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Houden we er als industrie een 
houding van lange leven de lol op na 
en maken we onze zoetwaren meer 
calorisch, dan is het feest snel voorbij

De consensus ligt ‘m meer dan de 

confrontatie, het overleg beter 

dan de harde opstelling. Hoewel 

Thijmen Peter de With (56) heel 

goed beseft dat het voortdurend 

zoeken naar overeenstemming 

soms de verkeerde weg blijkt 

te zijn. Dit gebalanceerde 

uitgangspunt maakt De With 

geschikt als actief VVD’er, 

voorzitter van het VBZ-bestuur 

en als algemeen directeur van 

een familieonderneming, zonder 

onderdeel te zijn van die familie. 

Een gesprek.

“Mijn betrokkenheid bij de politiek 
en de branchevereniging is deels te 
verklaren door mijn opvoeding. We 
hadden thuis twee supermarkten 
in kleinere plaatsen. Gevolg is dat 
je de juiste aandacht aan de juiste 
mensen gaat geven, want je wilt per 
slot van rekening zaken geregeld 
krijgen. Je kunt zeggen: de gemeente 
doet niets voor ons, net als de 
provincie en de landelijke overheid. 
Maar als je 
niets vraagt, dan krijg je ook niks. 
Blijf je aan de zijlijn staan, dan moet 

je niet klagen. Vandaar dat bij ons 
thuis het verenigingsleven en de 
inzet daarvoor hoog in het vaandel 
werden gedragen. Randvoorwaardes 
zijn dat je het leuk dient te vinden 
en er gevoel voor moet hebben. Die 
kenmerken heb ik.”
“Toen ik ging tennissen zat ik 
in de jeugdcommissie. Verder 
maakte ik vier jaar deel uit van 
een kerkenraad, net als negen jaar 
van het schoolbestuur. Toen dit 
wegviel, ging ik naadloos voor de 
VVD de gemeenteraad in. Ook werd 
ik bestuurslid van het voormalige 
Studiecentrum Snacks en Zoetwaren 
ofwel SSZ. Op het moment dat 
het SSZ stopte en ik tijdelijk uit de 
gemeenteraad vertrok, werd ik 
gevraagd als bestuurslid voor VBZ. 
Daar maak ik inmiddels alweer ruim 
zes jaar onderdeel van uit, waarvan 
een klein jaar als voorzitter.”

“In de samenleving loopt het animo 
om je actief voor een politieke 
partij in te zetten sterk terug, maar 
een soortgelijke ontwikkeling is er 
niet binnen een branchevereniging 
zoals VBZ. Medewerkers van 
zoetwarenbedrijven willen 
een steentje bijdragen. Een 
voorbeeld: laatst hadden we een 
bestuursvergadering. Zodra de 
bestuursleden aan de vergadertafel 

Thijmen Peter de With
De in 1989 in Rotterdam 
afgestudeerde (commerciële 
beleidsvorming) 
Thijmen Peter de With startte 
zijn loopbaan als junior 
productmanager. Later werd 
hij marketingmanager binnen 
het CSM-concern voor Red 
Band Venco. Na de overname 
van Leaf Holland door CSM 
promoveerde De With tot 
directeur verkoop van de in 
principe twee samengevoegde 
bedrijven. Iets later stapte hij 
over naar Hero als eveneens 
verkoopdirecteur. In 2007 ging 
hij aan de slag als algemeen 
directeur bij Daelmans 
Bakkerijen. Vanaf 1 juli 2016 is 
De With algemeen directeur bij 
Concorp.
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schuiven, gaat de bedrijfsbatch 
af. Dan zitten niet Jack Tabbers 
namens Mars of Harold Haerkens 
van Perfetti Van Melle aan tafel, 
maar mensen die betrokken zijn bij 
de sector en stippen aan de horizon 
willen zetten vanuit een branche-
breed perspectief. En natuurlijk..., 
tijdens die vergaderingen komen 
onderwerpen aan de orde waarbij 
je persoonlijk kunt denken: 
‘Verdorie, die ontwikkeling zou 
wel eens schadelijk kunnen zijn 
voor ons bedrijf.’ De kracht van de 
bestuursleden is om te beoordelen 
hoe je als gehele branche op 
ontwikkelingen moet reageren. 
Mijn taak als voorzitter is om 
vergaderingen in goede banen te 
leiden en te zorgen dat onze VBZ-
directeur met de juiste dingen bezig 
is. Inhoudelijk ben ik een schakeltje, 
procesmatig dien ik sturend te zijn.”

