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FNLI wil geen  
Bovag zijn

Productontwikkeling en verduurzaming  
speerpunten nieuwe FNLI-voorzitter
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Eerder dit jaar presenteerde de koepelorganisatie haar standpunten 
richting politiek tijdens een speciale verkiezingsbijeenkomst. “Met 
onze missie om meer aandacht voor de industrie te vragen en om 
gesprekken te voeren met Kamerleden en ministers zijn we een 
aardig eind op weg”, aldus FNLI-directeur Philip den Ouden. “De 
meeste invloed op de regering gaat natuurlijk uit van VNO-NCW 
die alle sectoren vertegenwoordigt. En Bas zit namens de FNLI in 
het dagelijks bestuur van VNO-NCW”, glundert Den Ouden. 

FrieslandCampina
“Dat ik spontaan ja heb gezegd tegen het voorzitterschap wil niet 
zeggen dat ik er niet goed over heb nagedacht”, vervolgt Van den 
Berg. Ik heb zowel met Wouter de Bruijn (voorzitter van 2006-
2009) en Freek Rijna (voorzitter 2009-2012) samengewerkt. Op die 
manier heb ik van de zijlijn toe kunnen kijken welke FNLI-thema’s 
op tafel liggen en hoe de processen werken in het bestuur.” 
Van den Berg: “FrieslandCampina is een breed georiënteerd bedrijf 

waarin veel maatschappelijke 
thema’s terugkomen. Die erva-
ring en ook mijn interne 
bestuurlijke ervaring kan ik 
inbrengen. ” Hij ziet het juist als 
blijk van waardering voor zijn 
twee voorgangers dat hij de der-
de voorzitter op rij is afkomstig 

van FrieslandCampina. “Zij namen hun taak meer dan serieus en 
ze hebben ook hun meerwaarde laten zien.” Dat wil Van den Berg 
ook doen, want het voorzitterschap van de FNLI doe je er niet 
eventjes bij. “Ik heb van Rijna gezien dat er veel tijd in kan gaan zit-
ten, zoals bij het verpakkingsdossier. Daar denk je van te voren 
goed over na. Ik leid zeker niet het kleinste bedrijf in Nederland, 
dus we zullen het goed moeten balanceren.”
Den Ouden: “Het relatief snelle vertrek van Rijna bracht een 
gesprek met andere bestuursleden op gang, waarbij de conclusie 
uiteindelijk was dat Bas van den Berg de meest geschikte en meest 
beschikbare kandidaat was voor het voorzitterschap. Dit was een 
unaniem besluit, zoals alle voorzitters van de FNLI unaniem zijn 
gekozen.”

Profilering levensmiddelenindustrie
Op de laatste dag van Rijna’s voorzitterschap tijdens de FNLI- 
jaarbijeenkomst op 31 oktober, liet FrieslandCampina’s R&D- 

De laatste FNLI-jaarbijeenkomst op 31 oktober 2012 stond in het 
teken van het nieuwe kabinet Rutte, de economische crisis en het 
vertrek van Freek Rijna als voorzitter van de Federatie Nederlandse 
Levensmiddelen Industrie. Ook werd bekend gemaakt wie het 
bestuur van de FNLI tot zijn opvolger had gekozen: Bas van den 
Berg. Net als Rijna werkt hij voor FrieslandCampina. Daar waar 
Rijna naar Azië vertrekt, hij is per 1 januari Chief Operating Offi-
cer Consumer Products International voor FrieslandCampina, 
bewandelt Van den Berg de omgekeerde weg. Na een aantal jaren 
Azië, keert hij juist terug naar Nederland. 

Duurzaam en sociaal
Wie is deze 44-jarige managing director van FrieslandCampina 
Branded Netherlands/Belgium en vader van vier kinderen? Om 
hier een beeld van te krijgen, onderwierp de redactie van VMT 
hem aan een kort vraag-en-antwoordspel. Hij blijkt veel op te heb-
ben met verduurzaming. Maatschappelijk verantwoord onderne-
men, milieu en dierenwelzijn 
gaan bij hem voor winst alleen. 
In zijn rol als FNLI-voorman zal 
Van den Berg de belangen van 
alle ondernemers binnen de 
levensmiddelenindustrie zo 
goed mogelijk trachten te behar-
tigen, mits deze zijn aangesloten 
bij de FNLI. Dat zal hard nodig zijn in een politiek klimaat waar 
bezuinigingen de komende jaren de boventoon voeren. Toch is hij 
niet geheel ontevreden met het regeerakkoord.

