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De digitale keten 
De levensmiddelenindustrie ziet het weer helemaal 
zitten, zo viel op de FNLI-jaarbijeenkomst te beluis-
teren. De R&D-uitgaven zitten weer in de lift: met 
400 miljoen euro in 2014 is Nederland Europees 
koploper. De slimme en toekomstgerichte foodprodu-
cent zou vooral moeten inzetten op de megatrend die 
zich nu aan het ontwikkelen is: de digitalisering van de 
foodketen. Dan hebben we het bijvoorbeeld over de 
opkomst van het online boodschappen doen, maar ook 
over de inzet van big data en smart industry in food. 

Door digitalisering gaan niet alleen de traditionele 
consumentenkanalen door elkaar heen lopen, maar 
de schakels in de keten erachter ook. En dat heeft 
grote impact op die keten, stellen steeds meer experts. 
Neem verpakkingsontwikkeling. Dat vakgebied wordt 
door de digitalisering geraakt in al zijn facetten: merk, 
design, productontwikkeling, wetgeving en logistiek. 
Dat betekent dat je overal in de keten iets zal moeten 
ondernemen. Flexibiliteit is daarbij een van de kern-
woorden.

Niet iedere producent of toeleverancier is al volop door-
drongen van of bezig met dit toekomstperspectief, zo 
krijgen wij terug uit ons netwerk. Betekent dat dan dat 
VMT te vroeg is om dit onderwerp te agenderen? We 
denken van niet, omdat heel veel partijen zich al 
wel enorm verdiepen in deze materie. Zo ook bij VMT. 
We denken op dit moment hard na over dit onderwerp 
met het oog op het aanstaande Food Event in april 
2016. Dat doen we niet alleen. We raadplegen hier-
voor ook de brancheorganisaties, experts en de 
voedingsindustrie zelf. Daarom ook een oproep aan
u om met ideeën en suggesties te komen via boven-
staand mailadres!
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