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Partijen bijeen op 
Food Valley Expo
Agrifoodsector ontmoet, vertelt en doet kennis op

Advies over (inter)nationaal zakendoen, een update van de 
wetenschappelijke ontwikkelingen, matchmaking, inspiratieses-
sies, subsidiemogelijkheden voor food mkb en natuurlijk de uit-
reiking van de Food valley Award. dat en meer bracht zo’n 700 
mensen uit de agrifoodsector eind oktober samen in Papendal 
voor Food valley Expo 2013.

Centraal op Food Valley Expo 2013 stond  
de bedrijvenmarkt, waar op de beursvloer 
bedrijven en organisaties zich presenteerden 
met een stand. Hieronder waren de Neder-
landse foodbedrijven uit de mkb Innovatie 
Top 100, de ranglijst van innovatieve 
ondernemers in het mkb.  
Op de beursvloer was tevens alle gele-
genheid om te proeven van de produc-
ten die meedingen in De Smaak van 
NL, de verkiezing van het meest 
smaakvolle innovatieve product van 
Nederlandse bodem. De range liep van  
Friese kruidnagelkaas, via Sweet Pepper  
Surprise tot aan zwarte walnoten op siroop.

Internationaal perspectief
Naast activiteiten van Nederlandse bodem 
bracht Food Valley Expo internationale acti-
viteiten voor het voetlicht. Op de beursvloer 
was een paviljoen ingericht waar partners 
van de European Food Alliance zich presen-
teerden. Landen als Zweden, Wallonië, 
Denemarken en Frankrijk toonden hun 
innovaties. De range internationale partijen 
was nog groter tijdens FoodMatch 2013, 

waar (potentiële)zakenpartners één-op-één 
gesprekken konden voeren.
De internationale focus was er ook in een 
seminar over de kansen die er zijn in Brazi-
lië. Studenten van HAS Hogeschool presen-

teerden ontwerpen die antwoord gaven op 
de vraag hoe een typisch Nederlands pro-
duct geschikt te maken voor de Duitse of 
Vlaamse markt. Zij kregen feedback op hun 
ontwerpen. En onderwijs en bedrijfsleven 
ontmoetten elkaar in een interactieve sessie 
over hoe de toekomstige werknemers in de 
agrifoodsector eruit zien.

Ondersteuning bij innovatie
Innovatie was het thema in ‘Science for Busi-
ness’, de plenaire sessie verzorgd door Wage-
ningen UR, NIZO food research en andere 
partijen, waar een update werd gegeven van 

de wetenschappelijke ontwikkelingen. Gel-
derse ondernemers vertelden later hoe hun 
innovatieve ontwikkeling een ‘boost’ kreeg 
door gebruik te maken van de Gelderse 
innovatievouchers of het inschakelen van 
Food Valley Direct voor hun kennisvraag. 
Zij lieten zien wat met een beperkt budget 
mogelijk is.
Het subsidieprogramma Horizon 2020 voor 
het gehele food mkb is een nieuw program-
ma van de Europese Commissie om onder-
zoek en innovatie te stimuleren. Het start 1 
januari 2014 en is de opvolger van KP7. Er 

werd inzicht verschaft in de moge-
lijkheden van Horizon 2020. Food 
Valley NL in samenwerking met 
Oost NV en Syntens ondersteunt 
ondernemers met het programma 
Koplopers in Ambitie (KIA) op het 
terrein van duurzaamheid en gezon-

de voeding. Ondernemers vertelden in een 
arena wat zij in de praktijk doen met de  
valorisatie van reststromen en duurzaam 
energiegebruik. Volgend jaar start ook een 
programma rond gezonde producten.

Responsible retailing
Hoogtepunt van de bijeenkomst was de uit-
reiking van de Food Valley Award. Die werd 
voorafgegaan door keynote spreker Sander 
van der Laan. De Albert Heijn-topman sprak 
over ‘responsible retailing’. “We willen de 
beste zijn, elke dag. Voor wie? Voor Beppie.” 
Beppie symboliseert voor AH de klant. 

‘ Responsible retailing  
moet onderdeel zijn  
van ieders werk’
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“Onze klanten willen meer dan een goede 
winkel. Ze verwachten dat wij duurzaam 
opereren”, aldus Van der Laan. 
Ter illustratie noemde de AH-topman het 
vlees met een Beter Leven Ster. “Vlees is een 
commodity geworden, maar wij onderschei-
den ons met het product. De veehouder 
krijgt een betere prijs.”
Ook gezonde producten met minder vet, 
zout en suiker, schaarde Van der Laan onder 

de noemer duurzaamheid. “Dit pakken we 
aan van product tot product. Duurzaamheid 
is een reis, geen bestemming. We stellen 
steeds een nieuw doel. Dit betekent ook dat 
responsible retailing onderdeel moet zijn 
van ieders werk binnen ons bedrijf.”
Langetermijnrelaties met leveranciers zijn 
volgens Van der Laan essentieel om het 
duurzaamheidsbeleid vorm te geven. Daar 
profiteert de leverancier ook van in de vorm 

van een betere prijs. Maar de prijzenoorlog 
die nu woedt, lijkt daarmee in tegenspraak. 
De AH-voorman wilde echter niet van een 
oorlog spreken: “Om concurrerend te blij-
ven, zijn prijsaanpassingen nodig. Zowel AH 
zelf als de leveranciers moeten dit betalen.”

• Carina Grijspaardt-Vink •

Een heel goed bezochte Food valley Expo 2013.

de beursvloer met stands was het 

centrale middelpunt.

Proeven van de  

inzendingen van  

de smaak van nL.

de Food valley Award was voor de draadloze Pasteur sensor tag, die  

een gedetailleerd inzicht geeft in de oorsprong, behandeling en condities 

tijdens transport van een versproduct.

de AH-topman sander van der 

Laan vertelde over ‘responsible 

retailing’.

Food Valley Award
De Food Valley Award 2013 was voor NPX 
Semiconductors met de Pasteur sensor tag 
(zie ook foto). De tag meet onder andere de 
temperatuur, pH en luchtvochtigheid bij ver-
voer en opslag van verse producten. Door 
deze informatie te koppelen aan kwaliteits-
verloopmodellen wordt een realistische 
houdbaarheid van het product bepaald en 
kwaliteitsbeoordeling gegeven. Daarmee 
kan de keten van versproducten efficiënter 
en effectiever worden aangestuurd en is er 
minder verspilling. De tag is al inzetbaar op 
het niveau van een doos, krat of pallet. Vol-
gend doel is het individuele consumenten-
product. Aan AH werd de oproep gedaan 
deze innovatie te adopteren. “Als de retail 
enthousiast wordt, kan de tag op grote 
schaal worden geïntroduceerd”, aldus 
Romano Hoofman van NXP. 
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