“Ik ben algemeen directeur van het 
familiebedrijf Concorp, maar geen 
lid van de familie. Dit was eveneens 
de situatie bij mijn vorige werkgever, 
het familiebedrijf Daelmans 
waar ik eveneens de functie van 
algemeen directeur invulde. Wat 
zijn specifieke vaardigheden om 
als niet-familielid een familiebedrijf 
aan te sturen? Belangrijk is om 
je voortdurend te realiseren dat 
je praat en samenwerkt met het 
bezit van andere mensen die een 
gezicht en een naam hebben. Er 
bestaat een continue menselijke 
connectie. Zoiets is heel wat anders 
in vergelijking met beursgenoteerde 
ondernemingen waar de eigenaars 
een diffuse groep vormen. Bij een 
familiebedrijf zijn de lijnen korter 
en directer. Concreet: ik zou bij 
Concorp kunnen wijzen op het 
directiestatuut waarin staat dat 

ik verantwoording afleg aan de 
Raad Van Commissarissen, die op 
hun beurt weer worden benoemd 
door de eigenaars. In principe heb 
ik dus niets met de eigenaars te 
maken, alleen met de Raad van 
Commissarissen. Maar zo werkt dit 
in de praktijk niet. Sterker, ik vind 
het juist boeiend om de eigenaars 
bij ontwikkelingen te betrekken. 
Dan gaat het niet om operationele 
zaken, zoals het al dan niet voeren 
van een promotionele actie met een 
supermarktketen. Het gaat wél om 
fundamentele vragen: wat voor type 
onderneming willen we zijn, waar 
moeten we goed in zijn en waar 
gaan we naar toe? Dit vraagt de 
eigenschap om me in te leven in het 
gevoel van de eigenaars over hun 
bedrijf, en te snappen dat er veel 
historische verankering en trots over 
dat familiebezit bij zit.”

“Als algemeen directeur moet je 
niet al te politiek bezig zijn. Dus niet 
bij alle aandeelhouders bijvoorbeeld 
navragen wat ze van iets vinden om 
daar vervolgens een eigen soepje 
van te maken. Néé, wij maken beleid 
als directieteam dat spart met de 
Raad van Commissarissen en met 
de aandeelhouders om ‘te voelen’ 
hoe een bepaald onderwerp ligt. 
Vanuit ‘familiale redenen’ kunnen 
er redenen zijn om niet in een 
bepaalde richting te gaan. Dan moet 
je als algemeen directeur geen 
vuisten op tafel slaan, maar dat 
gevoel willen begrijpen en daaruit 
te handelen. Een ander voor mij 
aansprekend kenmerk van een 
familiebedrijf is de langetermijnvisie. 
Ben ik minder op mijn plek bij 
een niet-familiale onderneming? 
Dat denk ik niet. Persoonlijk vind 
ik het vooral belangrijk wat je als 

bedrijf wilt nastreven, wat zijn de 
doelstellingen? Moet ik bijvoorbeeld 
voor een investeringsmaatschappij 
een bedrijf doorontwikkelen, dan 
zou ik mij daarbij wel thuis voelen. 
Zoeken ze een harde saneerder, dan 
sla ik over.”

“Sinds enige tijd zoeken we bij 
Concorp innovaties niet meer te 
ver weg. Anders gezegd, we blijven 
dichter bij het merk. Sta je nu voor 
het schap Autodrop, dan word je 
het merk binnengeleid. Vorig jaar 
brachten we schuimproducten 
onder Autodrop, net als een mix 
van Cadillac-texturen. Op die 
manier zorgen we dat consumenten 
beter kunnen navigeren binnen 
het overkoepelende Autodrop-
merk. Overigens is dat een van 
de belangrijkste merken binnen 
Concorp, naast onder meer 
Fisherman’s Friend met een 
groeiende groep kopers. Verder 
moet je denken aan Oldtimers, 
Ricola, Skittles en Heksehyl. Loacker 
zit daar niet meer bij. We verzorgden 
feitelijk alleen de distributie naar 
Albert Heijn, maar de keten is 
gestopt met Loacker.”
“Dan is er binnen Concorp 
natuurlijk nog Schuttelaar. Voor 
ons is al maanden voor 5 december 
duidelijk dat de Sint Nederland 
weer aandoet, want dan rollen de 
eerste bestellingen voor Sint schuim 
binnen. Schuttelaar is hofleverancier 
voor de Sint als het gaat om 
schuimpjes, en dat geldt eventjes 
voor de kerstman. Daarnaast 
is Schuttelaar vrij sterk met de 
kussentjes en pepermuntballen. Een 
deel van het gehele assortiment is 
hard suikerwerk, een deel is meer 
kauwbaar. Kortom, de onderneming 

past heel goed binnen Concorp. 
Met al die producten en merken 
is nog veel groei mogelijk, nieuwe 
brands toevoegen is voor ons geen 
hoofddoel.”