Kabinet
Van den Berg: “In het regeerakkoord staan zaken die wij als FNLI 
toejuichen: meer aandacht voor technisch personeel en technische 
innovatie in het midden- en kleinbedrijf. De lijn voor het topsecto-
renbeleid is goed doorgezet, met voldoende aandacht voor de bran-
che. Hoewel wij natuurlijk ook zeggen dat die aandacht nooit groot 
genoeg kan zijn.” Kanttekeningen zijn er genoeg. De nadruk in het 
publieke debat ligt volgens hem te veel op nivellering en herverde-
ling. “Dit overschaduwt de inhoudelijkheid. Natuurlijk besparen en 
herverdeling, dat moet ook allemaal. Maar als brancheverenigingen 
en industrieën daarachter vinden wij dat de uiteindelijke focus 
weer moet komen op koopkrachtverbetering en groei. Dat is in het 
publieke debat ondergesneeuwd.”

Het is niet de meest makkelijke periode om de rol van voorzitter van de Federatie nederlandse 
Levensmiddelen Industrie (FnLI) te aanvaarden. toch besloot Bas van den Berg de voorzitters-
hamer van zijn Frieslandcampina-collega Freek rijna over te nemen. tijdens zijn eerste media-
interview laat hij samen met FnLI-directeur Philip den ouden zijn licht schijnen over de uitdagin-
gen in de nederlandse levensmiddelenindustrie.

‘ Het is aan de overheid  
te handhaven, niet aan 
het bedrijfsleven’
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ten.” De markt voor functionele 
voeding loopt achter, signaleert 
Van den Berg. “Je ziet dat veel 
fabrikanten teruggaan naar de 
tekentafel om te kijken wat ze 
beter kunnen doen met hun 
bestaande producten. Dat vind 
ik een goede ontwikkeling.”

NVWA
Een minder goede ontwikkeling vindt hij dat de Nederlandse Voed-
sel- en Warenautoriteit (NVWA) door bezuinigingen steeds verder 
wordt uitgekleed. De inmiddels vertrokken NVWA-topman Wim 
Schreuders riep in 2011 brancheorganisaties op hun leden beter te 
controleren op bijvoorbeeld de betrouwbaarheid van certificering. 
Den Ouden schudt zijn hoofd. “We zijn geen Bovag. We zijn voor 
allerlei vormen van zelfregulering, maar daar waar het wettelijke 
zaken betreft – en daar gaat het hierover – is het aan de overheid om 
te handhaven en niet aan het bedrijfsleven.”

directeur Emmo Meijer, die tevens nauw bij het topsectorenbeleid 
betrokken is, weten dat de levensmiddelenindustrie zich wel meer 
mag profileren. Volgens Van den Berg treedt de FNLI al steeds 
krachtiger naar buiten en zoekt het daarbij vooral de dialoog op 
inhoud. “De dialoog op inhoud naar buiten toe voeren en niet pro-
fileren om te profileren. Dit is de balans die wij als brancheorgani-
satie in de gaten moeten houden. Je kunt redetwisten of je jezelf 
niet te kort doet.” 

Verduurzaming
Thema’s waar Van den Berg zich de komende tijd op wil richten 
zijn verduurzaming en productontwikkeling. Eind 2012 hield het 
Platform Verduurzaming Voedsel op te bestaan en gingen de priva-
te ketenpartners, zonder overheid, verder onder de nieuwe naam 
Alliantie Verduurzaming Voedsel. Zal het de Nederlandse voe-
dingsindustrie lukken om in 2015 koploper te worden in duur-
zaamheid zoals in het FNLI-rapport ‘De stille kracht: route voor-
waarts voor de Nederlandse levensmiddelenindustrie’ uit 2009 
staat?.
Van den Berg: “Er zit geen rem op duurzaamheid door de econo-
mische crisis. Onze leden nemen het zeer serieus en er worden 
aantoonbare stappen gezet. Dat juichen wij als FNLI toe en stimu-
leren wij. Op de laatste bestuursvergadering hebben we hier ook 
een levendig debat over gehad met elkaar: hoe gaan we dit naar een 
volgend niveau trekken? Op basis van inhoud wil de FNLI de 
komende jaren actiever gaan meesturen. Waarbij de kanttekening 
moet worden gemaakt dat duurzaamheid of MVO in de bredere 
context een lastig meetbaar onderwerp is. Bij suiker-, zout- en vet-
reductie is dit makkelijker te meten dan duurzaamheid. 
En daardoor zie je bij onze leden, we hebben een koplo-
persgroep geïdentificeerd, wel eens aarzelingen om 
daarmee naar buiten te gaan omdat er twijfel is of ze het 
goed doen of niet. Vooral bij het mkb is dit het geval. 
Maar ook bij de grote bedrijven.” 

