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Hoe komt de foodsector en de voedingsmiddelen-
productie uit het kwade daglicht? Welke maatrege-
len moeten bedrijven zelf nemen om het vertrouwen 
te herstellen, bijvoorbeeld binnen de voedselveilig-
heidssystemen, maar ook om incidenten te voorko-
men, integriteit te borgen en aansluiting te vinden 
bij de consument? ‘Bouwen aan vertrouwen’ is het 
thema van Food Event 2014 waar sprekers en 
publiek tot een antwoord komen. 

Anders dan voorgaande jaren is Food Event 
2014 geheel opgebouwd rond het centrale 
thema vertrouwen. Deze meest actuele pro-
blematiek voor de gehele voedingsmidde-
lensector wordt belicht vanuit de vraagstuk-
ken die in de sector zelf aan de orde zijn 
(zie kader Vragen). Daarbij kenmerkt het 
programma zich door ervaringen uitwisse-
len, problemen delen en gezamenlijk de 
antwoorden vinden in een setting met 
ruimte voor discussie en beleving. Gebleven 
zijn daarbij de diepgang, deskundige spre-
kers en de brede keuze aan parallelsessies 

die het Food Event-congres kenmerken. Zo 
is er de verdieping op uiteenlopende terrei-
nen als voedselveiligheid, verduurzaming 
van de grondsto� en, ‘zero waste’ in de 
fabriek en keten, productsamenstelling 
(met/zonder suiker, clean label), integriteit 
en consumentenvertrouwen door in 
gesprek te gaan met ngo’s.

Kwaliteits- en veiligheidsadviezen
Keynote sprekers trappen de dag af met de 
presentatie van hun bevindingen en het 
delen van ervaringen op uiteenlopende 

aspecten van het thema vertrouwen. Tjibbe 
Joustra, voorzitter Onderzoeksraad voor 
Veiligheid, benut het podium om actuele 
kwaliteits- en veiligheidsadviezen te geven. 
Hij gaat in op de conclusies van onderzoe-
ken, waaronder salmonella in gerookte 
zalm, maar trekt bovenal de parallel met 
andere branches.

Succesvol via gedeelde waarden
Nestlé slaagt erin om via MVO waarde te 
creëren voor zowel het bedrijf als de consu-
ment. CEO Nestlé Nederland Marc-Aurel 

Food Event 8 april 2014: 
Bouwen aan Vertrouwen

Veiligheid, 
kwaliteit, 
integriteit Vertrouwensdebat

Teun van de Keuken, bekend van het tv-programma Keuringsdienst van 

Waarde en oprichter van Tony’s Chocolonely, zal als geen ander de discus-

sie over vertrouwen tijdens Food Event scherp houden. Hij is dagvoorzitter 

en leidt tevens het debat waar aanschuiven:

-  Esther de Lange, lid van het Europees Parlement

-  Philip den Ouden, directeur FNLI

-  Bart Combée, directeur Consumentenbond

-  Hugo Byrnes, Vice President Productintegriteit, Koninklijke Ahold

Centraal staat de vraag wat de voedingsmiddelensector kan of moet doen 

om het vertrouwen van consumenten te winnen. Alle ingrediënten voor een 

prikkelende discussie zijn aanwezig. Ben er bij, luister mee en laat des-

gewenst ook uw stem horen. 

Meet the ngo

Food Event biedt de kans om te horen hoe ngo’s denken en werken en zelfs 

om hen uw vragen te stellen. Wakker Dier en Oxfam Novib zijn aanwezig. 

Krijg antwoord op vragen als:

• Voedingsbedrijven en ngo’s: Samenwerking of confrontatie?

•  Welke positieve resultaten hebben ngo’s en voedingsbedrijven samen 

bereikt?

•  Hoe kan een transparantere keten meer consumentenvertrouwen 

genereren?
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Boersch betreedt het podium om ideeën 
aan te reiken op basis van Nestlé’s program-
ma Creating Shared Value (CSV). Ook het 
tegendringen van de Europese jeugdwerk-
loosheid is een pijler van dit programma; 
dat door jongeren vertrouwen in de toe-
komst te geven, Nestlé uiteindelijk ook 
succesvol maakt.

Maatregelen volgend uit fraude
Fraude door een enkeling werpt een smet 
op de gehele sector én leidt tot nieuwe 
maatregelen voor de industrie, zoals scher-

pere certi� ceringseisen vanuit de retail en 
de ‘Food Fraud’-module binnen GFSI. Ook 
Europa houdt zich met deze problematiek 
bezig. CDA-Europarlementslid Esther de 
Lange schreef een rapport over voedsel-
fraude. Zij wil fraudeurs zwaarder stra� en, 
maar ook een meer grensoverschrijdende 
controle op de voedselketen. Als derde key-
note spreker vertelt zij op Food Event wat 
dit betekent voor de foodindustrie.

