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VBZ Branchevereniging voor koek, snoep, chocolade, zoutjes en noten



VBZ is de Nederlandse branchevereniging voor bedrijven actief 
in koek, snoep, chocolade, zoutjes en noten. Ofwel de 

‘lekkerste branche van ons land’. 

Ons ledenbestand omvat kleine, middelgrote en grote 
bedrijven. Variërend van eenmanszaken en familiebedrijven 

tot internationale ondernemingen. Dit betreft zowel 
producenten - merk & private label - als handelaren.



Waar staat VBZ voor?

Wij willen dat onze branche mooie en bijzondere 
producten op de markt kan blijven brengen waar mensen 
bewust van kunnen genieten. Om dat te bereiken hebben 
wij een aantal rollen. 

✓ VBZ behartigt de belangen van de leden richting 
politiek en andere maatschappelijke stakeholders. 
En gaat actief de dialoog aan als collectief. Branche-
belangen worden gehoord en begrepen.

✓ VBZ verbindt leden en begeleidt om een gemeen-
schappelijk doel te bereiken. Of het nu gaat om 
preventiethema’s, duurzaamheid en energiezekerheid, 
levensmiddelenwetgeving, cao of arbeidsveiligheid. 
Wij verbinden organisaties met elkaar en met de 
overheid, waardoor er een stevig netwerk ontstaat. 

✓ VBZ stimuleert groei en ontwikkeling; wij helpen de 
leden groeien door hen te voorzien van de juiste 
kennis, training en middelen om succesvol te zijn in 
de branche. En dat met tevreden en gemotiveerde 
werknemers.



Belangen behartigen

VBZ behartigt de belangen van de leden richting politiek en 
andere maatschappelijke stakeholders. En gaat actief de 
dialoog aan als collectief. Branchebelangen worden 
gehoord en begrepen.

Wij voeren proactief en reactief de dialoog met politiek, overheden, 
media, ngo’s en andere stakeholders. Daarmee creëren en behouden 
wij een optimaal ondernemersklimaat. Wij zijn namens de branche 
spreekbuis in de media en vertegenwoordiger bij externe partijen. 
Wij lobbyen bij overheden en instanties voor betere wet- en 
regelgeving en de borging hiervan. Zowel op nationaal als 
internationaal (EU) niveau, want ook in Europa zijn  we sterk 
vertegenwoordigd. Zo verzekeren we de branche van een toekomst 
die we met vertrouwen tegemoet kunnen zien. Van Nationaal 
Preventieakkoord tot internationaal maatschappelijk verantwoord 
ondernemen (IMVO). Recent zijn daar energiezekerheid en 
-betaalbaarheid, met een gelijk Europees speelveld, bijgekomen.

Als branchevereniging zijn wij ons bewust van de intensieve aandacht 
van consument en overheid voor onze producten. Wij bewaken in 
deze context de belangen van onze leden, maar pakken ook 
gezamenlijk als branche onze verantwoordelijkheid om bij te dragen 
aan een gezonder Nederland. Deze ambities zijn gebaseerd op feiten 
zodat wij met de juiste informatie de dialoog kunnen aangaan. Zo 
tonen we aan dat wij als Nederland trots mogen zijn op de ‘lekkerste 
branche van Nederland’ en dat bewuste consumptie van onze 
producten geen probleem mag zijn.

https://www.vbz.nl/over-vbz/pers


Verbinden en netwerken 

VBZ verbindt leden en begeleidt om een gemeenschap-
pelijk doel te bereiken. Of het nu gaat om preventie 
thema’s, duurzaamheid en energiezekerheid, 
levensmiddelenwetgeving, cao of arbeidsveiligheid. 
Wij verbinden organisaties met elkaar en met de overheid, 
waardoor er een stevig netwerk ontstaat. 

• Lid-bedrijven ontmoeten elkaar tijdens algemene leden-
vergaderingen (ALV), in commissies en werkgroepen, tijdens 
kennisbijeenkomsten, maar ook tijdens onze halfjaarlijkse 
ledenexcursie met een bedrijfsbezoek aan een andere branche. 
Ook verbinden we leden op maatschappelijk onderwerpen en 
jagen we samenwerking op dit vlak aan.

• De vereniging vervult een belangrijke rol op een gebied als 
duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. 
Hieronder vallen mensen, grondstoffen en innovatie. Op basis van 
onze expertise ontwikkelen wij initiatieven ten behoeve van een 
duurzaam ondernemersklimaat. Wij monitoren de markt, zowel 
nationaal als internationaal, waardoor risico’s en trends snel 
waargenomen worden, zodat hier actie op ondernomen kan 
worden. 

• Als het gaat om preventiethema’s gaan wij een open dialoog aan 
en treden we met onderbouwde en heldere standpunten naar 
buiten. Aanvullend nemen we deel aan initiatieven of zetten die 
actief op met leden, zoals met betrekking tot een gebalanceerde 
levensstijl. 