Productontwikkeling
Door kennisdeling tussen ketenpartners verwacht Van den Berg 
dat er nog grote stappen gemaakt kunnen worden. “Dit zet je niet 
binnen een maand op de rit, maar het is een lange weg door de 
complexiteit van de keten.” Den Ouden: “Voor de FNLI is het ook 
een zorg dat verduurzaamde stromen, zoals palmolie of soja, ook 
voor het midden- en kleinbedrijf beschikbaar komen.” “Vaak moe-
ten zij minimale hoeveelheden afnemen”, vult Den Ouden aan. 
Een ander mooi thema vindt Van den Berg het verbeteren van pro-
ducten. Door gebruik te maken van nieuwe technologieën kan het 
gebruik van bepaalde ingrediënten verder worden gereduceerd. 
“De FNLI wil zeker geen kruistocht starten tegen bepaalde ingre-
diënten, maar in de hele balans van voedsel zijn nog stappen te zet-

CV Bas van den Berg
Bas van den Berg (44) is al ruim achttien jaar werk-
zaam bij FrieslandCampina in verschillende marketing- 
en managementfuncties. Sinds april 2012 zetelt hij als 
Managing Director van FrieslandCampina Branded 
Netherlands/Belgium in Amersfoort. Daarvoor werkte 
hij ruim twee jaar in Maleisië als CEO voor Friesland-
Campina’s dochteronderneming Dutch Lady Malaysia. 
Op 31 oktober werd hij voorzitter van de FNLI. Ook is 
hij sinds oktober bestuurslid van VNO-NCW. Van den 
Berg studeerde onder andere aan de Rijksuniversiteit 
Groningen en aan de London Business School. Hij is 
getrouwd en heeft vier kinderen.

‘ Er zit geen rem  
op duurzaamheid  
door crisis’
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Van den Berg: “Richting onze leden hanteren we een positieve 
insteek: dat betekent elkaar op belangrijke thema’s vooruit helpen en 
daarover gemeenschappelijke dingen afspreken. En zelfregulering, 
zelfwerkzaamheid is daarbij een groot goed.” Den Ouden: “En als we 
al regels afspreken, dan zullen we de handhaving daarvan, ook als dit 
geprivatiseerd is, buiten onze eigen organisatie neerleggen. Dat heeft 
ook meer geloofwaardigheid dan wanneer wij dat zelf zouden doen. 
Er vindt overigens wel een gesprek plaats over hoe wij met (het ver-
beteren van de geloofwaardigheid van, red.) certificering omgaan en 
wat wij hier actief in kunnen bijdragen. Uiteindelijk komt er dan een 
oplossing waarbij we met zijn allen, NVWA, certificerende instellin-
gen en FNLI, aan tafel zitten.” 

Eerlijke handel
De komende tijd zijn er genoeg zaken waar Van den Berg zich in vast 
kan bijten. Zoals de code voor eerlijke handelspraktijken, waar de 
FNLI al jaren voor pleit, maar die er nu mogelijk echt komt. Op 
Europees niveau zijn de Europese brancheorganisaties voor de voe-
dingsindustrie en supermarkten het eens geworden over de set prin-

cipes voor de code. “Het zou raar zijn als ze in Brussel een handteke-
ning hebben gezet en dat ze in Nederland zeggen, dat is niet nodig. 
Wij hopen dat er in ieder geval dit jaar nog beweging in zit”, aldus 
Den Ouden. Ook het tekort aan technisch geschoold personeel zal 
een uitdaging vormen.
Het is ongewis hoe lang Van den Berg zal aanblijven als voorzitter. 
Hier is geen termijn voor. Hoe kijkt hij naar de nabije toekomst van 
de voedingsindustrie? “We zitten op een kruispunt met twee scena-
rio’s. Gaan we als sector vernieuwen, investeren en zo de handschoen 
oppakken om met nieuwe oplossingen te komen of gaan we als sec-
tor de kant op van verschraling en nog meer bezuinigen op R&D en 
marketing? Ik hoop op het eerste scenario; dan hebben we een heel 
mooie sector.”

FnLI-directeur Philip den ouden: “met onze missie om meer aandacht voor de industrie te vragen  

en om gesprekken te voeren met Kamerleden en ministers zijn we een aardig eind op weg.” 


