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Thema: Duurzame ingrediënten

Verduurzaming leidt tot vele nieuwe initiatieven. In 

deze uitgave ligt de focus op nieuwe ingrediënten. 

Die zijn a! omstig van reststromen, maar het gaat 

ook over een nieuwe bron zoals insecten. Tevens is 

er een nieuwe, duurzame kijk op grondsto" en: de 

kas wordt een ingrediëntenfabriek. Voor bestaande 

toeleveringsketens wordt de vraag gesteld hoe 

duurzaam de ingrediënten zijn, dan in het kader 

van social responsibility.
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Verder
Verduurzaming is inmiddels een onlosmakelijk onder-
deel van de bedrijfsvoering in vrijwel elke onderneming, 
ook in onze foodsector. In deze special leest u over 
bedrijven die er zelfs hun bestaansrecht aan ontlenen. 
Uit het artikel over de kas als duurzame ingrediënten-
fabriek blijkt de toekomst nog meer in petto te hebben. 

Social responsibility is een andere dimensie van 
duurzaamheid die ingrijpt op elk foodbedrijf. Weet u 
hoe duurzaam uw toeleveringsketen in dat opzicht is? 
Het vraagt u om MVO-doelstel lingen te benoemen, 
maar ook om de duurzaamheids risico’s in kaart te 
brengen. De parallel met voedsel veiligheids risico’s 
dringt zich op. Het is zo’n déjà vu-moment. De jaren 
90. HACCP deed zijn intrede. Wat een enorm traject
is er sindsdien afgelegd en is er nog te gaan in met 
name die toeleverende keten. Duurzaamheid zal zeker 
dezelfde impact hebben, maar de veel grotere maat-
schappelijke druk zal maken dat de industrie dezelfde 
inspanning in een veel kortere tijd moet leveren. De
De sector kan daarbij wel zijn voordeel doen met de 
lessons learned bij voedselveiligheid.

Die ontwikkelingen heb ik als hoofdredacteur van VMT 
gevolgd en ik heb gezien hoe de foodsector fl exibiliteit 
toont. Ook heb ik gezien hoe ‘samen’ en het gezamen-
lijk belang een plaats heeft gekregen en dat de deuren 
voor de maatschappelijke omgeving steeds meer open-
gaan. De foodindustrie heeft een prestatie geleverd om 
trots op te zijn, maar zal daarmee ook in de toekomst 
verder moeten gaan. Ik ga dat van een afstand volgen. 
Na ruim 30 jaar verlaat ik VMT om een aantal jaren ook 
uit Nederland te vertrekken. Rest mij om iedereen met 
wie ik in al die jaren heb samengewerkt te bedanken en 
het allerbeste toe te wensen.
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