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C O L U M N

Onze inzet voor de komende jaren
Europa gaat binnenkort naar de stembus. Dan kiezen we wie 
onze belangen het best behartigt in het Europese Parlement. 

De kandidaat-parlementsleden gaan op pad om 
uit te leggen hoe zij omgaan met hete 
hangijzers zoals het klimaat, handelspoli-
tiek, migratie en die dekselse Brexit.

Zelf staan voor mij de komende weken 
ook in het teken van het land in gaan. 
Spreken met de leden van VBZ. De 
bedrijven die koek, snoep, chocolade, 

zoutjes en noten produceren en op de 
markt brengen. Niet voor de verkiezingen, 
maar wel om toe te lichten wat onze geza-
menlijke prioriteiten zijn voor de komende 
jaren. Want niets minder dan onze ‘license 

to operate’ is de inzet voor de komende jaren.

Want die ‘license to operate’ is niet vanzelf-
sprekend. Europa stelt regels en 

afspraken vast, waar alle 
lidstaten zich aan 

moeten houden. 
Die variëren van 

ingrediënten zo-
als suiker, vet 

en zout; de 
samenstel-

ling van 
voe-

dingsmiddelen, zoals wanneer mag chocolade nog chocolade 
genoemd worden; of hoe gaan voedingsbedrijven om met hun 
marketing en verpakkingen.

De Europese politiek vindt daar iets van. De Nederlandse 
politieke en publieke opinie evenzo. En steeds meer zien we 
dat juist onze voedingsmiddelen onder vuur komen te liggen. 
Als ongewenst worden verklaard. Alsof lekkers slecht is. En dus 
richt VBZ de blik naar buiten. Samen met de leden proactief 
werken aan een positieve beeldvorming van de lekkerste sector 
van Nederland. Dat gaat niet vanzelf. Dan moet bij ons een 
knop om. Van bescheiden naar meer verantwoordelijkheid ne-
men over heldere informatie naar stakeholders en de publieke 
opinie. Zodat we meer begrip kweken bij de buitenwereld voor 
wat we al doen – én wat we bereid zijn om te doen.

Als gehele sector willen we een echte beweging laten zien op 
enkele cruciale kerndossiers – onder meer het Preventieak-
koord, ingrediënten en een duurzame keten van onze ingredi-
enten. Dat vraagt om een VBZ die - bovenop haar dienstverle-
ning naar leden - ook ‘agendasetting’ wil en kan zijn naar de 
buitenwereld. Met gezichten vanuit de gehele sector.

Dat doen we door nog actiever dan hiervoor aan tafel te zitten 
met die partijen die van invloed zijn op regels en afspraken. 
In Nederland en over de grenzen via bijvoorbeeld CAOBISCO. 
Zelf zoeken we proactief de media en betrokken organisaties 
op. Met bijvoorbeeld het belang van onze sector voor de BV 
Nederland, de innovatiekracht van onze bedrijven en de slag 
die we maken in dit eerste jaar van het Preventieakkoord. En 
vooral: hoe lekker onze sector is.

Toen ik eerder met leden sprak over wat dé hete hangijzers zijn 
voor de komende periode, kreeg ik reacties als: “We moeten 

nu echt als ‘one voice’ spreken namens de branche”, en 
“vervul een duidelijke voortrekkersrol op thema’s die bij 
consumenten en overheden spelen.” Die opdracht pak ik, 
samen met het VBZ-team en de leden, met beide handen 

aan. Zodat heel Nederland kan blijven genieten van wat wij 
als lekkerste sector van Nederland te bieden hebben.

En nu maar hopen dat de nieuwe Europese Parlementsleden 
de opdrachten van hun achterban net zo serieus gaan nemen.
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