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Openheid  
noodzaak én kans

Consumenten willen weten wat ze eten
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gen geïnteresseerden een kijkje in de keuken. “Er is hier 
sprake van transparantie zonder dat de voedselveilig-
heid in gevaar komt.” Ook openden biologische toele-
veranciers van Albert Heijn vorig jaar de deuren voor 
het publiek, wat goed is voor het consumentenvertrou-
wen en de transparantie. Sloot geeft toe dat dit niet 
zomaar voor iedere productgroep kan. “Bij een biologi-
sche aspergekweker kan dat goed werken, maar of de 
consument nu echt gelukkig wordt van de binnenkant 
van een industriële slachterij is nog maar zeer de vraag.”

The Milk Story
FrieslandCampina is zo’n bedrijf dat transparantie in 
zijn voordeel gebruikt. Het bedrijf doet dit via het in 
2011 opgerichte online stakeholdersplatform ‘The Milk 
Story’. Hier kan iedereen die dat wil de dialoog aangaan 
over verschillende uitdagingen die spelen in de zuivel-
sector, verklaart Frank van Ooijen, Corporate Director 
communication en sustainability. Met het online plat-
form toont FrieslandCampina zich bewust van zijn 
meest transparante kant. “We vinden het belangrijk om 
de dialoog aan te gaan met onze stakeholders. Dit zorgt 
voor interessante inzichten, maar laat ook zien dat we 
midden in de samenleving staan”, zegt Van Ooijen. 
FrieslandCampina heeft vier onderwerpen waar het 
met belanghebbenden over praat: voeding en gezond-
heid, duurzaamheid, cultuur en maatschappij en over 
de grens. “Wat betreft deze vraagstukken zoeken we 
samen met stakeholders naar duurzame oplossingen.” 
Niet FrieslandCampina zelf beheerd ‘The Milk Story’, 
maar de organisatie Het Portaal doet dat, wat de  
discussie ten goede kan komen.

Weidegang
De feedback op de vier thema’s tot nu toe leverde veel 
bruikbare input voor FrieslandCampina’s MVO-beleid. 
Dat het zuivelconcern bereid is te luisteren naar de zor-
gen van Nederlanders blijkt uit het volgende voorbeeld. 
Van Ooijen: “Consumenten, zo bleek uit peilingen, vin-
den weidegang van belang. Ze willen koeien in de wei 
zien lopen. Maar critici wezen erop dat dit nadelig uit 
zou pakken voor onder andere de CO2-uitstoot. Intern 
hebben we dit dilemma uitvoerig besproken. We kwa-
men tot de conclusie dat weidegang een speerpunt voor 
ons is.” Een win-winsituatie voor consument en Fries-
landCampina: de neergang van het aantal koeien in de 

Nadat Britse controleurs begin dit jaar paardenvlees aantroffen in 
de 100% runderdiepvrieslasagne van het merk Findus, trof de 
vleesfraude in de weken erna ook andere Europese landen inclusief 
Nederland. Wat leek te beginnen als een incident in het Verenigd 
Koninkrijk, groeide uit tot een zaak van Europese proporties waar-
van de schok nu nog steeds nadreunt. Parallel aan het paarden-
vleesschandaal barstte de discussie over transparantie in de voe-
dingsindustrie los. “Als er paardenvlees zit in lasagne of hambur-
gers, dan hoort een label dit aan te geven”, brieste Eurocommissaris 
Tonio Borg in februari dit jaar. “Consumenten hebben het recht te 
weten wat ze eten.” 
Niet alleen consumenten hebben dit recht, ook de ketenpartijen. 
“Het is onacceptabel als ketenpartijen – en uiteindelijk consumen-
ten – moedwillig onjuist geïnformeerd worden over ingrediënten 
van voedingsmiddelen”, sprak de FNLI haar afschuw uit. Het  
paardenvleesschandaal zette transparantie weer op de kaart. 
Uit het onderzoek ‘Duurzaamheidkompas’ van Market Response 
onder vijfhonderd respondenten blijkt dat het vertrouwen in voe-
dingsmiddelen afneemt. Vier op de tien Nederlanders heeft minder 
vertrouwen dan een jaar eerder. En zo’n 30% vertrouwt de etiketten 
niet meer. Hoe het vertrouwen te verhogen? Meer transparantie in 
de voedingsindustrie, zo vinden de respondenten.

