C O L U M N

Lekker trots
Stroopwafels. Pure-chocolademuffins. Paprika-superchips.

sector om lekker. En lekkers kan niet zonder zout, suiker en vet.

Macadamia-notenmix. Mentos, Mars en Milka. Theebiscuit,

Maar waar mogelijk – wel met minder. Denk maar aan suiker-

Honingdrop en Salmiak-lolly’s. Vóór alles staan

vrije en suikerarme producten. Of gewoon aan kleinere porties.

de makers van koek, snoep, zoutjes,

De kleine stroopwafels waren daar ooit een eerste voorloper

noten en chocolade, voor lekker. VBZ is

in. Al een tijdje zie je deze trend doortrekken. Iedere producent

de branchevereniging van de makers

is hier actief mee bezig. Dat besef hoor je als je even met hen

van dit lekkers – en nog veel meer - in

spreekt. Zonder door te slaan natuurlijk. Het moet wel lekker

Nederland.

blijven. Of zoals een expert uit ons team me eens zei: ‘Een
koekje zonder suiker bestaat wel, maar dat heet een toastje’.

De afgelopen weken sprak ik velen van
hen tijdens onze ledenraadplegingen en

Want tegelijkertijd is de trend: Premium. Ambachtelijk. Pure

de Algemene Ledenvergadering over onze

verwennerij. Denk aan chocolade. Suikerkristal. Aardappel-

markt, de producten, vernieuwingen en ver-

chips met Zeezout. Vers gebrande noten. Nederland is mis-

antwoordelijkheden. De meer dan honderd

schien een zuinig land, maar naast het verstandig en verant-

leden zijn zich bewust van de verantwoorde-

woord eten en leven, houden Nederlanders steeds meer van

lijkheid – en nemen die ook. Nederland loopt

Genieten. Met een Grote G. En dan bedoel ik dus niet het snelle

hierin internationaal voorop. Als vernieu-

hap-slik-weg-werk, maar juist het even volop genieten van wat

wer van lekkers.

je lekker vindt. Echt lekker.

Ik merk dan ook

Een cruciale opdracht aan VBZ als belangenbehartiger voor

oprechte trots bij

onze sector is dan ook het proactief uitleggen en toelichten

onze leden. Ik

aan Den Haag en andere betrokkenen dat wij onze verant-

zei al: alles

woordelijk als sector volop nemen. De balans zoeken én weten

draait in

te vinden tussen enerzijds verantwoord produceren, vernieu-

onze

wen en verbeteren. En anderzijds mogen genieten van al dat
lekkers. Onze leden hebben hun VBZ een unaniem mandaat
gegeven om deze taak op te pakken.
Want de sector doet iets goed. De totale zoetwarensector is een
actieve en groeiende sector binnen de voedingsindustrie in
Nederland met een omzet in Nederland van ruim 2,8
miljard euro en een exportwaarde van meer dan 4 miljard
euro. Ieder jaar werken ruim 12.000 werknemers in de
productie, logistiek, research & development en marketing van de productie- en verkoopbedrijven van koekjes,
snoepjes, zoutjes, nootjes en chocolade. En genieten miljoenen
mensen in binnen en buitenland van al dat lekkers.
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Daar mogen we best trots op zijn. Lekker trots.
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