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Meer dan  
transparantie
Herstellen consumentenvertrouwen vereist acties

De voedingsindustrie realiseert zich dat om het vertrouwen in 
voedsel te vergroten meer transparantie nodig is. niet voor niets 
pleit de FnLi herhaaldelijk voor ‘fabrieken van plexiglas’. maar 
er is meer nodig dan openheid alleen, betoogt Schuttelaar & 
Partners.

telijke bepalingen, zoals over samenstelling en 
herkomst, zijn bovenwettelijke afspraken al 
geruime tijd aan een opmars bezig. Denk hier-
bij aan afspraken over eerlijke handel en mili-
eugerelateerde zaken: voldoet de grondstof aan 
ons Fairtrade keurmerk, of aan onze afspraken 
over de herkomst van soja? Wat je daarover 
wilt communiceren is een strategische keuze 
die samenhangt met de verdere stappen in de 
keten. Echter, ook als er niet actief wordt 
gecommuniceerd, is het belangrijk vragenstel-
lers snel van een helder antwoord te kunnen 
voorzien. 

Product en etiket 
In de ontwikkelingsfase is het al belangrijk  
te bedenken hoe het product op de markt te 
positioneren, of deze positionering aansluit bij 
de kernwaarden en visie van het bedrijf, en 
welke verpakking en vorm hier goed bij past. 
Welke claims wil je op het eindproduct 

maken? Moet het product passen in een 
benchmark-systeem, voldoen aan 

afspraken over gezonde herformule-
ring en innovatie en aan de Vinkje-
criteria, of andere nutriëntenprofie-
len? Kennis van de Warenwet,  
voeding, duurzaamheid en com-
municatie en marketing komen 

hier samen. Het etiket is het visite-
kaartje van een product en moet 

voorzien zijn van heldere transparante 
informatie, die voor het overgrote deel wet-

telijk bepaald is. De Europese Verordening 

Openheid leidt niet per definitie tot vertrou-
wen en geloofwaardigheid, hier gaan strategi-
sche keuzes en veel voorbereidingen aan voor-
af. Denk aan het filteren van informatie, het 
omzetten ervan in heldere en op de doelgroep 
aangepaste bewoordingen en het in kaart 
brengen van issues, bijvoorbeeld rond duur-
zaamheid en gezondheid. Begrijpelijke, snel 
vindbare informatie over ingrediënten is  
daarbij een onmisbare, maar vaak onder-
schatte bouwsteen voor helderheid richting 
consument. 
Kennis en communicatie over grondstoffen en 
ingrediënten, informatie op het etiket en mar-
keting en PR zijn sterk verweven, maar in de 
praktijk vaak verschillende werelden. Figuur 1 
laat zien hoe de schakels van de keten een 
geheel vormen, waarbinnen informatie en 
communicatie in alle stappen op elkaar  
afgestemd zouden moeten zijn. 

Ingrediënten 
Informatie over grondstoffen en ingrediënten 
wordt steeds belangrijker voor de consument. 
Waarom zit er sorbitol in dit product? Hebben 
Turkse kinderen deze hazelnoten geplukt? Dit 
zijn vragen die je als producent snel en ade-

quaat moet kunnen beantwoorden. Tv-pro-
gramma’s zoals de Keuringsdienst van Waarde 
spelen hierop in en doen daarmee veel stof 
opwaaien. Om de juiste gegevens te kunnen 
delen, is het als producent belangrijk om te 
weten waarom er voor bepaalde ingrediënten 
gekozen is, waar ze vandaan komen, hoe ze 
zijn gewonnen, aan welke standaarden (wette-
lijk en bovenwettelijk) ze moeten voldoen en 
welke issues eraan verbonden zijn. Naast wet-
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Figuur 1. Keten en consumentenvertrouwen.
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Consumenteninformatie die in december 
2014 ingaat, voorziet in een aantal veranderin-
gen die de transparantie bevorderen. Denk 
aan verplichte voedingswaarde-, herkomst- en 
allergenenvermelding. Daarnaast heeft  de 
fabrikant natuurlijk nog vrijheden om het pro-
duct op een passende manier te presenteren, 
die medebepalend zijn voor de uitstraling. 
Soms sluit dit eerder aan bij wat de consument 
wil horen, dan bij de realiteit achter het pro-
duct of de visie van het bedrijf of merk. Zo ziet 
de consument graag een scharrelend kippetje 
op de verpakking van de kipfi let. De produ-
cent die hier gehoor aan geeft , loopt echter in 
toenemende mate het risico op misleiding te 
worden aangesproken. Oma’s magere droom-
yoghurt (zie afb eelding) is een fi ctief voor-
beeld om de kloof tussen perceptie en werke-
lijkheid te illustreren. 

