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Theo Heere: “VBZ is een grote vraag-
baak voor leden. Dat doen we ook 
heel erg goed. Ik denk echter dat we 
nauwgezet dienen na te gaan of alles 
wat we nu doen noodzakelijk is. Dui-
delijk is dat in mijn optiek VBZ vooral 
noodzakelijke taken dient te uit te 
voeren. Wat daar niet bij hoort? De or-
ganisatie en ondersteuning van stands 
op internationale beurzen, zoals de 
ISM. Volgend jaar doen we dit nog, 
maar vanaf 2020 stoppen we daar-
mee. Die organisatie en ondersteuning 
behoren niet tot onze kerntaken. We 
zorgen er wel voor dat de leden niet in 
de kou komen te staan, door een an-
dere partij de internationale beurzen 
te laten oppakken.”
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Hij viel naar eigen zeggen “met de neus in de boter.” De 

nieuwe VBZ-directeur Theo Heere nam enige tijd terug het 

stokje over van Ton Baas en kon zich meteen verdiepen in 

een van de meest urgente thema’s binnen onze branche: 

het eind november gesloten Preventieakkoord. Theo Heere 

vertelt over de uitdagingen van de industrie en zijn missie.

Consensus is 
belangrijk, maar dat 
mag de effectiviteit 
niet in de weg staan

“Toen ik via een headhunter in contact kwam voor de baan 
van VBZ-directeur was mijn eerste gedachte: dit is mij op het 
lijf geschreven. Waarom? Veel van mijn interesses komen in 
de functie samen: de voedingsindustrie, ik houd van lekker 
eten, er is de relatie met de politiek, de lobbywerkzaamhe-
den. Kortom, het zijn boeiende facetten waar ik met plezier 
de handen voor de uit de mouwen steek. Een belangrijke 
opdracht is om VBZ nadrukkelijker naar buiten toe te verte-
genwoordigen ofwel het belang van de branche richting sta-
keholders toe te lichten. We mogen als industrie zeer trots 
zijn op de producten die we maken. Die boodschap moeten 
we meer voor het voetlicht brengen, net als het advies aan 
consumenten om niet overmatig te eten. Geniet met mate.”

Betutteling
“Persoonlijk - en ook als VBZ-directeur - pleit ik voor een 
eigen verantwoordelijkheid bij consumenten. We moeten 
niet toe naar een betutteling en belemmerende regelge-

ving. Daar speelt het Preventieakkoord gelukkig op in. Over 
de uitkomst van dit akkoord zijn we als VBZ dus tevreden, 
hoewel we als branche de impact hiervan niet dienen te 
onderschatten. Vandaar dat ik niet op de winkel ga passen. 
Dat kan niet, want in totaal zijn er drie voedingscategorieën 
waarmee we als uitvloeisel van het Preventieakkoord aan 
de slag moeten gaan: frisdranken, zuivel (de toetjes) en 
zoetwaren. Voor wat betreft zoetwaren hebben de lei-
dende bedrijven van de segmenten – koek, snoep, tussen-
doortjes en chocolade – concrete voorstellen gemaakt over 
het maximeren, portioneren en communiceren die passen 
binnen het Preventieakkoord. Dat is overigens een uniek 
proces voor de VBZ-branche: het is voor het eerst dat de 
verschillende ‘bloedgroepen’ – snoep, koek, tussendoortjes 
en chocolade – hebben samengewerkt om te komen tot 
gemeenschappelijke voorstellen. Onze rol daarbij was facili-
terend; wij hebben de voorstellen niet bedacht. Die komen 
van de leden.”



28 29

I N D U S T R I E  I N T E R V I E W

Asbestovens
“Naast het ondersteunen van onze leden om de uitgangs-
punten binnen het Preventieakkoord zo goed mogelijk te 
realiseren, zijn er natuurlijk andere belangrijke thema’s in 
de branche. Neem asbest. Voor mij is dit een eenduidig 
onderwerp: of je bent asbest-veilig, of niet. In het laatste 
geval heb je een probleem met de overheid en met VBZ. 
Sjoemelen is onacceptabel. Daar wil ik klip-en-klaar over 
zijn, hoewel ik denk dat geen enkel VBZ-lid anders in deze 
discussie zit. Kijk…, wij worden als industrie steeds meer 
aangesproken op diverse onderwerpen. Jaren terug is de 

afspraak gemaakt dat bedrijven asbestveilig moeten zijn. 
Daar dienen we ons aan te houden. Er is geen tussenweg. 
Ook ik zal als VBZ-directeur streven naar consensus, maar 
dit zal de effectiviteit niet in de weg staan.”

