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Branchevereniging voor koek, snoep, chocolade, zoutjes en noten

Collectieve belangenbehartiging

VBZ is een brancheorganisatie voor ondernemers in de Nederlandse bakkerij, snoep, chocolade en hartige snacks sector. Onze leden bestaan uit kleine, middelgrote en grote bedrijven.
Dit zijn producenten maar ook handelaren, eenmanszaken, internationale ondernemingen
en familiebedrijven.

Wij voeren proactief en reactief de dialoog met stakeholders, politiek, overheid en media.
Daarmee creëren en behouden wij een optimaal ondernemersklimaat.

De lekkerste branche van Nederland
Als branchevereniging behartigt VBZ de belangen van producenten van koek, snoep, chocolade, zoutjes en noten. VBZ wil mensen bewust laten (blijven) genieten van de lekkerste
producten uit deze branche. VBZ treedt op als regisseur door – in verbinding met leden
– proactief kennis te delen en door (hen te stimuleren tot) bijdragen aan positieve beeldvorming over hun sector en de lekkerste producten.
Dit doen wij door:
•
Collectieve belangenbehartiging door de dialoog met en tussen onze leden, politiek en stakeholders te vitaliseren.
•
Versterking van het imago van de sector.
•
Kennisoverdracht richting onze leden.

Imago
Wij zijn namens de branche spreekbuis in de media, vertegenwoordiger bij externe partijen
en we lobbyen bij overheden en instanties voor betere wet- en regelgeving en de borging
hiervan. Zo verzekeren we de branche van een toekomst die we met vertrouwen tegemoet
kunnen zien.
Als branchevereniging zijn wij ons bewust van de intensieve aandacht van consument
en overheid rondom onze producten. Daarin dragen wij onze verantwoordelijkheid door
ambities na te streven die erop gericht zijn om de belangen van onze branche te behartigen,
maar ook om samen met u als lid en met onze stakeholders op te trekken om Nederland
gezond te houden. Deze ambities zijn geformuleerd op feiten zodat wij met de juist informatie de dialoog kunnen aangaan en aan kunnen tonen dat wij als Nederland trots mogen zijn
op de “Lekkerste branche van Nederland” en
dat bewuste consumptie van onze producten
geen probleem mag zijn.

Kennis
De vereniging vervult een voortrekkersrol op
het gebied van duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Hieronder
vallen mensen, grondstoffen en innovatie. Op
basis van onze expertise creëren wij steeds
nieuwe diensten en producten ten behoeve
van een duurzaam ondernemersklimaat.
Wij monitoren de markt, zowel nationaal als
internationaal, waardoor risico’s en trends snel
waargenomen worden, zodat hier actie op
ondernomen kan worden.

Gezamelijk mensen
bewust laten (blijven)
genieten van de lekkerste producten uit deze
branche
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Diensten en tools

We doen u daarin de volgende beloftes:

Om bij te dragen aan uw bedrijfcontinuïteit hebben wij voor u een aantal handige diensten
en tools ontwikkeld:
•
•
•

•

Handleiding en factsheets over wetgeving en belangrijke topics (asbest, arbeidsveiligheid, allergenen en etikettering).
Een website (www.vbz.nl) met een ledenportaal waarin u informatie vindt die voor uw
specifieke werkgebied van toepassing is.
Meetinstrumenten zoals een Barometer Duurzame Bakkerij en Zoetwaren, of het Vignet
Arbeidsveiligheid; een pragmatische systematiek om arbeidsveiligheid in de onderneming te verankeren.
Een helpdesk waar u terecht kunt met al uw vragen.

Adviezen

•
•
•
•
•

U heeft invloed op de wet- en regelgeving
U beperkt uw bedrijfsrisico’s
U vergroot uw netwerk
U bent op de hoogte van alle actualiteiten in de branche
U heeft voor alle aspecten van uw bedrijfsvoering een expert binnen handbereik.

Deze bedrijven gingen u voor
Ruim 100 bedrijven zijn bij VBZ aangesloten, zowel MKB als grootbedrijf. Dat is 86% van de
markt. Op onze website kunt u zien wie dit zijn.

Structuur van VBZ
VBZ is van de leden dat betekent dat hoewel het bestuur de vereniging leidt en de leden het

De deskundige medewerkers van VBZ helpen u bij het beantwoorden van vragen en delen
de kennis die ze hebben
We informeren alle leden over zaken die te
maken hebben met ondernemerschap, duurzaamheid, groei en resultaat via nieuwsbrieven,
nieuws via onze website, bijeenkomsten en
(meet)instrumenten. Maar ook externe stakeholders, politici, belangenbehartigers, NGO’s en
andere partijen informeren wij proactief over
zaken die te maken hebben met de Bakkerij- en
Zoetwarenindustrie.

Voordelen lidmaatschap VBZ
Als lid van VBZ versterkt u uw marktpositie en
draagt u bij een aan maatschappelijk verantwoord en optimaal ondernemersklimaat van de
Bakkerij- en Zoetwarenbranche. Wij behartigen
uw belangen, zorgen voor een goed sociaal
klimaat, houden uw kennis up-to-date en stimuleren innovatie.