Groei stimuleren en ontwikkelen

VBZ stimuleert groei en ontwikkeling; wij helpen de leden 
groeien door hen te voorzien van de juiste kennis, training 
en middelen om succesvol te zijn in de branche. En dat met 
tevreden en gemotiveerde werknemers.

• VBZ co-creëert met haar leden de inhoud en totstandkoming van 
de cao en pensioenregeling van de branche. Als branchevereniging 
begeleiden we de cao-onderhandelingen namens de werkgevers 
en hebben contact met de leden over arbeidsvoorwaarden. 

• VBZ stimuleert een veilig en plezierig arbeidsklimaat bij de leden 
en is verantwoordelijk voor de actieve ontwikkeling van informatie 
en tools op gebied van arbeidsveiligheid en goed werkgeverschap. 

• Ook zorgt VBZ voor ontwikkelmogelijkheden door middel van 
branchegerelateerde opleidingen. Samen met onder meer 
opleidingsinstellingen wordt continu gewerkt aan een gericht 
aanbod voor instroom en bestaande medewerkers. 
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Diensten en tools

Om bij te dragen aan uw bedrijfscontinuïteit hebben 
wij voor u handige diensten en tools ontwikkeld, zoals:

• Kennisbijeenkomsten (online en fysiek)

• Online ledenportaal

• Meetinstrumenten

• Handleidingen en fact sheets over wetgeving en 
belangrijke topics, zoals arbeidsveiligheid, allergenen, 
etikettering en de RVU regeling

• RI&E en CompacteRI&E

• Vignet Arbeidsveiligheid

• Jaarlijks branchecijferpublicatie met inzichten 
en analyses 

En natuurlijk het VBZ-team, waar u als lid terecht kunt 
met al uw vragen.



VBZ-team

De deskundige medewerkers van VBZ helpen leden bij het 
beantwoorden van vragen. Omgekeerd delen zij actief de 
kennis die ze hebben. We informeren onze leden via 
nieuwsbrieven, website, bijeenkomsten en (meet) 
instrumenten, maar ook een-op-een per telefoon en mail. 

De medewerkers van VBZ zijn in feite het verlengstuk van uw 
organisatie. Onze netwerken en specialistische kennis zetten 
wij in als u daarom vraagt en als dit het algemeen belang 
dient. Wij helpen bij vraagstukken die voor u als ondernemer 
en uw medewerkers belangrijk zijn doordat wij kennis hebben 
over uw bedrijfsvoering. 

Van ingrediënt tot eindproduct en van arbeids- tot voedsel-
veiligheid, zoals professionele begeleiding bij product recalls. 
Op die manier behartigen wij uw belangen, vandaag en 
morgen, op politiek-economisch vlak en in de samenleving.
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Theo Heere 
Directeur

Jasmijn van Vuure
Arbeidsvoorwaarden 
& Rechtspositie

Erna Bak
Arbeidsveiligheid 
& Opleidingen 

Charlotte ter Haar
Levensmiddelen 
& Voedselveiligheid

06 13 49 94 69 
theo@vbz.nl

06 12 06 76 94 
jasmijn@vbz.nl

06 13 64 12 37
erna@vbz.nl

06 20 60 94 25
charlotte@vbz.nl

[foto] [foto] [foto] [foto]

Jeroen de Bruin
Public Relations
/Communicatie 
& bestuurssecretariaat

Sophia Bout
Public Affairs & 
Duurzaamheid

Diantha Brackel
Controller

Tamara Staal
Communicatie-
ondersteuning 
& kantoorsecretariaat

06 51 38 88 77
jeroen@vbz.nl

06 20 21 15 54 
sophia@vbz.nl

070 355 47 00
diantha@vbz.nl

070 355 47 00
tamara@vbz.nl

[foto] [foto] [foto] [foto]
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Structuur VBZ

VBZ is van de leden en voor de leden. Wat houdt dat in?

• Het bestuur leidt de vereniging, de leden bepalen het beleid. Dit laatste wordt gedaan door middel van de algemene 
ledenvergadering (ALV) die twee keer per jaar plaatsvindt. Hier wordt tevens het benoemen van bestuurders besloten. 

• Het bestuur is op zijn beurt door de ALV afgevaardigd om het beleid vorm te geven en dient dit waar nodig ter 
goedkeuring aan de ALV voor te leggen. Dat beleid wordt uitgevoerd door het team van VBZ. 

• Vanuit de werkgebieden van verschillende teamleden zijn werkgroepen georganiseerd waar leden en team samenkomen 
om beleid uit te werken. De meeste werkzaamheden met betrekking tot het werkgebied arbeidsmarkt zijn paritair. Dat 
betekent dat het beleid dat hier uit voortvloeit in samenspraak tussen werkgevers en vakbonden wordt opgesteld en 
uitgevoerd. 

