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Meerwaarde  
is te vinden
AgriFoodTop: Duurzaam, innovatief en internationaal

Hogere toegevoegde waarde creëren is een van de (top)- 
prioriteiten van de topsector Agri & Food. tijdens de Agri- 
Foodtop 2014 werden verduurzamen en innoveren belicht  
als wegen om tot meerwaarde te komen. consument en  
markt zijn daarbij altijd het vertrekpunt. Eenvoudig is het  
meestal niet, wel noodzakelijk.

Dijksma wees op de cijfers van de Monitor 
Duurzaam Voedsel, waaruit blijkt dat de 
markt voor duurzame producten in het 
afgelopen jaar 10,8% is gegroeid terwijl de 
totale marktomvang daalde. “De wereld wil 
meer en beter. We moeten de kans grijpen 
om voorop te lopen.” 

Lage prijs is probleem
Maar duurzame concepten zijn nog moei-
lijk rendabel te maken, zo vertelde varkens-
houder en initiatiefnemer van de Keten 
Duurzaam Varkensvlees Hans Verhoeven. 
Probleem is de zeer lage basisprijs voor voe-

Aalt Dijkhuizen gaf als nieuw ‘boegbeeld’ 
van de topsector Agri & Food de aftrap 
voor de top van 2014 op 4 juni in Fort 
Voordorp. Hij stelde dat voor het topsector-
beleid in de afgelopen jaren een goede basis 
is gelegd. “Maar er zijn ook kritische gelui-
den”, signaleerde Dijkhuizen. “De structuur 
is complex, de financiële middelen beperkt, 

besluitvorming tijdrovend en niet altijd hel-
der, de concrete resultaten zijn beperkt of 
onbekend en het optreden in het buitenland 
is nog weinig gecoördineerd.”

Topsectorbeleid 2014-2016
De nieuwe voorman presenteerde de actie-
punten van de topsector Agri & Food voor 
de periode 2014-2016. Er zal meer resul-
taatgericht worden gewerkt, de besluitvor-
ming inzichtelijker en de communicatie 

verbeterd. Zo biedt de website www.tki-
agrifood.nl/aan-de-slag al een overzicht  
van alle regelingen die er zijn. 
Meer aandacht voor de markt en de consu-
ment staat verder hoog op de agenda. 
Tevens wordt een sterkere verankering in 
de sector zelf nagestreefd om “niet afhanke-
lijk te zijn van de beslissingen van een 

nieuw kabinet”, aldus Dijkhui-
zen. Inhoudelijk komt de focus 
te liggen op ‘meer met minder’, 
internationaal leiderschap en 
meer toegevoegde waarde. Wat 
dit laatste punt betreft, werd met 
de AgriFoodTop de koe meteen 

bij de horens gevat en ingezoomd op dit 
thema.

Versnellen in verduurzamen
Verduurzamen levert meerwaarde op en 
staatssecretaris van EZ Sharon Dijksma 
acht de tijd rijp om het verduurzamen van 
de voedselproductie te versnellen. “Het goe-
de nieuws is dat de consument steeds meer 
zijn weg vindt richting duurzame produc-
ten”, vertelde zij het 300-koppige gehoor. 

Internationaliseren  
= kennis delen
Dat de kansen voor de BV Nederland zeker 
ook in het binnenland worden gezien, maakt 
de focus op internationaal leiderschap van 
de Topsector Agri & Food duidelijk. Fries-
landCampina ziet mogelijkheden in de Chi-
nese zuivelmarkt die in 2020 naar verwach-
ting €100 miljard groot is. Director Dairy 
Development China Atze Schaap noemde 
de wil om kennis naar een land als China te 
brengen en te delen als een van de voor-
waarden voor succes. Mede hierdoor kreeg 
FrieslandCampina erkenning van de Chine-
se overheid. “Samen met steun vanuit het 
topsectorenbeleid, heeft dat veel gehol-
pen”, aldus Schaap.

‘ Meer aandacht voor de  
markt en consument  
staat hoog op de agenda’
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dingsmiddelen in Nederland. “Door het 
duurzame karakter komt er tien cent bij op 
een pakje vlees. Daar staan echter kosten 
tegenover die voortkomen uit duurzaam 
produceren. Dit maakt dat ook het duurza-
me product beneden de kostprijs blijft”, 
aldus Verhoeven. Dijksma gaf aan daar als 
overheid weinig aan te kunnen doen. Wel 
sprak zij de retailers aan: “De retail moet 
bereid zijn die hogere kostprijs van duurza-
me producten door te geven aan de consu-
ment (in de vorm van een hogere verkoop-
prijs, red.) en niet de hogere kosten ‘terug-
duwen in de keten’.”