Positionering
“Dankzij mijn nevenfuncties en Nutricia-verleden is er gere-
geld contact met journalisten geweest. Die ervaring kan ik 
inzetten om de branche naar buiten toe te vertegenwoor-
digen. Belangrijker dan hoe ik iets vertel, is echter de bood-
schap wát ik namens de branche wil vertellen. Dat ‘wát’ 

Preventieakkoord
De inkt van het eind november ondertekende Nationaal 
Preventieakkoord was nauwelijks droog of de eerste 
kritische reacties staken al de kop op. Eind november 
sloot staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport met meer dan zeventig partijen het 
akkoord om ‘Nederland gezonder te maken en gezond-
heidsverschillen te verkleinen’. Ondertekenaars als de 
Federatie voor de Nederlandse Levensmiddelenindus-
trie FNLI, de brancheorganisatie van cateringbedrijven 
Veneca en Stichting Verantwoorde Alcoholconsumptie 
(STIVA) benadrukken de inspanningen die zij leveren. 
Ook de organisatie Jongen op Gezond Gewicht (JOGG) 
is positief over wat er is afgesproken. Foodwatch 
beschouwt het Preventieakkoord echter als mislukt, 
terwijl de Slijtersunie vreest voor ondermijning van de 
afspraken over alcoholgebruik vanwege een wetsvoor-
stel om juist meer ruimte te bieden aan verkoop van 
alcoholhoudende dranken. Marian Geluk ondertekende 
namens de FNLI het Nationaal Preventieakkoord. "De 
levensmiddelensector committeert zich met deze 
handtekening aan concrete maatregelen om minder 
calorieën te verkopen. Zo leveren we als sector een 
waardevolle bijdrage aan het terugdringen van overge-
wicht in Nederland. Door samen te werken met meer 
dan vijftig partijen zijn we van de sprinter in de intercity 
gestapt." Veneca heeft ook het onderdeel 'overgewicht' 
van het akkoord ondertekend. Cateraars beloven dat 

uiterlijk in 2022 op alle locaties op een makkelijke en 
aantrekkelijke wijze volgens de Schijf van Vijf gegeten 
kan worden. Volgens de brancheorganisatie sluiten de 
afspraken en ambities binnen het Preventieakkoord 
aan op de koers die Veneca al eerder uitzette. 

Zoetwaren
Voor wat betreft de inbreng van onze branche binnen 
het Preventieakkoord gaat het om de portiebeperking, 
maximalisering van calorieën en duidelijke communica-
tie op verpakkingen bij de categorieën koek, chocolade, 
tussendoortjes en snoep. Hartige snacks, broodvervan-
gers en (zoet) broodbeleg vallen buiten de afspraken. 
Een onderdeel van het Preventieakkoord is onder meer 
een aanscherping van kindermarketing. In het akkoord 
staat: “Zoals door de sector eerder is toegezegd, wordt 
het gebruik van licensed media characters gericht op 
kinderen onder de dertien jaar op productverpakkin-
gen en point-of-salemateriaal ingeperkt op basis van 
voedingskundige criteria. Dit wordt in 2019 opgeno-
men in de Reclamecode voor Voedingsmiddelen. De 
afspraken uit de Reclamecode voor Voedingsmiddelen 
op het gebied van kindermarketing worden jaarlijks 
gemonitord door de rijksoverheid.”
Overigens zijn de afspraken voor onze branche minder 
eenduidig in vergelijking met bijvoorbeeld frisdranken 
en zuivel. Zo ligt er de doelstelling om vijf procent extra 

suiker te halen uit zuivelproducten, terwijl de 
huidige afspraak van vijftien procent minder 
verkochte calorieën voor A-merk frisdran-
ken wordt verscherpt naar 25 procent 
minder verkochte calorieën in 2020. Er zijn 
afspraken gemaakt over portiegroottes van 
merkproducten bij de schappen van koek, 
snoep en chocolade. Het streven is om dit 
zeventig procent van de A-merkproducten te 
laten omvatten.
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kwam tijdens de recente VBZ-bestuursvergadering aan 
bod. De uitkomst: we willen helder in beeld krijgen waar 
VBZ nu precies voor staat? Wat verwachten de leden van 
ons? Weten we dit beter, dan zou de positionering anders 
kunnen zijn dan die op dit moment is. Om te achterhalen 
waar VBZ voor moet staan, vonden er de laatste maanden 
tientallen diepte-interviews met leden plaats. Harde con-
clusies op basis van die interviews zijn nog niet getrokken, 
dus daar kan ik weinig over zeggen. Een radicale koersver-
andering? Dat zou kunnen. Als de leden en het bestuur 
zoiets verstandig vinden, dan gaan we dit doen. Wat ik in 
ieder geval van de leden terugkrijg, is dat de maatschappe-
lijke omgeving razendsnel verandert met als gevolg om als 
branche ons verhaal goed naar buiten te brengen.”

