C O L U M N

Voortdurend aanpassen
Als u dit stukje leest, bent u mogelijk net op vakantie gegaan.
Of heeft u de welverdiende vakantie nog in het vat. Ik heb er
net een korte vakantie opzitten. Even uitblazen.
Even loslaten. En weer opladen. Om er
daarna weer flink tegenaan te kunnen. U
kent het wel – dat soort uitdrukkingen
gebruiken we, als het om vakantie gaat.

aanpassen. Werken met de nieuwe werkelijkheid. En oplossingen bedenken hoe er het beste van te maken – en wie weet wel
een heel nieuwe en bijzondere ervaring?

Maar ook vakantie is aanpassen.
Nieuwe temperaturen. Andere mensen.
Je gezin, partner of vrienden dicht om je
heen. Of juist in afzondering alleen met
je eigen gedachten. Vakantie is een breuk
met dagelijkse patronen en wat je gewend
bent. Een breuk met je gewone ritme en
waar je goed in bent. En soms is vakantie
echt een breuk.

Ook wij besloten om een nieuwe, spannende bestemming te
kiezen toen wij het Preventieakkoord met zijn allen ondertekenden. Dat is een compliment waard. Ik geef toe, het is iets anders dan een Grieks eiland, maar het Preventieakkoord vraagt
van ons als sector nieuwe inzichten, vernieuwend initiatief en
een mooi vooruitzicht om helemaal opgeladen door te kunnen
ontwikkelen als sector.

En met mijn been in het gips, gestrekt naar voren op een bank
op een zeilboot, mijmer ik over het voortdurend aanpassen in
leven. Ook in het bedrijfsleven. Juist wij in de zoetwarensector.

De inventiviteit van onze
leden wordt aangesproken door aanpassingen
van verpakkingen voor
Nederland – terwijl andere markten hetzelfde
product ook afnemen.
We maken portieverkleining aantrekkelijk, waar
soms consumenten
juist het tegenovergestelde zoeken. We slaan
onbekende wegen in en
ontdekken nieuwe paden. Maar soms lopen
we een breukje op.

Op het moment dat ik van de boot stap en
voet aan land van een Grieks eiland wil zetten,
ben ik even afgeleid en mis ik een knullig afstapje. Met de zonnebril
elegant op het voorhoofd
geklemd, struikel ik
en breek ik mijn
kuitbeen. Over
breuken gesproken. Vanaf
dat moment
begint het
grote

Het afstapje dat wij even misten rondom het Preventieakkoord
was, hoe we onze vorderingen kunnen meten op de beloften
die we maakten op het gebied van maximeren, portioneren
en communiceren. Even leek het erop dat we onze voortgang
niet zouden kunnen overleggen aan overheid, maatschappij
en consument.
Even pijn. Even de tijd nemen. En aanpassen. Op dit moment hebben we een overeenkomst met Nielsen gesloten.
Terwijl wij allemaal even met vakantie gaan, brengen zij
precies in kaart hoe wij als sector handelden ten tijde van
het sluiten van het Preventieakkoord (najaar 2018). En kunnen
zij straks exact vaststellen hoe onze leden en hun merken vorderingen maken binnen de afspraken van het akkoord.
Gipsverband aangelegd. Even oefenen. En er weer flink tegenaan. Ik wens u allen een fijne zomervakantie – maar “mind
your step”.
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