
familybusiness12 13

verantwoordelijkheid en staan midden in de maatschappij. Dus zien 
en weten wij precies wat er gebeurt in onze samenleving en daar 
spelen wij zo goed mogelijk op in. Daarom werken fabrikanten van 
merkartikelen continu aan maatregelen om overgewicht tegen te 
gaan, de afgelopen jaren is er veel innovatie geweest en producten 
verbeterd. Wat wij maken, is lekker en de consument eet al snel 
teveel. Maar ook voor onze producten geldt: eet met mate, zoals dat 
ook voor andere producten geldt.’

Portieaanduidingen
Daarom hebben de leden van de VBZ besloten om 
portieaanduidingen op verpakkingen aan te brengen. De afgelopen 
twee jaar heeft bijna driekwart van de merkartikelen in koek, snoep, 
chocolade en tussendoortjes zo’n portie-aanduiding op de 
verpakking gekregen. ‘Eén portie is bijvoorbeeld vier snoepjes of 
twee koekjes en geen zak, reep of rol. Als branche willen wij mensen 
duidelijk maken wat een normale portie is. Kijk, de belangen van de 
consument en die van onze leden lopen parallel. Maar je moet er 
niet teveel van eten. De portie-aanduidingen gaan daarbij helpen.’

Suikergehalte
Een andere maatregel om overgewicht tegen te gaan, is het 
verlagen van het suikergehalte in snoep, chocola en koek. ‘Dat is 
een lastige uitdaging, want suiker speelt een cruciale rol in de zoete 
smaakbeleving van onze producten. Het is daarnaast ook nodig als 
bindmiddel en als vulmiddel. Suiker volledig verwijderen kan niet, 
want door daaraan teveel te sleutelen, wordt de smaak minder en 
kan je de meeste producten niet maken, technisch onmogelijk dus. 
Het gaat erom de excessen eruit halen. Primair zeggen wij ‘Het gaat 
om de smaak, die blijft bestaan’. Met dat doel doen wij onderzoek 
met vergelijkbare producten. Dat doen wij onder andere samen met 
de Universiteit van Wageningen.’ Heere maakt nog wel een 
belangrijke kanttekening: ‘Onze branche maakt lekkere dingen die 
een onderdeel kunnen zijn in het ontstaan van overgewicht, maar in 
gezondheid spelen meer factoren mee. Denk aan de sociale klasse, 
of mensen met mate eten, of ze genoeg bewegen, noem maar op. 
De eenzijdige, negatieve aandacht moet verschuiven naar brede, 
positieve aandacht. Wij zeggen daarom: ‘Eet lekker en beweeg ook 
lekker’. 

Duurzaamheid
Naast gezondheid speelt duurzaamheid een belangrijke rol in de 
zoetwarenbranche. Dit thema speelt op verschillende vlakken. 
Nederland was bijvoorbeeld het eerste land met een cacao-akkoord 
voor duurzame cacao. Daar is een vervolg aan gegeven in de vorm 

VBZ behartigt de belangen van ruim 
honderd bedrijven in deze sector, variërend 
van mkb tot multinationals. Heere: ‘Ook al 
is Nederland letterlijk de thuismarkt, 
zoetwaren is een internationale markt. 
Export is voor de meeste VBZ-leden het 
belangrijkst, per jaar exporteren wij voor 
zo’n 4 miljard euro.’ De afgelopen jaren 
stonden de cijfers sterk onder druk, vooral 
de Brexit heeft een duidelijke impact. Ook 
corona zorgde voor dalende verkopen. 
‘20% van onze producten wordt buiten de 
supermarkten verkocht en met de name de 
omzet via de pompshops en 
schoolautomaat is weggevallen. Ook 
producten als mondverfrissers en 
kauwgom kregen een klap. Door de 
afname van sociale contacten en doordat 
er minder wordt gezoend, is een frisse 
adem minder noodzakelijk geworden. Die 
dalende verkopen hebben een 
ongelooflijke impact gehad en elke 
fabrikant is daar anders mee omgegaan. 
Eén onderneming begon bijvoorbeeld met 
kerstpakketten, maar andere leden hebben 
toch overheidssteun nodig gehad.’

Gezondheid 
Een belangrijk thema waarmee fabrikanten 
van zoetwaren te maken hebben, is de 
invloed van koek, snoep, chocolade en 
tussendoortjes op gezondheid en 
overgewicht. De Rijksoverheid wil onder 
andere minder suiker in voeding. Daarom 
maakt de overheid afspraken met 
fabrikanten, supermarkten, cateraars en 
horeca over de verbetering van 
voedingsmiddelen over het gezonder 
maken van de producten in supermarkten 
en restaurants. ‘Wij beseffen onze 

van DISCO, Dutch Initiative on Sustainable Cocoa. In DISCO werken 
partijen als overheid, vakbonden, banken, ngo’s, importeurs, 
verwerkers en supermarkten, nauw samen om meer duurzaam te 
zijn. ‘Denk aan het verminderen van ontbossing en kinderarbeid en 
een eerlijk inkomen voor de boeren. Dat laatste punt is complex, 
want boeren verbouwen ook andere producten. Als dat mislukt, 
moeten wij dat dan compenseren? Daarom willen wij de boeren 
meer professionaliseren. Onder andere in de vorm van meer grotere 
boerderijen en les in telen.’ 

Dat Nederland hierin het voortouw neemt, komt doordat 
Amsterdam ’s werelds grootste aanvoerhaven van cacao is. ‘Daar 
vindt 25% van de wereldwijde doorvoer plaats, dus als Nederland 
spelen wij daarin een primaire rol. Uiteindelijk heeft de consument 
het natuurlijk voor het zeggen, die moet het wel willen betalen. In 
Nederland is dat gelukt, want bij ons is alle chocolade in de 
supermarkten al duurzaam, dankzij het keurmerk 
‘Rainforest Alliance’. Dit zet zich in voor 
natuurbehoud en betere sociale omstandigheden 
in landbouw en bosbouw.’ Overigens zijn ook 
landen als Duitsland (Gisco, German Initiative 
on Sustainable Cocoa) en België (‘Beyond 
Chocolate’) bezig met verduurzaming van 
producten. Een prima ontwikkeling.’ 

VBZ

Hele keten bezig met lekker,  gezond en duurzaam
De branchevereniging voor ondernemingen in koek, snoep, chocolade, zoutjes en noten, VBZ, stimuleert 
maatschappelijk verantwoord ondernemen in de hele keten. ‘Wij geven invulling aan MVO door onder andere de 
dialoog over gezondheid en duurzaamheid tussen onze leden en andere betrokken partijen te stimuleren en te 
voeden,’ zegt directeur Theo Heere.

“Wij beseffen onze verantwoordelijkheid”

“Fabrikanten innoveren om overgewicht 
tegen te gaan”

Theo Heere


