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Voedselveiligheid
Thema: Omgaan met risico's

Voedselveiligheid staat al jaren hoog op de
agenda bij issuemanagers. Bij alle grote
voedingsmiddelenbedrijven is dit onder-
deel van de strategie en communicatie.
Veel kleinere bedrijven hebben hun han-
den al vol aan het implementeren en wer-
ken met voedselveiligheidsystemen, laat
staan dat ze toekomen aan het opleiden
van bijvoorbeeld een crisisteam of zich op
nieuwe maatschappelijke issues richten.
Zo zijn maatschappelijk verantwoord on-
dernemen (MVO) en gezondheid topics
waar bedrijven nu al lastige vragen over
krijgen. In de toekomst zullen dat er alleen
maar meer worden. Bedrijven die hier nu
niet op anticiperen, hebben straks geen
verhaal als ze negatief in de publiciteit
komen. Daarom een topdrie van issues
waar bedrijven maar beter beleid op kun-
nen ontwikkelen: voedselveiligheid, MVO
en gezondheid.

Voedselveiligheid
Voedingsmiddelenbedrijven wimpelen
recalls opvallend vaak af met de opmer-

king: ‘Ons voedsel is veiliger dan ooit’ óf
‘Al onze veiligheidsprocedures hebben
we in acht genomen’. Hier heeft de con-
sument geen boodschap aan. Die ver-
langt absolute zekerheid over de veilig-
heid maar ziet zich geconfronteerd met
een toenemend aantal voedselschan-
dalen.
Feit is dat door toenemende media-aan-
dacht voor recalls, sensatieverhalen over
onveilige voeding en voortschrijdend
wetenschappelijk inzicht consumenten
steeds alerter worden. Producten worden
soms massaal geboycot als ze negatief in
de publiciteit komen. Zo zakte de pluim-
veeverkoop in Engeland met eenderde in
toen er afgelopen februari op een kal-
koenbedrijf vogels doodgingen aan het
H5N1-virus.
Voedingsmiddelenbedrijven moeten met
een goed verhaal komen, willen ze hun
verkopen in dat soort situaties op peil
houden. Bedrijven die hard kunnen
maken dat ze werken volgens een speci-
aal gecontroleerd fokprogramma en dus

niet tot de risicobedrijven behoren, ge-
ven een positief signaal af. Niet voor
niets heeft Plukon Poultry de Friki-keten
strak georganiseerd en gestructureerd,
juist om risico’s van besmettingen van
kippenvlees te minimaliseren. Maar deze
proactieve aanpak stelt het bedrijf ook in
staat bij calamiteiten snel feiten op een
rijtje te zetten en het consumentenver-
trouwen te herwinnen. Een crisisdraai-
boek is hierbij, en in het algemeen, es-
sentieel om voedselveiligheidproblemen
het hoofd te bieden (zie kader).
Bijblijven is het devies, want nieuwe 
issues dienen zich aan. Zo gaan consu-
menten steeds meer letten op de gezond-
heidseffecten van residuen van bestrij-
dingsmiddelen in voedingsmiddelen. Een
reden om ingrediënten nu al door te lich-
ten op de eventuele aanwezigheid en risi-
co’s van dit soort chemicaliën. 

MVO
MVO wordt steeds belangrijker. De con-
sument wordt gemobiliseerd door consu-
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mentenorganisaties om producten te
boycotten die bijvoorbeeld leiden tot het
leegvissen van zeeën of het ontbossen
van tropisch oerwoud. Niet voor niets
heeft Campina besloten over enkele
jaren helemaal over te gaan op groene
soja in zijn veevoer.
Bedrijven moeten de negatieve publi-
citeit vóór zijn en dus proactief handelen.
Investeren in MVO voorkomt imagoscha-
de en dat is winst. Bovendien kan er voor
MVO-producten een meerprijs worden
gevraagd. De Britse retailer Waitrose
heeft in het Verenigd Koninkrijk een ster-
ke positie verworven met een transparant
MVO-beleid. Door producten lokaal te
betrekken en er ‘een verhaal’ bij te vertel-
len, voelen consumenten zich sterk be-
trokken bij wat ze kopen. Bij voedings-
middelen met een exotische oorsprong
houdt de retailer relatief veel rekening
met de sociale omstandigheden en het
milieu in ontwikkelingslanden. Consu-
menten kopen dus niet zo maar bana-
nen, maar helpen met hun verantwoorde
winkelkeuze de familie Cortez in Bolivia.

