cacao van Barry Callebaut, innovatie in 
smaak van chocolade. Nicholas Camu 
startte het onderzoek acht jaar geleden 
in Ghana. Stap voor stap ontwikkelde hij 
een nieuwe starterculture en nieuwe fer-
mentatietechniek. “Geen gmo, geen 
E-nummers”, benadrukte Camu.
Vincent Melman, een man met zijn 
‘roots’ in de IT, ziet kansen voor een 
nieuw tussendoortje: Eve’s Choice. 
“Nieuwe ingrediënten, verrassende sma-
ken, kleinere portie, hersluitbare verpak-
king en een deelbaar product”, somde hij 
de onderscheidende kenmerken op. 
Eve’s Choice is ontwikkeld voor de hoger 
opgeleide vrouw. Een geheel andere 
doelgroep koos Uniekaas voor Tjiez. De 
producten als mozzarellasticks en 
cheesedippers zijn voor kinderen. “Ver-
rassend is dat reclame voor kaas zich niet 
op kinderen richt”, stelde Ron Vrijmoet, 
die via MobGen nauw bij de marketing-
campagne was betrokken. Gebruik werd 
gemaakt van sociale media en ‘mobile 
devices’. “Een effectief marketingkanaal 
met beperkte kosten”, aldus Vrijmoet.

China en de foodindustrie
China was dit jaar als extra thema aan het 
programma van VMT Food Event toege-
voegd. 
“Zakendoen in China is oorlog”. Dirk Jan 
Boudeling gaf een inkijkje in het Chinese 
speelveld. Als Technisch Wetenschappe-
lijk Attaché in Shanghai volgt hij de ont-
wikkeling op het terrein van wetenschap 
en technologie. Hij schetste de omvang 
en daarmee kansen die de markt in China 

de orde. Niels Dijkman, sector banker 
food bij de ABN Amro, meldde dat keten-
samenwerking in de voedingsmiddelen-
industrie invloed heeft op sales, inkoop 
en de supply chain. Dijkman gaf als voor-
beeld de samenwerking tussen Milka en 
een ijsfabrikant, die leidde tot een stij-
ging van de gezamenlijke omzet. In de 
track Technologie was ‘Samenwerken’ 
zelfs onderwerp van een van de twee ses-
sies. Petr Kurka van Tebodin vertelde 
over zakendoen in China en Azië in het 
algemeen. Marco van der Lee van GS1 gaf 
aan dat het loont om samen te werken 
met concurrenten op het gebied van 
logistiek. Dat is veel efficiënter. Van der 
Lee denkt dat steeds meer leveranciers 
van één DC gebruik zullen maken. Hij 
verwacht ook dat de toename van online 
bestellingen een enorme impact zullen 
hebben op de organisatie van de logis-
tiek. Advocaat Barbara Mutsaers van AKD 
Advocaten ging in op de risico’s van 
samenwerken. “De meeste geschillen 
gaan over het correct beëindigen van een 
samenwerking.”

Succesvol met innovatie
Bedrijven belichtten in de middagsessie 
de rol van innovatie om succesvol te zijn 
in de markt. Voor DSM is open innovatie 
de standaard manier van werken gewor-
den, vertelde Remco van Es van het con-
cern. 1 miljard euro van de omzet komt 
inmiddels uit innovatie. Zuivelmultinatio-
nal Fonterra combineert wetenschap, 
technologie en marktkennis om tot pro-
ducten te komen met toegevoegde waar-
de voor de B2B-markt. Vooral de ‘market 
insights’ maken Fonterra onderschei- Redactie VMT

Edwin Lambregts, managing consul-
tant bij Berenschot, presenteerde de 
resultaten van het Agrofood Strate-
gy Trends onderzoek 2012 dat VMT 
en Berenschot samen uitvoerden 
onder managers in de agrofoodsec-
tor. Lees meer over dit onderzoek op 
pagina 24-26.

Strategie

‘Voor DSM is open innovatie de 
standaard manier van werken 
geworden’

Het avondprogramma bestond uit een inspirerende lezing van China-expert Bettine Vriesekoop en de lek-
kere hapjes van sterrenchef Niven Kunz tijdens de afsluitende borrel.
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