“Recepturen aanpassen als 
uitvloeisel van het het Nationale 
Preventieakkoord is niet de 
route die Concorp wil inslaan. 
Kunnen we echter iets uit het 
product halen zonder de smaak 
en textuur geweld aan te doen, 
dan laten we dit natuurlijk niet na. 
Maar we moeten niet vergeten: 
of het nu koek, chocolade of een 
snoepje is, je wilt ervan genieten. 
Dus..., herformuleren waar het 
kan, maar niet ten koste van de 
smaak. Wat dan wel? Wij benoemen 
consequent wat een portie is en het 
aantal calorieën daarvan. Koek en 
chocolade kun je in het kader van 
portionering kleiner maken, maar 
dat geldt vrijwel niet voor snoepjes.
Voor de gehele sector - dus los van 
alleen Concorp - geldt daarbij dat 
een groot deel van het volume is 
bestemd voor de export. Discussies 
in het buitenland lopen niet parallel 
met die in Nederland. En dus kom 
je als gehele branche terug bij de 
uitdaging: hoe krijgen we als sector 
de consument zo ver dat deze op 
een verantwoorde wijze met onze 
producten omgaat? Houden we 
er als industrie een houding van 
lange leven de lol op na en maken 
we onze zoetwaren nog meer 
calorisch, dan is het feest snel 
voorbij. We kunnen onze ogen niet 
sluiten voor consumenten die in de 
ochtend opstaan en meteen een 
koek eten. Een koek eet je bij het 
koffiemoment, een snoepje eventjes 
tussendoor. Die boodschap moeten 
we consequent op de voorgrond 

Bestuur
Vorig jaar volgde Thijmen 
Peter de With Govert van 
der Miessen op als VBZ-
voorzitter. Daarvoor maakte 
hij al onderdeel uit van het 
bestuur. Naast De With 
bestaat het bestuur van de 
branchevereniging uit Bernd 
Postma (Delicia), Gijsbert van 
Dijk (Van Dijk Banket), Han van 
Welie (Koninklijke Peijnenburg), 
Harold Haerkens (Perfetti van 
Melle), Jack Tabbers (Mars), 
Martine Olijslagers (Nestlé) 
en Martijn Koenders (Pally 
Biscuits).

Bij een 
familiebedrijf 
zijn de lijnen 
korter en 
directer

Herformuleren 
waar het kan, 
maar niet ten 
koste van de 
smaak
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zetten.
Obesitas heeft vele oorzaken, 
zoals te weinig bewegen, 
verkeerd en te veel eten, sociale 
omgeving en educatie. Onze 
branche is dus een onderdeel 
van het obesitas probleem en die 
verantwoordelijkheid nemen we. 
We maken porties duidelijker en 
kleiner. Dat is onze bijdrage: niet 
omdat het moet, maar omdat 
we onze verantwoordelijkheid 
nemen. Daarnaast ligt er bij andere 
instanties en zeker bij de overheid 
een verantwoordelijkheid, waar we 
elkaar op constructieve wijze scherp 
in zullen houden.” 

“Ik draai al dertig jaar mee 
aan de verkooptafel: het 
onderhandelingsspel met de retail 
is in al die decennia feitelijk niet 
veranderd. Ingrediënten worden 
duurder, de energieprijzen stijgen 
en de retail snapt dat. Retailers 
zijn helemaal geen vervelende 
mensen, zoals soms wel eens wordt 
verondersteld. Supermarktinkopers 
willen gewoonweg toetsen of 
neergelegde prijzen marktconform 
zijn of dat hij of zij wordt gepiepeld. 
Verhoog jij de prijzen, terwijl je 
concurrent deze verlaagt, dan heb 
je als inkoper een probleem. Wij 
dienen dus de onzekerheid weg te 
nemen en duidelijk en transparant 
te maken dat voor hogere prijzen 
zeer valide argumenten bestaan. 
Mijn advies richting de ISM-
exposanten is om die boodschap 
ook straks in Keulen weer helder en 
eerlijk op tafel te leggen.”