Deelnemen aan werkgroepen/commissies
In de werkgroepen/commissies van VBZ kunt u samen met andere VBZ-leden uw stem laten horen op de verschillende 
gebieden van onze branche.

Op de volgende pagina ziet u een schematische uitwerking van de structuur van VBZ.



Structuur VBZ

ALV

Bestuur

Directeur

Team

Mens*

Paritair

Milieu*
Voeding en 

Gezondheid*
*VBZ voert zelf de regie op de volgende kerndossiers: Mens (arbeidsvoorwaarden & 
-veiligheid), Milieu (duurzaamheid en energie), Voeding en Gezondheid (voeding, 
levensmiddelenwetgeving, preventie). Bij andere dossiers en thema’s werkt de 
branchevereniging zeer nauw samen met koepelorganisaties als FNLI, VNO-NCW, 
CAOBISCO en ESA.



Bestuur VBZ

Thijmen Peter 
de With
Voorzitter

Theo Heere
Bestuurssecretaris

Bernd Postma
Bestuurslid

Gijsbert van Dijk
Penningmeester

Jack Tabbers
Bestuurslid

VBZ VBZ Delicia B.V. Van Dijk Banket 
B.V.

Mars B.V.

Martijn Koenders
Bestuurslid

Jeroen van Eunen
Bestuurslid

Arjan Hooijmeijer 
Bestuurslid

Jolande Nanning
Bestuurslid

Harold Haerkens
Bestuurslid

Pally Biscuits Katja Fassin B.V. Jimmy Products
B.V. 

Koekbakkerij
Nanning

Perfetti Van Melle



Voorbeelden van samenwerkingsverbanden
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Samenvattend: voordelen lidmaatschap VBZ 

Als lid van VBZ versterkt u uw marktpositie en draagt u bij aan een maatschappelijk verantwoord 
en optimaal ondernemersklimaat van de zoetwarenbranche. Wij behartigen uw belangen, zorgen 
voor een goed sociaal klimaat, houden uw kennis up-to-date en stimuleren innovatie. We doen u 
daarin de volgende beloftes:

• U heeft invloed op/inspraak bij wet- en regelgeving;
• U beperkt uw bedrijfsrisico’s;
• U vergroot uw netwerk;
• U bent op de hoogte van alle actualiteiten in de branche;
• U heeft voor een groot aantal aspecten van uw bedrijfsvoering een expert binnen handbereik. 

Ruim 100 bedrijven zijn bij VBZ aangesloten, daarmee zo’n 90% van de totale Nederlandse verkoop 
vertegenwoordigend. 

Contributie
VBZ hanteert een eenduidig en evenwichtig contributiereglement gebaseerd op netto sales en WAO-
loon. Een reglement dat geen automatische indexatie kent maar een jaarlijks door de leden goed-
gekeurde indexatie. U kunt zelf eenvoudig uw contributiebijdrage uitrekenen via de online rekentool.

https://www.vbz.nl/over-vbz/onze-leden
https://www.vbz.nl/VBZ-lidmaatschap


“Het lidmaatschap zorgt voor een krachtige vertegenwoordiging van onze 
bedrijfsbelangen op nationaal en internationaal niveau. Daarnaast houdt VBZ 
ons op de hoogte van actualiteiten in de branche en levert expertise bij 
specifieke vraagstukken. Fijn om als middelgrote speler lid te zijn van zo’n 
vereniging.” Markus & Markus Stroopwafels

“Wij zijn lid zodat we optimaal op de hoogte worden gehouden van trends & 
ontwikkelingen binnen ons vakgebied. Afgelopen jaren hebben we diverse 
malen goed gebruik kunnen maken van de kennis en kunde op gebied van HR 
en arbeidsrechtelijke zaken. Als onderhandelingspartij bij de cao is VBZ een 
ideale sparringpartner als het gaat om toepassing en interpretering van regels 
en wetgeving, vooral omdat wij een relatief kleine speler zijn.” Geruba Chocolade

“VBZ is voor ons een stevige branchevereniging die uitstekend is ingericht om 
onze belangen te vertegenwoordigen en als spreekbuis te fungeren richting 
externe stakeholders. Ze zoekt middels actuele thema’s actief contact met 
leden en vormt aldus een solide netwerk.” Perfetti Van Melle

Foto credits: Geruba Chocolade (pagina 4), Markus & Markus Stroopwafels (pagina 6).

Lid worden?
Aanvragen van het lidmaatschap kan het meest eenvoudig  
via het online formulier. Heeft u nog vragen of 
opmerkingen, neem dan vooral contact met ons. Onze 
algemene contactgegevens staan op de volgende pagina.

Leden aan het woord

https://www.vbz.nl/aanvraag-lidmaatschap
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