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• maurice de jong •

‘Waterig zonnetje’
Vertrouwen in tweede kabinet 
Rutte tijdens FNLI-jaarbijeenkomst

Eigenlijk zou de minister van Economische 

Zaken, Landbouw en Innovatie (E,L&I) 

aanwezig zijn tijdens de FNLI-jaarbijeen-

komst in DeFabrique in Utrecht. Maar de 

demissionaire bewindsman Maxime Verha-

gen liet het afweten. Hij sprak wel een 

ultrakorte en weinige originele boodschap 

in. “Koester de groeidiamant food.” De 

tekst leek zo gekopieerd uit het rapport dat 

de leden van de Topsector Agrofood eerder 

uitbrachten. 

Topsectorenbeleid
De teksten van Emmo Meijer waren een 

stuk origineler. En cynischer. Meijer, R&D-

directeur bij FrieslandCampina, mocht de 

aanwezigen op het FNLI-congres vertellen 

wat hij zou doen als hij minister van Eco-

nomische Zaken zou zijn. De overheid 

zou in eerste instantie 60% bijdragen aan 

de topsector Agro&Food en het bedrijfsle-

ven 40%. Al snel draaide de verhouding 

naar 40-60 en nu komt 80% van de bijdra-

ge op het bordje van de private sector, 

wijst hij op inconsistenties. “Bij de voe-

de jaarbijeenkomst van Fede-
ratie nederlandse Levensmid-
delen industrie (FnLi) stond in 
het teken van de economische 
crisis en het aanstaande kabi-
net rutte twee. Freek rijna 
maakte zijn afscheid als FnLi-
voorzitter bekend en sprak op 
de valreep zijn hoop uit op een 
stabiel politiek klimaat. 

Stabiel politiek klimaat
De levensmiddelenindustrie heeft in deze 

economische crisis last van hoge grond-

stofprijzen en een hoge concurrentiedruk. 

En dan is er nog het dalende consumen-

tenvertrouwen. “Maar aan de horizon 

gloort een waterig zonnetje. Hopelijk een 

voorbode voor een stabieler politiek kli-

maat.” Want hij heeft vertrouwen in ‘die 

twee jonge gasten in Den Haag’ (Diederik 

Samson en Mark Rutte, red.).

Een van Rijna’s laatste handelingen als 

FNLI-voorzitter, voor hij per 1 januari aan 

de slag gaat in Singapore als Chief Opera-

ting Officer Consumer Products Internatio-

nal voor FrieslandCampina, was het uitrei-

ken van de ‘Merk van het Jaar Award’ aan 

Douwe Egberts. Volgend jaar is het de 

beurt aan de nieuwe FNLI-voorzitter Bas 

van den Burg, eveneens afkomstig van 

FrieslandCampina. 

dingsindustrie is veel te halen en niemand 

verheft zijn stem. Het is niet voor niets 

food de ‘stille kracht’”, zo luidde de minis-

teriële verklaring van Meijer. Met ‘stille 

kracht‘ verwees hij naar het visiedocument 

‘De stille kracht: route voorwaarts voor de 

Nederlandse levensmiddelenindustrie’ dat 

de FNLI in 2009 uitbracht. Dan trekt 

Meijer een iets serieuzer gezicht: de voe-

dingsmiddelenindustrie moet meer van 

zich laten horen in Den Haag en zich niet 

de kaas van het brood laten eten.

Verduurzaming
Freek Rijna begreep de boodschap en 

kraakte op zijn laatste dag als voorzitter 

van de FNLI nog wat kritische noten rich-

ting overheid. Zo hekelt hij het feit dat het 

kabinet zich in 2013 terugtrekt uit het Plat-

form Verduurzaming Voedsel. Niet dat het 

bedrijfsleven het alleen niet afkan, maar 

verduurzaming gaat sneller met de over-

heid als actieve partner. Zijn boodschap 

aan het nieuwe kabinet is duidelijk: 

“Bezuinig waar het moet en zorg ervoor 

dat de opbrengst ten goede komt aan een 

duurzame groei van de Nederlandse eco-

nomie.” 

Rijna hamerde op een nauwe samenwer-

king tussen kabinet en voedingsindustrie. 

Juist daarom moet het Topsectorenbeleid 

“met kracht worden voortgezet”. Voor bei-

de partijen ligt er immers een gezamenlij-

ke agenda op het gebied van innovatie, 

internationalisering, versnelling van ver-

duurzaming en borging van de kwaliteit 

van het menselijk kapitaal.

Foto: FN
LI

Freek rijna (links) draagt de voorzittershamer van de 

FnLi over aan zijn collega bij Frieslandcampina: bas 

van den berg. 

2012_vmt25_029-029.indd   29 15-11-12   13:16:25


