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joeri van den Bergh 

‘ Voor en door de  
foodindustrie’

met sprekers van bedrijven als mars, Heineken, cono Kaas-
makers, danone, ahold, Hoogesteger en andere, is vmt Food 
Event 2013 op 26 maart aanstaande een congres ‘voor en door 
de voedingsmiddelenindustrie’. de inbreng van daarnaast het 
ministerie van EZ, nvWa, FnLi, ngo’s en vele andere organisa-
ties maakt dat het event een platform is om van gedachten te 
wisselen en kennis op te doen in de foodsector.

gaand marktonderzoek, duurzaamheid en 
gezondheid, succesvol is te innoveren. 

Betrouwbaarheid certificaat
Alle betrokken partijen komen aan het woord 
in de sessie over betrouwbaarheid van certifi-
caten: de NVWA, schema-eigenaren, certifi-
catie-instellingen en niet in de laatste plaats de 
retail. Foodbedrijven krijgen hier te horen wat 
er van hen wordt verwacht.

Het programma van VMT Food Event 2013 
is bekend. Kenmerkend is de praktische 
invalshoek met onderwerpen en oplossin-
gen die juist nu relevant zijn. Met het thema 
‘Sterk en Vooruit’ appelleert VMT aan de 
sterke (positie van de) voedingsmiddelen
-industrie die ondanks economisch moei-
lijke tijden vooruit wil. 

Mars, Heineken, EZ
Nederlandse foodbedrijven vertellen hoe zij 
nu en in de toekomst sterk blijven. Zo 
benoemt CEO van Mars Nederland Jack Tab-
bers talent en verduurzaming als de twee 
‘must win battles’ voor zijn bedrijf. Heineken 
geeft voor het eerst gedetailleerd inzicht in het 
‘Brewing a better future’-programma.
De overheid grijpt VMT Food Event aan om 
haar visie op de kracht van de agrofoodsector 
toe te lichten. Directeur-generaal Hans Hoo-
geveen geeft een update rond het topsectoren-
beleid en belicht het voedselbeleid. Ook de 
FNLI benoemt de belangrijkste thema’s, inclu-
sief de betekenis van en obstakels bij techno-
logieontwikkeling.

CONO en Origin Green
Het middagprogramma bevat vier sessies 
rond thema’s waar managers mee bezig zijn. 

Zo is er aandacht voor het meetbaar maken 
van de duurzaamheidsinspanningen. Stake-
holders eisen dit in toenemende mate van 
fabrikanten. CONO Kaasmakers vertelt hoe 
zij dit invullen en ook wat hen dit oplevert.
Daarnaast een bijzonder voorbeeld uit Ier-
land: Origin Green. De Ierse foodindustrie 
heeft daar de handen ineen geslagen en werkt 
gezamenlijk aan een duurzaamheidsprogram-
ma, waarbij ook de landbouw wordt betrok-
ken. Ook het in Nederland vergelijkbare initi-
atief, het SAI platform, komt op Food Event 
aan de orde.

Hoogesteger en Danone
Hoogesteger en Danone vertellen waarom en 
hoe zij ondanks de crisis blijven investeren in 
technologie. Innovatie en onderzoek zijn voor 
hen de drijfveren en met succes. Daarnaast 
komen in deze sessie van VMT Food Event 
technologiebedrijven aan het woord. Foodbe-
drijven kunnen van hun kennis gebruikma-
ken, zonder direct zelf te hoeven investeren. 

Mondelēz, Ojah, Tate & Lyle
In de sessie over productinnovatie vertellen 
Mondelēz, Ojah en Tate & Lyle hun verhaal 
over vernieuwen in crisistijd. Verteld wordt 
hoe vanuit verschillende drijfveren, diep-

Volop inspiratie
De juiste marketingstrategie: Trendwat-
cher en dagvoorzitter Joeri Van den Bergh 
vertelt wat de juiste marketingstrategie is 
voor Generatie Y (13-29 jaar), de meest 
reclamekritische consumentengeneratie 
ooit die een enorme impact zal hebben op 
de economie van de toekomst.
Informatiemarkt: Hier is alle informatie 
voorhanden over de diensten en producten 
die foodbedrijven en organisaties nodig 
hebben om te produceren, zich te ontwik-
kelen en succesvol te zijn. Bedrijven die 
zich presenteren op de informatiemarkt zijn 
onder meer SMC Pneumatics, R-Biopharm, 
Gullimex, Adifo, Tebodin, DNV Business 
Assurance, Bodec, Nutri-akt, Silliker, Neo-
gen Europe en IsaCert.
Food Design: Vierdejaars-
studenten van de opleiding 
Food Design & Innovation 
van HAS Hogeschool pre-
senteren Food Design-con-
cepten en vertellen over hun 
inspiratie om te innoveren.
Sterren-chef: Luister naar het verhaal van 
een van de meest bekende sterren-chefs 
en proef zijn culinaire amuses.
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