Marketing en PR 
Hoewel informatie en communicatie in de 
eerdere fases in de keten al belangrijk waren, 
komt het er nu echt op aan: je geloofwaardig-
heid staat op het schap en wellicht in de media. 
Belangrijk voor een geloofwaardige aanprij-
zing van een product is aansluiting bij de kern-

waarden van het bedrijf en bij de positionering 
van het product, de productlijn en het merk. 
Wat voedingskundig geclaimd mag worden, is 
nauwgezet vastgelegd in de claimswetgeving. 
Voor claims over andere waarden, zoals duur-
zaamheid, geldt dat er geen gedetailleerde wet-
geving is om de koers te bepalen. In vooral 
Groot-Brittannië is bijvoorbeeld de discussie 
gaande over de impact van producten op het 
klimaat. Zo vermeldt Walker dat de productie 
van een zakje chips van grondstoff en tot schap 
een uitstoot van 75 g CO2 tot gevolg heeft . De 
organisatie die achter deze vorm van labelen 
zit, de Carbon Trust, geeft  alleen zo’n label vrij 
wanneer een bedrijf zich ook verplicht tot 
reductie. Voorstanders vinden dit een goede 
manier om de consument inzicht te geven, en 
tegelijkertijd bedrijven te stimuleren hun car-
bon footprint te verlagen. Tegenstanders, zoals 
Carbon Trade Watch, vinden dat je hiermee de 
verantwoordelijkheid verplaatst van bedrijf 
naar consument en voorbijgaat aan het 
belangrijkste, namelijk minder consumeren. 
Ook zie je bedrijven steeds vaker CO2-neu-
traal claimen. Het is echter niet altijd zo dat 
een bedrijf altijd zijn productieprocessen ver-
betert om dit te kunnen waarmaken, je kunt 

GoodFood: 
bouwstenen voor vertrouwen
1.  Een scherpe visie en haalbare missie, duidelijk 

verwoord voor de stakeholders, inclusief betrokken 
consumenten en werknemers.

2.  Up-to-date overzicht van de herkomst van 
ingrediënten plus de maatschappelijke issues en 
percepties erbij, evenals een onderbouwing van 
de keuze ervoor.

3.  Overzicht van het stakeholderveld en de percepties 
van de stakeholders ten opzichte van het bedrijf, 
merk en producten.

4.  Kernboodschappen met de motivaties voor de 
productie-/ingrediëntenkeuzes van het bedrijf, 
die aansluiten bij de issues die leven onder 
medewerkers en externe stakeholders.

5.  Medewerkers kennen de producten, weten wat ze 
erover naar buiten mogen brengen en doen dat. 

6.  Heldere etiketten; volgens wetgeving en passend bij 
het product en de percepties van de consument.

7.  Uitgebreide productinformatie in communicatie-
materialen plus toegankelijkheid voor vragen. 

CO2-uitstoot ook compenseren. Het wel of 
niet claimen van dergelijke waarden is een 
afweging waarbij vele factoren meespelen en 
een goede kennis en uitleg van de materie 
onmisbaar is. 

Bouwstenen voor vertrouwen
Voedingsmiddelenbedrijven worden niet meer 
afgerekend op afzonderlijke daden of berich-
ten, maar op het totaal aan activiteiten en 
boodschappen. De communicatie moet daar-
om van a tot z kloppen, van grondstof tot mar-
keting. Het start bij het verwoorden van een 
scherpe visie op bedrijf en producten. Daar-
naast zijn inzicht in de eigen processen en 
keuzes, gebaseerd op kennis over grondstoff en 
en ingrediënten, warenwettelijke aspecten en 
thema’s rond duurzaamheid en gezondheid, 
onmisbare ingrediënten voor vertrouwen.
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Oma’s magere droomyoghurt is een fi ctief voorbeeld om de kloof tussen 

perceptie en werkelijkheid te illustreren. Bron: Schuttelaar & Partners
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