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Ondernemers  
aan zet
Productschap MVO wordt private organisatie

Formeel worden de productschappen op 1 januari 2015 opge-
heven. vele gaven al aan in een andere vorm een doorstart te 
maken. Zo ook Productschap mvo, dat vanaf volgend jaar ver-
der gaat als mvo - de private ketenorganisatie (verenigings-
vorm) voor de oliën en vetten. vmt sprak aan de vooravond van 
de officiële oprichting met de nieuwe voorzitter en directeur.

geschiedde. In de nieuwe setting zijn 42 indi-
viduele bedrijven lid (95% van de MVO-sec-
tor is vertegenwoordigd), zowel mkb’ers als 
multinationals. Het bestuur telt dertien leden. 
De contributie gaat per 1 januari 2014 in en 
op 13 maart 2014 zal de eerste ledenvergade-
ring plaatsvinden. 

Hebben jullie nog getwijfeld aan een door-
start van Productschap MVO?
Claassen: “Bedrijven hebben altijd hun 

Tijd is geld. Dat weet Loek Favre, bestuurs-
voorzitter van IOI Loders Croklaan met 
Nederlandse vestigingen in Wormerveer en 
Rotterdam, als geen ander. Toen minister 
Melanie Schultz van Haegen medio oktober 
de Zaanstreek bezocht om te praten over het 
oplossen van verkeersknooppunten in de 
regio, kreeg ook Favre de kans zijn zegje te 

doen. De bereikbaarheid van de vestiging in 
Wormerveer laat nog te wensen over. Regel-
matig staan trucks uren vast in het Zaanse 
verkeer, vertelt Favre. “Veel olie en vet gaan 
nog over de weg”, vult Frans Claassen aan.

Open voor hele keten
Aan het woord zijn de nieuwe voorzitter van 
MVO: Loek Favre en Frans Claassen, die net 
als bij het vroegere productschap het direc-
teurschap zal vervullen bij de net opgerichte 

private ketenorganisatie MVO. In tegenstel-
ling tot de oude situatie vallen transport- en 
opslagbedrijven nu ook in de portefeuille van 
MVO. Ook dienstverleners zijn welkom. “We 
stellen ons open voor iedereen met een rele-
vante rol in de oliën- en vettenketen”, aldus 
voorzitter Favre.

Steun uit sector
Bijna twee jaar geleden alweer liet een meer-
derheid van de Tweede Kamer weten voor-
stander te zijn van het volledig opheffen van 
alle product- en bedrijfschappen. De overheid 
zou de publieke taken van de schappen gaan 
uitvoeren. Wat er met de niet-publieke taken 
zou gebeuren, daarover bestond nog niet 
direct duidelijkheid. Mogelijk zouden de pro-
ductschappen die in afgeslankte vorm zelf ter 
hand kunnen nemen. Dat dit een reële optie 
was voor Productschap MVO werd begin 
2012 duidelijk. Uit een zelf uitgevoerde pei-
ling bleek dat 95% van de ondernemers het 
werk van het productschap belangrijk tot zeer 
belangrijk vindt. Geen van de respondenten 
wilde van de organisatie af. Een doorstart als 
private organisatie lag voor de hand. En zo 

‘ We kunnen de  
voedselveiligheid  
beter borgen’

Loek Favre (links) wordt de nieuwe voorzitter van mvo, 

Frans claassen zal de rol van directeur vervullen.
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steun uitgesproken in MVO. Na de aankondi-
ging van de opheffing hebben we gewoon 
doorgepakt. We besloten dat we de activitei-
ten in een private organisatie wilden voortzet-
ten. We stelden een werkgroep in van negen 
bedrijven. Hierin zaten ceo’s en senior mana-
gers. Het was aan de bedrijven om de nieuwe 
organisatie vorm te geven. Wij faciliteerden 
dit proces.”
Favre: “We hebben een lijst met hoofdpunten 
vastgesteld en bepaalden welke prioriteit had-
den en welke niet. We kwamen verbazend 
snel tot overeenstemming. Om de organisatie 
draaiende te houden is een bepaald budget 
nodig. Ook daar kwamen we snel uit.” 

