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Wissel informatie 
in keten uit

Eind 1995 HACCP als systeem voor voed-
selveiligheid in de Nederlandse Warenwet  
ingevoerd. Omdat dit niet tot minder inci- 
denten leidde, besloot de retail in 2000 via 
het  Global Food Safety Initiative (GFSI) 
eigen standaarden in te voeren. Daarvan 
zijn BRC en IFS op dit moment de belang-

rijkste. Inmiddels zijn alle leveranciers van 
Jumbo-huismerken  in het bezit van zo’n 
GFSI-certi!caat voor de scope van de  
producten die gecontracteerd zijn. BRC  
en IFS hebben zich ontwikkeld tot brede 
compliancestandaarden, waarin ook zaken 
als Food Defense en Business Continuity 
Management zijn opgenomen. 
De volgende stap is de vaststelling van een 
GFSI-module voor Voedselfraude. Jumbo 
verwacht van al zijn huis merkleveranciers 

Jumbo is voor voedselveiligheid en transparantie in de keten 
afhankelijk van belanghebbenden. Niet allemaal hebben ze 
rechtstreeks te maken met de consument. Ze vinden het  
daarom lastig en onnodig om relevante informatie te delen. 
Meer bereidwilligheid en flexibiliteit in de voedselketen blijkt 
echter noodzakelijk.

Jumbo Supermarkten werkt aan transparantie 

stappen zetten om dit te bewerkstelligen  
en zijn leveranciers hierin meenemen.  
Hiermee komt de organisatie tegemoet  
aan een van haar zeven zekerheden: de 
wens van de consument staat centraal.
De contractleverancier is uiterst bereid  -
willig op het moment dat Jumbo vraagt  
om de keten van bijvoorbeeld hazelnoten  
te delen, omdat consumenten de garantie 
willen dat die niet met kinderarbeid zijn 
geoogst – hazelnoten worden gebruikt in de 
pralinévulling van Jumbo-paaseitjes. De 
keten achter de leverancier is daar echter nog 
niet altijd aan toe of ziet daar het nut en de 
noodzaak niet van in, zeker als het gaat om 
grondsto"en uit homogene ketens waar 
slechts enkele bedrijven de toeleverketen 
beheersen. Een veelgehoorde opmerking van 
huismerkleveranciers is ook dat wanneer zij 
transparant zijn over productie locaties en de 
herkomst van producten en ingrediënten, de 
supermarkten hen zullen passeren en recht-
streeks bij de bron gaan inkopen. Maar dit is 
nooit de bedoeling van het uitwisselen van 
informatie door de hele voedselketen heen.

Extra informatie
Certi!cering gee# de zekerheid dat de  
leveranciers die Jumbo contracteert een 
minimumniveau van voedselveilig werken 
hebben bepaald en ingevoerd. Maar certi!- 
catie gee# het bedrijf en zijn klanten nog  
niet het vertrouwen dat ze alles weten over  
de genoemde onderwerpen en over de mate 
waarin duurzame keuzes kunnen worden 

‘ Maatschappij vraagt meer 
garanties en transparan-
tie van voedselketen’ 

dat ze deze module inbedden in hun  
voedselveiligheidssysteem. 

Transparantie
Ondanks alle inspanningen, die vooral  
kosten toevoegen aan de keten, is er nog 
nooit zoveel kritiek op voedsel en de  

voedselketens geweest. De 
maatschappij vraagt meer 
garanties en transparantie 
van voedselketens dan 
alleen een systeem voor 
voedselveilig werken. De 
consument wil steeds meer 
meer informatie over de 
samenstelling, productie-

wijze en herkomst, zekerheid over social 
compliance en de mogelijkheid hebben om 
te kiezen voor duurzamere producten. 
De manier van samenwerken tussen retail 
en leveranciers, die nu vooral is gericht op 
de uitwisseling van certi!caten en keur-
merken, zal moeten transformeren naar  
een samenwerking waarbij ketenpartijen 
onderling vertrouwen tonen door de  
deuren open te zetten en open te houden. 
Jumbo gaat de eerste, en alle volgende  