Hakken in het zand
“De vorige VBZ-directeur - Ton Baas - kwam uit de zoetwa-
renbranche, ik niet. Dat voelt echter niet als een achter-
stand. Ik heb veel ervaring met de voedingsindustrie en 
ken de politiek. Uit die politieke kennis kan ik enigszins 
destilleren wat onze branche de komende jaren te wachten 
staat. Wat ik erover kan zeggen: neem de discussie over 
kindermarketing en characters bij zoetwaren. Een jarenlang 
slepende discussie vertaalde zich uiteindelijk in concrete 
maatregelen. Van dat soort zaken zijn er veel meer. Denk 
aan de verschillende voedselkeuzelogo’s. We kunnen met 
zijn allen de hakken in het zand zetten, maar een ding weet 
ik zeker: zoiets als een uniform en door de overheid onder-
steund voedselkeuzelogo gaat er sowieso komen. Sommige 
leden zeggen: ‘Tsja, met zo’n label komen mijn producten 
in het rood’. Dat is helaas zo, maar we ontkomen er als 
branche niet aan.”

FNLI
“Om bij thema’s zoals logo’s en gezondheid agendasetting 
te zijn, dienen we samen met de FNLI op te trekken. Daar 
ben ik een groot voorstander van. Bovendien luistert de 
FNLI goed naar ons. De producten uit onze branche verte-
genwoordigen, na vers, de grootste categorie in de retail. 
VBZ is bovendien in termen van leden en bijdrages het 
grootste FNLI-lid. Alles wat branche overstijgend is, pakt de 
FNLI op. Denk daarbij aan kwesties rondom verpakkingen. 
Wat specifiek voor de branche geldt, behoort tot de eerste 
prioriteit van VBZ. Om de relatie met de FNLI nog beter te 
laten functioneren, zou ik het meer dan verwelkomen wan-
neer wij in hetzelfde kantoorgebouw (de Haagsche Zwaan 
in Den Haag, red.) zouden zitten. Aan de gezamenlijke 
koffieautomaat hoor je het laatste nieuws en kun je een-
voudiger onderwerpen bespreken. Helaas hebben wij nog 
een huurcontract in ons huidige kantoorgebouw. Ik doe er 
echter alle moeite voor om zo spoedig mogelijk dicht bij de 
FNLI te gaan zitten.”

New director
Theo Heere is the new director of the Dutch organization 
for the bakery and confectionery industry (VBZ). He has a 
background in the food industry (management Nutricia) and 
political experience. That makes him suited for new kinds 
of VBZ ambitions: lobbying to translate the message of the 
bakery and confectionery industry into the political arena 
and to stakeholders. His task is also to determine the new 
focus of VBZ: what are the core tasks of VBZ in the (near) 
future? One thing is already clear. The organization and 
support of stands at international trade fairs such as the 
ISM is no core task. “We will do this next year, but from 2020 
we will stop doing so. That organization and support are not 
part of our core tasks. But we make sure that our members 
are not left out in the cold, by having another party pick up 
the organization.”

Theo Heere
Vanaf begin september is Theo Heere directeur van 
branchevereniging VBZ. Hij volgde Ton Baas op die 
de vereniging veertien jaar aanstuurde. Overigens, 
om precies te zijn werd Baas opgevolgd door interim-
directeur Hans Koster. Met Heere heeft VBZ echter 
weer iemand aan boord van de langere termijn. De 
Haagse ondernemer en politiek geëngageerde Heere 
is prominent lid van 50PLUS (daarvoor bij de VVD). Hij 
begon zijn carrière als als specialist in opleiding bij het 
Westeinde ziekenhuis, gevolgd door een functie bij 
een farmaceutisch bedrijf en werd daarna algemeen 
directeur bij Nutricia waarna Heere ondernemer werd. 
De VBZ-directeur staat trouwens mede aan de basis 
van de vorming van de FNLI.


