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C O L U M N

Pauzeknop
Het Klimaatakkoord. De baan van Dijsselbloem. Zwaar vuur-
werk verboden. En de eikenprocessierups. Zomaar vier thema’s 

waar we ons mee bezig hielden voordat we de 
pauzeknop indrukten. De vakantieperiode 
is niet alleen een periode van ontspan-
nen, opladen en reflecteren. Het is ook 
een periode waarin het net is alsof de 
onderwerpen die ons raken even stil 
staan. Den Haag legt het af tegen de 
Costa Brava. En zelfs het werk wijkt even 
voor het weer en de wijn.

Dan – opeens – lopen de wegen weer vol. 
Zijn de kranten gevuld met nieuws. Neder-
land maakt zich op voor Prinsjesdag en de 

Miljoenennota. De kinderen gaan terug naar 
school. Het werkende leven drukt weer op de 

startknop. En dat werkende leven kent meteen 
al enkele prioriteiten binnen onze sector.

Bovenaan mijn lijstje 
staat het Preventie-

akkoord. Af-
spraken tussen 

bedrijven en de 
overheid om 

onder meer 
overge-

wicht in Nederland te verminderen. Afspraken die vrijwillig zijn, 
maar niet vrijblijvend.

Als lekkerste sector van Nederland nemen wij onze verantwoor-
delijkheid om consumenten te helpen een bewuste keuze te 
maken die past bij een gezonde levensstijl. Dat is niet altijd een-
voudig - onze producten zijn lekker en moeten lekker blijven. Dat 
weten consumenten ook wel, met of zonder voedselkeuze logo.

Minstens zo relevant is dan ook dat we in het Preventieak-
koord hebben afgesproken het aantal calorieën in koek, snoep, 
chocola en tussendoortjes te verlagen. Daar zijn onze leden 
dag in, dag uit mee bezig. De inzet van de gehele branche is 
in het kort: Maximeren, Portioneren en Communiceren. Wat 
houdt Portioneren in? Het duidelijk maken wat een portie van 
een bepaald product is, bijvoorbeeld één roze koek, of uit een 
zak snoep vijf snoepjes. Het Maximeren is het verkleinen van te 
grote porties, dit kan zijn door het verkleinen van een gevulde 
koek of minder snoepjes in een uitdeelzakje te doen. Com-
municeren betreft alle producten, op de verpakkingen zullen 
we duidelijk en transparant schrijven hoe groot een portie van 
dat product is. Diverse merken in zoetwaren en koekjes, die 
erin zijn geslaagd om het aantal calorieën te verlagen door 
herformulering of portieverkleining, zien hun omzet toenemen. 
De consument hecht waarde aan lekkers waar met zorg en 
aandacht aan gewerkt is.

In de eerste helft van dit jaar heb ik voorbeelden gezien van 
categorieën waar het volume lekkernijen daalt, maar waarbij 
de omzet is gestegen. Een pauzemomentje met iets écht lekkers 
is het de consument nu eenmaal waard.

Het zijn maar de eerste effecten van een veranderende sector. 
Veranderingen die al een flinke tijd gaande zijn – maar die 

met dit Preventieakkoord meer focus en commitment heb-
ben gekregen.
Lang niet alle wensen zijn te realiseren. Lekkers kan vaak 

niet zonder een hoeveelheid vet, suiker, of zout. Winst is 
des te meer te behalen op het aantal calorieën per portie. 

De sector doet ook daar zijn best voor. Die inspanningen 
zijn vol doorgegaan bij onze leden. Bij ons geen pauzeknop 
op de vorderingen die we willen maken in het kader van het 
Preventieakkoord, afspraak is afspraak Voor onze leden is het 
fast-forward. Maar altijd lekker.
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