CERTIFICERING STANDAARDEN



025

In 2020 moet de andere manier van ketensamenwerking het consumentenvertrouwen hebben hersteld.

gemaakt. Daarom vraagt Jumbo al via zijn 
productspeci!catiesysteem aan zijn leveran-
ciers om alles te vertellen over de samenstel-
ling en herkomst van een product. 
In het woud van duurzame keurmerken 
probeert de organisatie een eigen gezicht te  
creëren zodat zijn klanten eigen keuzes en 
afwegingen kunnen maken voor duurzamer 
voedsel. Al deze inspanningen zijn vooral 
voortgekomen uit eigen initiatief of uit 
afspraken met consumenten organisaties. 
Jumbo neemt dus duidelijk het eigenaar-
schap op zich.

Informatie uitwisselen
Wat bedoelt en wil Jumbo nu eigenlijk? Het 
bedrijf verkoopt levensmiddelen met zeven 
garanties, de zeven zekerheden. Dat is het 
uitgangspunt. Voordat Jumbo in zee gaat 
met een huismerkleverancier,  is er door  
de huidige werkwijze al veel informatie 
beschikbaar over de leverancier, het  
product, de ingrediënten en de verpakking. 
Door incidenten, media-aandacht of omdat 
consumentenorganisaties Jumbo daartoe 
prikkelen, wordt deze informatie verrijkt. 
Daardoor kan het bedrijf de consument  
van nog meer van relevante informatie 

voorzien. Dit alles gebeurt op basis van een 
goede relatie met de huismerkleveranciers, 
die open en transparant willen zijn. Zij 
beschikken over de meeste kennis van dat 
deel van de voedselketen. Als Jumbo tonijn 
in blik koopt en het vangstgebied wisselt, is 
dat belangrijk om te weten. Alleen zo kan 
het bedrijf de juiste informatie verstrekken 
op het etiket en goede afspraken maken 
over de etiket voorraden om deze variatie  
op te vangen. Zo wordt misleiding van de 
consument voorkomen. 
Een ander voorbeeld. Jumbo verkoopt  
graag consumptieaardappelen met  
goede kook eigenschappen. Aangezien  
de aardappelteelt en -oogst in het seizoen 
met de zon meebewegen, is het belangrijk 
dat het bedrijf weet welke rassen het kan 
verwachten in bepaalde perioden. Dan  
kan het de opmerkingen van klanten over 
de aardappelen beter begrijpen.  

Schakels kennen
De wereldvoedselmarkt is dynamisch.  
Soms zijn grondsto"en niet beschikbaar en 
stijgt de prijs. Als ketens uit veel schakels 
bestaan en dus niet transparant zijn, wordt 
het steeds lastiger om de betrouwbaarheid 

ervan vast te stellen. Daarom is het erg 
belangrijk iedere schakel in de keten te  
kennen en de ins en outs ervan. Ook is het 
naast GFSI-certi!cering essentieel om vaak 
voor de hand liggende informatie over 
grondsto"en, beschikbaarheid, productie-
methoden en prijsontwikkelingen uit te 
wisselen. Jumbo is ervan overtuigd dat alle 
partijen in de keten belang hebben bij een 
dergelijke aanpak. Het bedrijf ziet het als de 
sleutel naar het herwinnen van het vertrou-
wen van de consument. Jumbo blij# dus om 
informatie vragen, maar de organisatie gaat 
ook vragen welke informatie volgens de 
keten essentieel is. Het bedrijf laat zich er 
graag van overtuigen welke informatie de 
juiste is. Hierover wil het met de keten  
goede afspraken maken, zodat het wiel niet 
steeds opnieuw hoe# worden uitgevonden. 
In 2020 moet de andere manier van samen-
werken tot zichtbare resultaten hebben 
geleid en de consument weer vertrouwen 
hebben in voedsel. Dat kan alleen als dit 
ketenbreed wordt gedragen.   
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