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Sterke foodsector 
wil vooruit
Zevende VMT Food Event, 26 maart in Den Bosch

Waar liggen de kansen en wat zijn de vraagstukken voor food-
bedrijven in het huidige economische en maatschappelijke kli-
maat? deze vragen staan centraal tijdens vmt Food Event 
2013. sprekers van bedrijven als mars, Heineken, cono Kaas-
makers, danone, ahold, mondelēz en Hoogesteger en (kennis)
organisaties delen hun inzichten en ervaringen. thema in 2013: 
‘sterk en vooruit’.

om nieuwe technologieën en wat valt er te 
leren om dezelfde fouten te voorkomen?
Mars Nederland vertelt bij monde van alge-
meen directeur Nederland Jack Tabbers hoe 
zijn bedrijf niet alleen kijkt naar het hier en 
nu, maar ook antwoorden zoekt op vragen 
van de toekomst. Talent en verduurzaming 
omschrijft hij als de twee ‘must win battles’ 
voor zijn bedrijf. Heineken geeft voor het 
eerst gedetailleerd inzicht in het ‘Brewing a 
better future’-duurzaamheidprogramma. 
De brouwerijgigant licht toe hoe een kwan-
titatieve basis wordt gelegd onder het 
wereldwijde beleid.

Hot issue
Verduurzaming van het voedselsysteem is 
een ‘hot issue’ dat ook maatschappelijke 
impact heeft. Daarbij valt te denken aan 
bewerkte producten als bedreiging voor de 
volksgezondheid, de duurzaamheid van 
grondstoffen maar ook het recente paarden-
vleesschandaal en de zalm- en EHEC-crisis 
worden hiermee in verband gebracht. Het 
stelt de foodsector in een negatief daglicht. 
VMT Food Event 2013 heeft in het pro-
gramma ruimte gemaakt voor de actuele 
discussie rond de maatschappelijke verant-
woordelijkheid van de foodindustrie met 
een lezing van het Planbureau voor de Leef-
omgeving. Bedrijven en consumenten zijn 
ieder op hun manier bezig, waarbij ver-
schillende accenten worden gelegd: op 
gezondheid, dierenwelzijn, voedselzeker-

Het programma van VMT Food Event 
2013 kenmerkt zich door een praktische 
invalshoek met onderwerpen en oplossin-
gen die nu relevant zijn. Zo gaat het over 
het meetbaar maken van duurzaamheid, 
succesvolle productinnovatie, de betrouw-
baarheid van certificaten en investeren in 
productie in tijden van crisis. 
Met het thema ‘Sterk en Vooruit’ haakt 
VMT aan bij de positie van de voedings-

middelenindustrie die ondanks econo-
misch moeilijke tijden vooruit wil. 

Foodindustrie aan het woord
De foodindustrie zelf komt ook uitgebreid 
aan het woord. Philip den Ouden, direc-
teur van de FNLI, geeft de aftrap op dit 
punt waarbij er speciale aandacht is voor 
technologische ontwikkeling. Welke obsta-
kels komt de foodsector tegen als het gaat 

Agrofood strategische  
trends 2013

Waarop onderscheiden bedrijven zich in 
deze moeilijke tijd van de concurrentie? 
Kwaliteit en innovatief vermogen, prijs, duur-
zaamheid, merkbeleving? Voeren innovatie 
en prijsconcurrentie nog altijd de boventoon, 
zoals vorig jaar naar voren kwam uit het 
Agrofood Strategy Trends onderzoek? Of is 
de klant weer in beeld? Het antwoord is te 
horen op VMT Food Event. Berenschot en 

VMT inventariseerden voor het tweede ach-
tereenvolgende jaar welke keuzes bedrijven 
maken en welke knelpunten zij ervaren. Het 
onderzoek is uitgebreid naar de belangrijk-
ste trends en uitgevoerd in samenwerking 
met ZLTO en LTO Noord. De uitkomsten 
bieden inzicht in de eigen strategische 
issues van een bedrijf, de reactie van con-
currenten en laten zien wat er een jaar later 
is veranderd onder invloed van de voort 
durende recessie. 
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heid en schaarste van grondstoffen. De 
overheid bereidt een nieuwe visie voor op 
voedsel en verduurzaming. Wat zijn de gro-
te uitdagingen en wie pakt ze op?