Als lid van VBZ versterkt
u uw marktpositie en
draagt u bij aan een
maatschappelijk verantwoord en optimaal ondernemersklimaat van de
Bakkerij- en Zoetwarenindustrie.
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beleid bepalen. Dit wordt gedaan door middel van de algemene ledenvergadering (1) die
twee keer per jaar plaatsvindt.
Hier wordt tevens het benoemen en afzetten van bestuurders (2) besloten. Het bestuur is
door de ALV afgevaardigd om het beleid te bepalen en waar nodig ter goedkeuring aan
de ALV voorleggen. Het beleid wordt uitgevoerd door het team van VBZ (3) Binnen het
team zijn er verschillende werkgebieden. Vanuit de werkgebieden zijn de werkgroepen
georganiseerd (4). Hier komen leden en kantoor samen om beleid uit te werken. De meeste
werkzaamheden welke voortvloeien uit het werkgebied arbeidsmarkt zijn paritair (5). Dat wil
zeggen dat het beleid dat hier uit voortvloeit in samenspraak tussen werkgevers en vakbonden wordt opgesteld en uitgevoerd.

Verlengstuk van uw organisatie
De medewerkers van VBZ zijn het verlengstuk van uw organisatie. Onze netwerken en
specialistische kennis zetten wij in als u daarom vraagt. Wij helpen bij vraagstukken die voor
u en uw medewerkers belangrijk zijn doordat wij kennis hebben over alle aspecten van uw
bedrijfsvoering. Van ingrediënt tot eindproduct en van arbeids- tot voedsel- veiligheid en
dit delen wij graag met u om zo uw belangen, vandaag en morgen, op politiek vlak en in de
samenleving te behartigen.

Teamlid

Expertise

Werkgroep

Directeur van VBZ en treedt in
contact met directie, politieke
bestuurders en NGO’s.

•
•
•
•
•

Bestuur
Nationaal Preventieakkoord
Kauwgom
Akkoord productverbetering
ODE

Cao, pensioen, Duurzame inzetbaarheid en scholing,

•

•
•

SEB (Sociaal Economische
Begeleidcommissie)
BPF (Bedrijfs Pensioen
Fonds)
Sociaal Fonds
GO (Georganiseerd Overleg)
Cao onderhandeling,
DIM (Duurzame inzetbaarheid Medewerkers)
Pensioen,
Vitaal & vaardig

•
•

Arbeidsveiligheid
RI&E

Theo Heere
Directeur
06 - 13 49 94 69
theo@vbz.nl

•
•
•
•
•

Ook u kunt deelnemen aan werkgroepen/commissies
In de VBZ werkgroepen/commissies kunt u samen met andere VBZ leden uw stem laten
horen in verschillende gebieden van onze branche.
Hierna volgt een overzicht van werkgroepen en de bijbehorende VBZ contacten. Schroom
niet om contact op te nemen als u interesse heeft in deelname aan een van de werkgroepen/commissies (indien mogelijk).

Jasmijn van Vuure
Arbeidsvoorwaarden &
Rechtspositie
06 - 12 06 76 94
jasmijn@vbz.nl
Arbeidsveiligheid, arbozaken,
RI&E, Preventie

Quote: “Bij VBZ kan ik terecht voor advies en begeleiding die
mij verder brengen.”

Erna Bak
Arbeidsveiligheid
06 - 13 64 12 37
erna@vbz.nl
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Teamlid

Expertise

Werkgroep

Acrylamide, ethyleenoxide,
allergenen, systeemverbetering productsamenstelling,
etikettering en consumenten
informatie, NVWA

Commissie Levensmiddelenwetgeving en gezondheid

Charlotte ter Haar
Levensmiddelen &
Voedselveiligheid
06 - 20 60 94 25
Charlotte@vbz.nl

Teamlid

Expertise

Werkgroep

Communicatie (nieuwsbrief ),
secretariaat,

Tamara Staal
Communicatie &
secretariaat
070 - 355 47 00
tamara@vbz.nl
Reclame Code Commissie,
Europese Green Deal & Farm to
Fork, Voedselverspilling, Dutch
Initiative Sustainable Cocoa
(DISCO)

Robin Schwidder
Voeding, Gezondheid &
Duurzaamheid
06 - 22 81 52 53
Robin@vbz.nl

Communicatie (strategie), pers,
ALV, ISM

Communicatie klankbord, ALV,

Jovanda Comanne
Sr. Communicatie
06- 12 06 71 22
jovanda@vbz.nl

Verenigings financiën, contribu- Contributie
tie, ledenadministratie

Diantha Brackel
Financieel controller
070 - 355 47 00
diantha@vbz.nl
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Branchevereniging voor koek, snoep,
chocolade, zoutjes en noten
Bezoekadres
Dagelijkse Groenmarkt 3-5
2513 AL Den Haag

Tel: +31 (0)70-3554700
E-mail: vbz@vbz.nl
Website: www.vbz.nl
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