Vertel de consument het verhaal
De economische haalbaarheid was naast de 
ethische grondslag en wetenschappelijke 
onderbouwing ook een van de voorwaarden 
voor succesvolle duurzame concepten die 
Peter Koelewijn naar voren bracht. Hij is 
general manager van het Rondeel ei, een 
ander voorbeeld van meer toegevoegde 
waarde door verduurzamen. “En het is 
natuurlijk zaak dat je de boodschap over-
brengt naar de consument. Je moet kunnen 
uitleggen wat je aan het doen bent.” Verhoe-
ven ziet daarin eveneens de oplossing voor 
de Keten Duurzaam Varkensvlees: “Het  
verhaal over dierenwelzijn, de efficiency in 
combinatie met milieuvriendelijk produce-
ren, moet aan de consument worden verteld. 
Dan immers wordt het niet alleen een prijs-
discussie maar een bewuste keuze.”

Koelewijn benadrukte in dit verband ook de 
noodzaak van integraal duurzaam onderne-
men. “Wat doe je bijvoorbeeld met de uitge-
legde hennen? Zorg dat je daar goed vlees 
van kunt maken. Ook al levert het geen cent 
op, het heeft toegevoegde waarde als je dit 
uit kunt leggen.” Daarnaast moet er in zijn 
visie uitzicht zijn op internationaliseren en 
een grotere schaal voor de ontwikkelde con-
cepten. Want: “Als de hogere kosten voor 
duurzaam produceren alleen leiden tot een 
klein bedrag op de basisprijs, dan ben je 
gezien als de basisprijs wegzakt.”

Innovatie garantie voor succes?
Toegevoegde waarde is ook te bereiken door 
innovatie. Maar al is de vinding nog zo 
uniek en veelbelovend, het is geen garantie 
voor (snel) succes, bleek uit het verhaal van 
Rob Suters. Hij is directeur van EZCol, 
tevens de naam van een cholesterolverla-
gend middel dat als ingrediënt is te verwer-
ken in bijvoorbeeld boter of yoghurt. Hoog-
gespannen verwachtingen, maar het geduld 
werd in een lang financieringstraject danig 
op de proef gesteld. Alle geïnteresseerde par-
tijen vielen uiteindelijk af. De geleerde les: ga 
als klein bedrijf praten met medeonderne-
mers en dus het mkb. In een dergelijk con-
sortium lukte het uiteindelijk wel en werd 
een topsectorsubsidie voor een projectwaar-
de van meer dan €1 miljoen verkregen. 
Isobionics vond wel de samenwerking met 
een grote speler, namelijk DSM, voor een 

reeks natuurlijke smaakstoffen. De innovatie 
zit in de (bio)technologie. De smaakstof is 
ontwikkeld via fermentatie en ondervangt 
daardoor het bezwaar van een instabiele 
keten (beschikbaarheid, kwaliteit  
en prijs), dat de meeste natuurlijke smaak-
stoffen hebben. De innovatieve techno- 
logie levert als meerwaarde stabiliteit en 
betrouwbaarheid in levering die de markt 
wenst.

High-tech en agrifood
Ook Marel innoveert en schept daarmee als 
toeleverancier van machines, apparatuur en 
systemen voor de dierlijke eiwittenindus-
trie de basis voor innovatie van bedrijven 
in agrifood. Marel-directeur Theo Bruins-
ma wees op de bijzondere positie als ‘brug-
genbouwer’ tussen de high tech-industrie 
en de agrifoodsector.
Marel wordt gedreven door de trends in de 
samenleving. “Uiteindelijk moeten wij de 
machines ontwikkelen die de producten 
kunnen maken waar over vijf tot tien jaar 
behoefte aan is.” Bruinsma hield een plei-
dooi om deze industrie in Nederland te 
behouden: “Kennis bepaalt uiteindelijk de 
toekomst.” Daarbij ziet hij wel een volgende 
fase, namelijk die van open, transparante 
innovatie binnen de keten met daarin – 
wederom – de wensen van de consument 
centraal.

• Carina Grijspaardt-Vink •

sharon dijksma, staatssecretaris Economische Zaken, vindt dat het bewustzijn op 

gang komt dat aan goed, eerlijk voedsel een prijskaartje hangt.

tijdens de agriFoodtop was er een bedrijvenmarkt waar posters van de pps 

(publiek-private samenwerkings)-initiatieven werden getoond.
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