Duurzaamheid in de praktijk
Het middagprogramma van VMT Food 
Event bevat vier sessies rond thema’s waar 
managers zich mee bezighouden. Het meet-
baar maken van de duurzaamheidsinspan-
ningen staat centraal in de eerste sessie. Sta-
keholders eisen dit in toenemende mate van 
fabrikanten. CONO Kaasmakers vertelt hoe 
zij dit invult in een bijzondere samenwer-
king met NGO Urgenda.
Daarna volgt een opmerkelijk voorbeeld uit 
Ierland: Origin Green. De Ierse foodindus-
trie heeft de handen ineen geslagen en 
werkt aan een duurzaamheidsprogramma, 
waarbij de landbouw wordt betrokken. Ook 
het in Nederland vergelijkbare initiatief, het 
SAI platform, vertelt op Food Event de aan-
pak en ervaringen.

Wel investeren in productie
In deze tijden zijn er veel berichten over 
bedrijven die sluiten en over ontslagen. 
Maar ondanks dat er weinig nieuws is over 
investeringen in productie, is dit wel aan de 
orde. In de technologiesessie komen vier 
bedrijven aan het woord over investerings-
projecten. Soms investeren bedrijven zelf in 
een nieuw proces, soms doen anderen dat 
via een innovatieve constructie. Hoogeste-

Volop inspiratie

Trendwatcher
VMT Food Event wordt na een dag vol infor-
matie en kennis opdoen afgesloten met pro-
grammaonderdelen ter inspiratie. Trendwat-
cher en tevens 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 eco-
nomie van de toekomst. Hij put daarbij uit zijn 
ervaring met allerlei aspecten van branding en 
het werk dat hij verricht voor internationale 
bedrijven in en buiten de foodsector.

Sterrenchef
Sterrenchef Robert Kranenborg heeft vanuit 
een lange ervaring in restaurants die hij stuk 
voor stuk sterren bezorgde, een eigen visie op 
smaak en genieten. Hij wordt gedreven door de 
ingrediënten. In een interview geeft Kranenborg 
tijdens VMT Food Event zijn visie op wat cruci-
aal is voor het slagen van een gerecht. Daarbij 
is de parallel te trekken naar succes in de food-
sector. Deelnemers aan Food Event ervaren 
vervolgens wat dat betekent door zelf te proe-
ven van door Kranenborg verzorgde amuses.

Informatiemarkt
Onderdeel van VMT Food Event is ook dit jaar 
een informatiemarkt. Hier is alle informatie 
voorhanden over de diensten en producten 
die foodbedrijven en organisaties nodig heb-
ben om te produceren, zich te ontwikkelen en 
succesvol te zijn. 
Bedrijven die zich presenteren zijn: 3M Neder-
land, Adifo, Berenschot, Bodec, Bolidt, DNV, 
Gullimex, IsaCert, Kleemans, Lloyds Register, 
Neogen Europe, Nutri-akt, Precon, Tebodin, 
Silliker, SMC Pneumatics, TUV-Nord Integra. 

ger, Danone, Chez Pascal en Bodec lichten 
toe waarom en hoe zij ondanks de crisis 
blijven investeren in technologie. 

Innoveren met succes
In de sessie over productinnovatie vertellen 
Mondelēz, Ojah en Tate & Lyle hun verhaal 
over succesvol innoveren in crisistijd. Ieder 
van hen heeft een andere drijfveer of ver-
trekpunt: diepgaand marktonderzoek, 
duurzaamheid of gezondheid. 
Bij productontwikkeling wordt het belang 
van consumentenkennis erkend. Tijdens 
het innovatieproces zijn echter vaak tech-
nologie-oplossingen leidend en niet de con-
sumentenvoorkeuren. Een aanpak om de 
consumenteninspraak te vergroten, komt 
aan bod.

Betrouwbaarheid certificaat
Alle betrokken partijen komen aan het 
woord in de sessie over betrouwbaarheid 
van certificaten: de NVWA, schema-eigena-
ren, certificatie-instellingen en de retail. 
Allen zijn gebaat bij maatregelen die de 
betrouwbaarheid van certificaten flink ver-
beteren, want het hebben van een certificaat 
is voor de toezichthouder geen garantie dat 
het bedrijf zijn voedselveiligheidssysteem 
op orde heeft. Foodbedrijven krijgen hier te 
horen wat er van hen wordt verwacht. 

• Carina Grijspaardt-Vink •
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