“De ISM is één grote winkel. Horen wij daar als Concorp thuis? Voor de branche is de ISM 
een wezenlijk onderdeel en uitstekend contactmoment, maar voor Concorp is er te weinig 
toegevoegde waarde”, zegt Thijmen Peter de With van het in 1960 opgerichte en ongeveer 
150 werknemers tellende Concorp. In totaal zijn er twee fabrieken (in Waddinxveen) 
en het Friese Jirnsum, terwijl het hoofdkantoor is gevestigd in Oisterwijk. De jaaromzet 
bedraagt meer dan honderd miljoen euro consumentenwaarde.
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Voorbeelden op een rij
Proficiat aan de Koelnmesse met een halve eeuw 
ofwel vijftig jaar ISM: een mijlpaal. Gegroeid van 
350 exposanten op 16.500 vierkante meter in 
1971 naar 1700 exposanten op 120.000 vierkante 
meter in 2020. Het evenement is de jaarlijkse 
hoogmis van de wereldwijde zoetwarensector. 
Ook in het digitale tijdperk en de e-commerce 
blijft het deelnemen aan of het bezoeken van 
een vakbeurs zoals de ISM, belangrijk. Niets kan 
een persoonlijk contact en het proeven van een 
product vervangen.

België staat, na Duitsland, ook dit jaar met 174 
deelnemers weer op een gedeelde tweede 
plaats met Italië. Het grote aantal deelnemers, 
vooral KMO’s, is te danken aan het succes 
van de groepsstanden van de regionale 
exportagentschappen FIT, AWEX en hub.brussels

Als beroepsfederatie is het onze taak om binnen 
de domeinen waarvoor wij bevoegd zijn, mee te 
werken aan een gunstig ondernemersklimaat, de 
bedrijven te ondersteunen en waar mogelijk te 
ontzorgen. Ik zet wat voorbeelden op een rij die 
wij het afgelopen jaar wisten te realiseren.

Voedselveiligheid : wij hebben de 
Autocontrolegids voor de chocolade-, 
biscuiterie- en suikergoedsector geactualiseerd. 
Vervolgens werd de nieuwe versie eind 2019 
door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid 
van de Voedselketen (FAVV) goedgekeurd. 
De Autocontrolegids is een hulpmiddel bij 
het uitwerken van het wettelijk verplichte 
autocontrolesysteem. De gids is daarbij een 
auditreferentie: indien u zich met positief gevolg 
laat auditen (al dan niet in combinatie met een 
BRC of IFS audit), dan geldt er een korting van 75 
procent op de jaarlijkse FAVV bijdrage. 

Additieven: volgens de Europese 
additievenwetgeving zijn kleurstoffen niet 

toegelaten in chocolade. Om de huidige 
toepassingen (decoratie van figuren) te 
gebruiken, dienden wij enkele jaren terug een 
toelatingsaanvraag in bij de Europese Commissie. 
Het afgelopen jaar leverden wij de Commissie 
bijkomende gegevens.
Dit jaar zal onze Europese federatie CAOBISCO 
een dossier indienen bij de Europese Commissie 
voor de toelating van intensieve zoetstoffen 
(sucralose, acesulfaam-K, steviolglycosiden) in 
biscuitproducten; momenteel zijn alleen polyolen 
zoals maltitol, als zoetstof toegelaten.

Etikettering: een heikel en complex aspect van 
de etiketteringsverordening 1169/2011 gaat 
over de oorsprongsvermelding van de primaire 
ingrediënten die in april 2020 van toepassing 
wordt. Die extra vermelding is verplicht indien er 
op het eindproduct een oorsprongsvermelding 
is (door middel van woorden, zoals Belgische 
chocolade of door middel van symbolen zoals een 
Belgische vlag) en deze oorsprong verschilt van 
het primaire ingrediënt. Om bedrijven wegwijs 
te maken in deze nieuwe wetgeving hebben wij 
opleidingen georganiseerd en werken wij aan een 
praktische handleiding.

Aan alle standhouders een succesvolle beurs 
gewenst !

Guy Gallet
Secretaris-Generaal CHOPRABISCO