Aan de verplichte heffingen komt een einde. 
Bedrijven gaan nu contributie betalen.
Favre: “Bedrijven gaan minder betalen dan in 
de oude situatie. De hoeveelheid hangt af van 
de grootte van de onderneming. Of ik precie-
zer kan zijn?” Favre en Claassen kijken elkaar 
vragend aan. “De bedragen variëren van 
€2.000 per jaar tot €200.000 per jaar. De ver-
plichte heffing bedroeg €0,40 per ton gepro-
duceerd product. In het systeem van contri-
butie is dat gedaald naar €0,28 per ton gepro-
duceerd product.”
Claassen: “Door scherpere prioriteiten te stel-
len, is een lager budget toch nog voldoende 
om de organisatie goed neer te zetten en 
impact te hebben.” Wel is het aantal fte’s 
gedaald van 17 fte in 2011 naar zo’n 10,5  
in de nieuwe situatie.
De vier hoofdthema’s waar de vereniging 
MVO zich op richt zijn: duurzame ontwikke-
ling, voeding & gezondheid, handelspolitiek 
en voedsel- en diervoederveiligheid. Een 
onderwerp als arbeidsmarkt achten de bedrij-
ven van minder belang omdat dit het beste 
individueel en op regionaal niveau kan  
worden geregeld.

Was het lastig om met alle belangen van de 
individuele bedrijven rekening te houden?
Claassen: “We hebben de ketenorganisatie 
verbreed. Dat maakt het niet altijd gemakke-
lijker om met alle belangen rekening te hou-
den.”
Favre: “Maar de hoofdthema’s zijn niet voor 
niets naar boven gekomen. Deze zijn voor 

iedereen belangrijk. Niet ieder thema is even 
belangrijk voor ieder bedrijf. Bij technische 
producten is voedselveiligheid minder 
belangrijk, maar duurzaamheid des te meer. 
Belangrijk is dat de thema’s niet concurrerend 
zijn.”
 
Wat zijn de grootste veranderingen ten 
opzichte van de oude situatie? 
Claassen: “90% van de oude activiteiten zetten 
we voort. Maar we hebben geen controle meer 
van de overheid en Sociaal Economische Raad 
(SER). Dus minder lastendruk. Onduidelijk is 
nog hoe de rolverdeling tussen overheid en 
MVO ligt in het crisismanagement. We zijn in 

•  MVO bestaat volledig uit individuele 
bedrijven.

•  Een contributie afhankelijk van de bedrijfs-
grootte vervangt de verplichte heffing.

•  MVO staat open voor alle partijen in de 
keten. Voor het eerst zijn dienstverleners 
en transport- en opslagbedrijven lid.

•  95% van de MVO-sector  
(42 bedrijven) is lid.

•  Het bestuur bestaat uit dertien bedrijven. 
Eén keer per jaar vindt een ledenvergade-
ring plaats. Voor de vier hoofdthema’s 
(duurzaamheid, voedselveiligheid,  
handelspolitiek en voeding & gezondheid)  
zijn werkgroepen ingesteld.

MVO, private ketenorganisa-
tie (vereniging) voor oliën  
en vettensector

overleg over de taakverdeling. We zien zeker 
een taak voor onszelf, maar ook de overheid 
heeft een duidelijke rol.”

Juist omdat in het nieuwe MVO de gehele 
keten is vertegenwoordigd, kan er snel  
worden geschakeld. 
Favre: “Omdat alle partners in de keten – van 
labs tot transport- en opslagbedrijven –  aan 
dezelfde tafel zitten, kunnen we de voedselvei-
ligheid beter borgen. In de oude situatie lukte 
dat minder goed omdat we aan andere tafels 
zaten. In tijden van crisis is snelheid cruciaal.”
Claassen: “Het unieke is dat individuele 
bedrijven lid zijn. In het bestuur zitten geen 
brancheorganisaties. Dat maakt de lijnen kor-
ter en we kunnen eerder tot actie overgaan.”
Favre: “Ik blijf volhouden: we waren tevreden 
met hoe het ging. We hoefden niet veel te  
veranderen of te verbeteren.”

Hoe zien jullie de nabije toekomst?
Favre: “Het is belangrijk dat MVO als private 
organisatie een goede start gaat maken. Ik zit 
al lang in de sector en wil daar met mijn net-
werk een steentje aan bijdragen. Verduurza-
ming is belangrijk en blijft belangrijk. MVO 
zal daar door de ketenaanpak verder aan  
bijdragen.
Claassen: “Ik ben blij met het vertrouwen dat 
het bedrijfsleven ons weer heeft gegeven. Wij 
willen dit waarmaken. Maar bedrijven zijn 
vooral zelf aan zet. Zij moeten invulling  
blijven geven aan de thema’s.”

• Maurice de Jong •

mvo vertegenwoordigt de hele keten in oliën en vetten; op de foto palmolie.


