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‘Food’ sterk en duurzaam

De Merk van het Jaar Awards worden  

toegekend op basis van een grootschalig 

consumentenonderzoek, waarbij merken 

worden beoordeeld op kwaliteit, innova-

tiekracht en expressiviteit. Overall winnaar 

in 2013 was Hak, gevolgd door Pickwick 

en Mona. Mona is het meest vernieuwen-

de merk van 2013.

In de productcategorieën werden 

bekroond: Lindeman’s (alcoholische  

dranken); Pickwick (non-alcoholische 

dranken); De Ruijter (zoetwaren, snacks, 

ontbijtproducten, brood en banket); Koop-

mans (kruidenierswaren overig); Mona 

(zuivel, kaas en geelvetten); Hak (vers, 

salades, diepvries en verpakte groenten).

Duurzame samenwerking
FNLI-voorzitter Bas van den Berg ging in 

op de maatschappelijke en politieke  

ontwikkelingen waarop de Nederlandse 

voedingsmiddelenindustrie anticipeert. 

“2013 laat zich verbeelden in twee woor-

den: duurzame samenwerking”, zo stelde 

Hak is het sterkste merk van 2013. de prijswinnaar werd 
bekend gemaakt tijdens de FNLi-jaarbijeenkomst op 3 oktober 
in Utrecht. de foodsector was daar bijeen voor de awards- 
uitreiking, om te netwerken en te benadrukken hoe duurzame 
samenwerking vorm krijgt. 

Vertrouwen
Ook de Taskforce Voedselvertrouwen werd 

door Van den Berg aangehaald in het kader 

van duurzame samenwerking. “De oplossin-

gen liggen in het uitsluiten van ‘free riders’ 

uit de keten en het integreren van product-

integriteit in de huidige kwaliteitssystemen”, 

stelde hij. “Samen met ketenpartners heb-

ben wij de verantwoordelijkheid deze 

oplossingen om te zetten in acties om het 

vertrouwen van de consument in de voed-

selketen te herstellen.” De FNLI-voorzitter 

benadrukte alle vertrouwen te hebben in de 

huidige organisatie van de NVWA.

Tot slot werd ook de politiek opgeroepen 

om duurzame samenwerking tot haar  

motto te maken: “We hebben behoefte  

aan politieke stabiliteit en daadkracht”, 

besloot Van den Berg.

• Carina Grijspaardt-Vink •

 
Naar gezondere producten
Aan de slag met verandering van de 
productsamenstelling? VMT organiseert 
op 12 november het middagsymposium 
‘Naar een gezondere voeding’. Ingegaan 
wordt op herformulering en wat een 
gezond voedingspatroon is. De Jaarprijs 
Goede Voeding 2013 wordt uitgereikt 
en gezonde productinnovaties komen 
voor het voetlicht.
Meer informatie en aanmelden:  
www.vmt.nl/jaarprijsgoedevoeding

hij en noemde initiatieven als de Alliantie 

Verduurzaming Voedsel, het Platform  

Productsamenstelling en de Gedragscode 

Eerlijke Handelspraktijken.

Voeding & Gezondheid
Keynote spreker Eric van der Burg, wet-

houder in Amsterdam en verantwoordelijk 

voor Zorg en Welzijn, spoorde de aanwe-

zige producenten aan meer te doen om de 

jeugd gezond te maken. “U bepaalt het 

supermarktaanbod en kleurt het media-

landschap. Kijk wat er op de verpakking 

staat, kijk naar de samenstelling en maak 

geen reclame gericht op kinderen.”

Van der Burg pleitte voor aansluiting van 

gemeentes bij de JOGG- (Jongeren Op 

Gezond Gewicht) aanpak. Het initiatief 

daartoe kan ook van de bedrijven komen. 

Jack Tabbers, voorman van Mars, vertelde 

hoe zijn bedrijf op productniveau verbete-

ringen realiseert en in de gemeente Veghel 

aan de slag is met JOGG. Daarbij wordt 

ingezet op het stimuleren van bewegen. 
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FNLi-voorzitter bas van den berg. Hak werd uitgeroepen tot sterkste merk van 2013.
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