Perceptie consumenten
Professor Laurens Sloot van EFMI Business School stelt dat hoe 
verder iets van consumenten afstaat, hoe minder vertrouwen ze 
ergens in hebben. Daarom genieten boeren, speciaalzaken, super-
markten en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit meer ver-
trouwen dan levensmiddelenfabrikanten en ngo’s, zo blijkt uit het 
EFMI-onderzoek Consumententrends 2013. “Vertrouwen komt 
deels door het zien en voelen van producten, maar je kunt als con-
sument niet 1-2-3 een levensmiddelenfabriek van Unilever binnen-
lopen.” Sloot legt uit dat het hier gaat over ‘subjectieve’ veiligheid 
(perceptie) die consumenten voelen en niet om ‘objectieve’ veilig-
heid. Het vertrouwen in 
voedselveiligheid onder  
consumenten is immers nog 
steeds onverminderd hoog, 
vertelt de EFMI-professor. 
Wat te doen om het imago 
van de voedingsindustrie op te poetsen, transparanter te maken? In 
figuurlijke zin de deuren open gooien, zodat belangstellenden een 
gevoel krijgen wat de voedingsindustrie nu eigenlijk doet. De 
afstand tussen consument en fabrikant wordt zo kleiner. Als voor-
beeld geeft Sloot de Ronddeel-eieren. Na het scannen van de QR-
code komt een live-verbinding tot stand met de kippenstal en krij-

Openheid  
noodzaak én kans

Consumenten willen steeds meer weten over hun voedsel. ze verwachten van fabrikanten openheid en 
transparantie over de herkomst van grondstoffen en de productie van voedingsmiddelen. het ene bedrijf 
gaat dit beter af dan het andere. Drie bedrijven aan het woord die transparantie hebben vertaald in  
concrete actie. 
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duct veilig en schoon was.” Koppert Cress begon meteen met het 
uitvoeren van tests. Hieruit bleek dat de producten niet besmet 
waren met de EHEC-bacterie. Deze informatie communiceerde 
Koppert Cress direct aan zijn klanten en verder. “We zijn op alle 
vragen transparant antwoord gaan geven en hebben niets binnens-
kamers gehouden”, legt Bénard uit. Zo verwees de fabrikant naar 
testrapporten en maakten ze zelf filmpjes met uitleg wat er precies 
aan de hand was. Het beeldmateriaal werd via de eigen website en 
via sociale media verspreid.  
Ook gaf Koppert Cress in columns uitleg over de toegepaste certifi-

ceringen. Met zowel HACCP als het SQF-certificaat 
gingen we verder dan wettelijk verplicht is, bena-
drukt Bénard. “Je kunt het nooit echt hard maken, 
maar door onze transparante houding ook tijdens 
de EHEC-crisis vol te houden, hebben we minder 
schade geleden dan anders het geval was geweest.” 

Vleesfabriek
De verhalen van FrieslandCampina en Koppert 
Cress zullen Frans Egberts, directeur van vleeswa-
renfabrikant Henri van de Bilt, als muziek in de oren 
klinken. Al jaren pleit hij voor meer transparantie in 
de voedingsindustrie. De geheimzinnigheid in de 
branche onder het motto: ‘De concurrentie kijkt ook 
mee’ is totaal onnodig. “We werken globaal met 
dezelfde apparatuur en ook de processen lijken op 
elkaar. En ja, ook wij geven de finesses natuurlijk 
niet prijs.” Zelf stelt Egberts zijn fabriek open voor 
ieder die maar interesse toont. Soms wel twee keer 

wei stopte en FrieslandCampina bracht een aantal producten van 
weidemelk op de markt. En de CO2-uitstoot dan? “Die is van groot 
belang en zeker niet afgeschreven”, reageert Van Ooijen. “We zor-
gen ervoor dat de weidegang geen afbreuk doet aan onze doelstel-
lingen rondom CO2-uitstoot. Die doelstellingen gaan we gewoon 
halen op minder emissies.”

EHEC-crisis
De omstandigheden om de eigen boodschap te vertellen, zijn lang 
niet altijd ideaal. Koppert Cress ondervond dit twee jaar geleden 
aan den lijve. In 2011 hield de EHEC-crisis de hele wereld in zijn 
greep. Kiemgroenten belanden in het verdachtenbankje. Tot wan-
hoop van Koppert Cress werden de cressen op één hoop gegooid 
met producten als taugé. “Er werd zo veel onjuiste informatie de 
wereld ingeslingerd. Zo werd er bijvoorbeeld zelfs een doosje met 
ons product in het journaal getoond”, blikt Hélène Bénard van 
Koppert Cress terug. Dit kon zo niet langer, vonden ze bij de inter-
nationaal opererende onderneming. De communicatie kon niet 
meer alleen worden overgelaten aan officiële instanties als de 
NVWA. “De dingen werden uit hun verband gerukt. We zijn ons 
eigen verhaal gaan vertellen. We voelden zo sterk aan dat ons pro-

