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Thema:

Veel bedrijven in de voedingsindustrie doen al aan 

duurzaamheid. Dit is echter lang niet zichtbaar voor 

de buitenwereld. Hoe kunnen bedrijven 
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39 Websuper vraagt andere kennis van 

verpakkingen

41 Aantoonbaar duurzaam = continu verbeteren

Eerlijke duurzaamheid

Goede marketing is zeker in de voedingsmiddelenindus-
trie essentieel. Consumenten bezoeken met regelmaat 
een supermarkt, waar ze een keuze moeten maken uit 
talloze producten. De goede eigenschappen ervan ver-
markten, kan hen over de streep trekken. Fabrikanten 
weten dat hun product snel weer uit het schap verdwijnt 
als het niet presteert. De retail eist terecht prestaties 
van de fabrikant. Ook op het vlak van duurzaamheid. 
Supermarkten verplichten fabrikanten in toenemende 
mate te voldoen aan duurzaamheidseisen. Dat is soms 
lastig, want de inspanningen zijn niet altijd zichtbaar. 

Merkenvergelijker Rank a Brand oordeelde hard over 
een aantal chipsmerken: ze presteren ondermaats in 
duurzaamheid. Dat wil zeggen, de fabrikanten brengen 
dat niet of onvoldoende naar buiten op hun website. 
Dat wil niet zeggen dat ze niet aan duurzaamheid doen. 
Middelgrote en kleine bedrijven doen er juist veel aan, 
alleen horen we hen er niet over. Maar wat is duurzaam-
heid precies? Vallen energie- en waterbesparing hier 
onder? En goed zijn voor productiemedewerkers door 
een geluidsarme installatie te installeren. Is dat duur-
zaam of gewoon collegiaal?

De buitenwereld dwingt het mkb naar buiten te komen
met hun verantwoorde activiteiten en MVO-beleid te 
ontwikkelen. Dat vergt soms fl inke investe ringen. 
Supermarkten betalen daar niet aan mee, maar eisen 
wel dat het gebeurt. Ook consumenten hebben hun 
mond vol van duurzaamheid, maar weigeren vaak er 
extra voor te betalen. Verantwoord bezig zijn moet 
ook van consumenten en retail komen. De kosten 
van ver duurzaming moeten eerlijker worden verdeeld. 
Eerlijke duurzaamheid dus. Maatschappelijk verant-
woord bezig zijn, doe je immers met elkaar. 
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