Door een consequent communicatiebe-
leid zijn consumenten bij Waitrose bereid
gebleken tot tientallen procenten extra
voor (duurzame) kwaliteit te betalen.
Hiermee gaat dit bedrijf in tegen de
trend naar schaalvergroting, waardoor
bedrijven grip verliezen op de herkomst
van producten en grondstoffen. Juist de
goedkoopste producten zijn niet altijd
het meeste veilig, duurzaam en ethisch
verantwoord geproduceerd.
Het Waitrose-model is ook voor voe-
dingsmiddelenproducenten interessant.
Ze kunnen samenwerken met super-
marktorganisaties als Waitrose die zich
willen onderscheiden met een regionale
focus en kwalitatief hoogwaardige pro-
ducten. Dit type retailer neemt in aantal
toe en is op zoek naar partners die duur-
zaam geproduceerde en/of streekgebon-
den producten leveren. Bijvoorbeeld een
écht Oudhollandse stroopwafel of een
Gelderse rookworst van slagerskwaliteit.
MKB-bedrijven kunnen zo nieuwe mark-
ten aanboren, weg van prijs, gericht op
kwaliteit. Juist kleinere producenten heb-
ben op dit terrein een concurrentievoor-
deel ten opzichte van multinationals en
een niche invullen.

Gezondheid
Gezondheid is als issue sterk in opkomst,
vooral vanwege de obesitasproblematiek.
Transparantie staat ook bij deze topic
voorop, evenals heldere consumenten-
voorlichting. De consument heeft recht
op een volledige voedingswaardedeclara-
tie, maar volgens steeds meer partijen
ook op gezondere producten. De komen-
de jaren zullen producenten die alleen
maar ‘ongezonde’ producten produceren
en niets aan hun recepturen verbeteren,
de wind van voren krijgen. Zeker als ze de
marketing van dit soort snacks richten op
kwetsbare doelgroepen, zoals kinderen.
Multinationals werken hard aan hun
gezondheidsimago en zetten stappen in
verbetering van de samenstelling. Bij
claims of logo’s gaat het om de erken-
ning door onafhankelijke instanties.
Bedrijven manoeuvreren zich echter in
een verdedigende rol door  zich af te zet-
ten tegen overheidsregulering en voor
een eigen systematiek kiezen. Zo koos in
Engeland tot nu toe alleen McCain voor
het stoplichtensysteem van de Food 
Safety Authority (FSA). Andere multina-
tionals hebben een eigen etiket met Gui-
deline Daily Amount (GDA)-percentages
ingevoerd. Uit onderzoek blijkt echter
dat Britse consumenten FSA-etikettering

met kleurcodes prefereren en de GDA-
percentages niet snappen. Ook het Ik
Kies Bewust-logo in Nederland is een
fabrikantenlogo. Het attendeert op
gezondere keuzes binnen een categorie
van een x-aantal A-merken zonder dat de
productcategorie écht gezond hoeft te
zijn. Dit leidde tot een golf van kritiek op
bijvoorbeeld mayonaiseproducten.
Issuemanagers van onder meer Unilever
wisten tijdens consumentenprogramma’s
de kritiek maar moeilijk te pareren.

Hete hangijzers
Voeding is mediageniek geworden. De
felheid waarmee het debat zich ken-
merkt, maakt het anticiperen op pran-
gende kwesties belangrijker dan ooit.
Issuemanagement kan niet op alle vra-
gen antwoord geven. Maar bedrijven die
voorbereid zijn op hete hangijzers in de
maatschappij rond voedselveiligheid,
MVO of gezondheid, lopen straks minder
kans overvallen te worden door lastige
vragen van de pers en belangen-
groeperingen.
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Duurzame productie van palmolie in Maleisië onder regie
van SenterNovem door restafval niet langer te verbran-
den maar om te zetten in warmte en brandbare olie.
Gebruik van niet-duurzame palmolie uit illegaal gekapte
bosgebieden kan het bedrijfsimago schaden.
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Vincent Hentzepeter

Issuemanagement is niet los te zien van crisis-
management. Het rampen- en communicatie-
draaiboek moet klaarliggen. Volgens pr-advies-
bureau Burson-Marsteller moeten de volgende
stappen worden doorlopen:
– Inventariseer kwetsbaarheden op voorhand

en ban ze zo veel mogelijk uit.
– Schat het afbreukrisico voor de reputatie in

per probleem.
– Wees voorbereid op een worst case-scenario.

Zet procedures daarom op papier. Doe dit
voor het productieproces, de kwaliteitsdienst
de interne organisatie en de communicatie
met de buitenwereld.

– Toets het geformuleerde bedrijfsbeleid bij
een mogelijke crisis aan de praktijk.

– Ontwikkel een actieplan voor het afdekken
van zwakke plekken bij deze evaluatie.

– Leg rollen, taken en bevoegdheden van
betrokkenen, de alarmeringsprocedure, de
volgorde van opstarten, het uitvoeren van
crisismanagement, de acties per scenario, de
communicatiekanalen en de belanghebben-
den (afnemers, pers, instanties, NGO’s) vast.

– Houdt het draaiboek up-to-date door risico’s
continu te herevalueren. Doe dit minstens
twee keer per jaar.

– Houd mensen scherp door periodieke trainin-
gen. Dit houdt een organisatie slagvaardig
en maakt het mogelijk sneller uit een crisis-
situatie te komen.

Van issue- naar crisisimanagement

t op de stoep!