Stevia/suiker; met/zonder E-nummer? 
Het thema vertrouwen kent voor elke disci-

pline en functionaris in de foodsector een 
andere problematiek. De parallelle sessies 
spelen hierop in door elk een speci� ek 
onderwerp te belichten. Een sessie gaat 
over productsamenstellingen en de rol van 
suiker. Is stevia hét antwoord nu suiker in 
het verdomhoekje lijkt te zijn beland? Hoe 
terecht of onterecht is dit? En wat zijn de 
mogelijkheden met zoetende sto� en als 
stevia?
Maar bij productsamenstellingen gaat het 
ook over E-nummers en het antwoord van 
de industrie via clean labels. Te horen is de 

Vragen waar Food Event (onder meer) antwoord op geeft:
Wat is de drijfveer om in voedselveiligheid te (blijven) investeren?

• 

Wordt het tijd voor strengere certifi cering en meer sanctiemogelijkheden?
• 

In hoeverre kunnen keurmerken en ronde tafels een duurzaamheidsgaran-
• 

tie afgeven?
Wat levert duurzaam inkopen eigenlijk op en wat verwachten supermark-

• 

ten van voedingsbedrijven?
Moet je als bedrijf iedere partij controleren of mag je (altijd) vertrouwen op 

• 

je toeleverancier? En wat als bij interne controles een partij gevaarlijk afwijkt van de specs?
Wat is de impact van de wens tot ‘Zero Waste’ op de keten?

• 

Hoe breng je voedselverspilling in kaart?• 

Is suiker in mijn receptuur uit den boze en is stevia daarop het antwoord?
• 

Wat kan en kan niet met stevia?• 

Hoe realiseer ik een clean label en waarom eigenlijk?
• 
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lichten retailer Jumbo en fabrikant Ferrero 
nader toe. Praat mee aan de ‘ronde tafels’. 

Lering uit zalma� aire
De zalma� aire had impact op het vertrou-
wen in de industriële voedselproductie. Wat 
is er sindsdien nu concreet veranderd bij 
Foppen Paling en Zalm? Kwaliteitsmanager 
Bertus van Panhuis vertelt hoe de crisis is 
aangepakt. Daarvoor gaat Erik Moonen, 
projectleider Onderzoeksraad voor Veilig-
heid, speci� ek in op de belangrijkste bevin-
dingen uit het onderzoek naar salmonella 
in gerookte zalm als verdieping op het 
betoog van Tjibbe Joustra in het plenaire 
ochtendprogramma. Tijdens deze sessie 
mogen de deelnemers meepraten. Beren-
schot brengt als primeur de uitkomsten van 
het ketenbrede onderzoek waarvoor Beren-
schot, VMT, LTO Nederland, ZLTO, HAS 
Hogeschool, FNLI en FEVIA de krachten 
bundelden.

• CARINA GRIJSPAARDT & DIONNE IRVING •

verklaring van de angst voor E-nummers 
die tegelijkertijd inzicht gee�  in de bele-
vingswereld van consumenten. Tevens 
komen er in deze sessie oplossingen aan 
bod die een clean label mogelijk maken.

Verdachte grondstofpartijen
Grondsto� en hebben alles te maken met 
het vertrouwen dat is geschaad. Een deel 
van de handel is ondoorzichtig en produ-
centen zijn lang niet altijd bekend. En wat 
te doen als uit interne bedrijfsanalyses blijkt 
dat er iets (grondig) mis is met een aange-
kochte partij? Voor inkopers en kwali-
teitsmedewerkers is dit vaak genoeg reali-
teit. Incidenten en imagoschade voor het 
bedrijf en de gehele sector liggen op de loer. 
Onderneem je actie? Op Food Event de 
ervaringen van twee producenten: Vion 
Food en FrieslandCampina. En natuurlijk 
de mogelijkheid om over deze kwestie mee 
te praten. 

Integer en duurzaam inkopen
De herkomst van grondsto� en hee�  voor 
supermarkten een plaats gekregen in het 
duurzaamheidsbeleid. Cacao, ko�  e, palm-
olie, (varkens)vlees en voor steeds meer 
grondsto� en wordt geëist dat de keten inte-
ger is als het gaat om mensenrechten, mili-
eu en dierenwelzijn. Hoe daarin nu te acte-
ren als het gaat om duurzaam inkopen, 

Datum: 8 april 2014.
Locatie: 1931, Den Bosch.
Tijd: 9.00-18.00 uur.
Voor het programma en inschrijven, ga naar: www.vmt.nl/foodevent
Of mail naar congressen@mybusinessmedia.nl of bel: 010-2894008.

Eigen kijk op imago

Hoe de schakels in de keten zelf aankijken 

tegen hun reputatie en wat de belangrijk-

ste strategische uitdagingen zijn, inventa-

riseerde het nationale Agri & Food Trends 

onderzoek. Edwin Lambregts, senior con-

sultant Berenschot, brengt als primeur de 

uitkomsten van het ketenbrede onderzoek 

waarvoor Berenschot, VMT, LTO Neder-

land, ZLTO, HAS Hogeschool, FNLI en 

FEVIA de krachten bundelden.
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€100,- 
vroegboekkorting 

tot 1 maart
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