‘We voelden zo sterk aan 
dat ons product veilig en 
schoon was’

Frank van Ooijen: ‘Wij vinden het belangrijk om de dialoog aan te gaan met onze stakeholders.’ 

hélène Bénard: ‘tijdens de eheC-crisis zijn wij ons eigen verhaal gaan vertellen.’ 
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hiervan op mens en milieu. Kortom, het verschil tussen openbaar 
en ‘achter de schermen’ verkleint, de toekomst van het bedrijfsleven 
begint op die manier steeds meer op een glazen huis te lijken. Die 
transparantie schept ruimte voor bedrijven om hun eigen verhaal 
te vertellen, aldus MVO Nederland. Klanten zien niet alleen het 
bedrijf door het ‘glazen huis’, maar ook vice versa.
Sociale media geven consumenten bovendien macht. Bedrijven 
kunnen steeds minder goed zaken verborgen houden, meldde Anja 
Verheij-Kollmann van Ketchum in Adformatie. Het probleem is 
dat een veelheid aan bronnen uiteenlopende geluiden voortbrengt 
die daardoor de waarheid overstemmen, denkt Verheij. Ze geeft als 
voorbeeld een moeder die informatie zoekt over het hormoonge-
halte in voedsel. “Weinig kans dat ze meteen de informatie vindt 
die verspreid is door de voedingsindustrie en die haar vragen 
beantwoordt. In plaats daarvan vindt ze informatie van actiegroe-
pen en verontrustende berichten van consumenten op blogs. Hoe 
verwacht de industrie dat deze moeder de juiste informatie krijgt 
als de branche zelf niet transparanter wordt?”
Nog steeds is verbetering in transparantie nodig, vindt ook Egberts 
van Van de Bilt, maar hij signaleert de laatste vijf jaar wel een ken-
tering. Meer vleesbedrijven openen voorzichtig de deuren. “Ik 
moet nog zeven jaar werken; een hoge vorm van transparantie zal 
ik helaas niet meer meemaken.”

• Maurice de Jong •

met medewerking van mVO Nederland

per week vinden er rondleidingen plaats. 
Studenten en scholieren zijn frequente 
bezoekers, maar ook concurrenten heet 
Egberts welkom. “Maar dan stel ik wel als 
eis dat ik ook bij hen naar binnen mag.” 
Bijna twee jaar geleden willigde Egberts het 
verzoek van de Keuringsdienst van Waarde 
in om te mogen filmen bij Henri van de 
Bilt. Hij zag dit als een kans om te laten 
zien dat het bedrijf trots is op zijn product, 
een kans om reclame te maken voor vlees-
waren. Na afloop waren de reacties louter 
positief. “Na ons (in 2012, red.) wilde een 
producent van filet americain niet meewer-
ken. Toen ging KvW zelf op onderzoek uit 
en vond varkensvlees. Over deze uitzen-
ding zijn zelfs Kamervragen gesteld. Om 
dit te voorkomen moet je transparant zijn 
is mijn overtuiging.”

Sociale media
Door de toenemende invloed van sociale media zal transparantie 
‘een fact of life’ worden voor foodondernemers, meldt het 
Trendrapport 2013 van MVO Nederland. Bedrijfsactiviteiten wor-
den steeds zichtbaarder voor de buitenwereld, net als de effecten 

Vijf tips voor verbetering transparantie

1.  Gebruik sociale media bewust 

Volg stakeholders en personeel op sociale media. Kijk wat ze 
over uw bedrijf zeggen en reageer hierop.

2.  Richt u op de belangrijkste thema’s van uw eigen bedrijf 

Bericht over onderwerpen die dicht bij uw eigen bedrijfsproces 
staan.

3.  Vertel het eerlijke verhaal 

Vertel niet alleen jubelverhalen, maar ook wat er minder goed 
loopt.

4.  Zoek de dialoog op 

Praat met uw stakeholders over dilemma’s. De interactie kan 
nieuwe ideeën opleveren.

5.  Maak niet-financiële informatie toegankelijk 

Laat zien wat uw bedrijf doet. Niet alleen over ‘hoeveel’ (omzet), 
maar ook ‘hoe’.

Bron: mVO Nederland: www.mvonederland.nl

Frans egberts: ‘De laatste vijf jaar signaleer ik wel een kentering. meer vleesbedrijven gooien de deuren open.’ 
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