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C O L U M N

We moeten onze branche laten ‘shinen’
Sinds medio september vorig jaar ben ik VBZ-directeur. Het is 
een bijzonder interessante branche, niet alleen dankzij de meer 

dan honderd leden met een grote diversiteit, maar 
ook gezien de positie in de samenleving. U 

vraagt zich af ‘hoezo positie in de samenle-
ving’. Wat ons verenigt is LEKKER. Alles wat 
wij maken voor onze klanten is en moet 
lekker zijn. Hiermee maken we onze con-
sumenten blij, gelukkig en tevreden - en 
dat is een bijzonder voorrecht.

Onze positie in de samenleving: onze 
branche is de grootste in retail (buiten 

vlees en AGF). Ongeveer tien procent van de 
supermarktomzet komt van onze produc-
ten. Maar ook buiten retail zijn we vrijwel 
overal vertegenwoordigd en ik schat ik dat 

we daar onze verkopen verdubbelen. Kortom, 
een branche met impact om rekening mee te 
houden. Nu staan we als sector volop in de 

schijnwerpers voor wat betreft gezond-
heid en lekkers. Daar moeten we 

ons niet voor verschuilen. 
We dienen eerlijk en 

oprecht over onze 
producten te spre-

ken en hiermee 
te pronken. 

Zowel over 
ingrediën-

ten en 
over 

calorieën. We krijgen er respect door en dragen bij aan een 
gefundeerde discussie met stakeholders. Neem bijvoorbeeld 
gedeïoniseerd vruchtenconcentraat. Dit was kortgeleden een 
onderwerp van de Keuringsdienst van Waarde. Hiermee voeg je 
in feite suiker toe aan een product en dan staat er op de verpak-
king: geen suiker toegevoegd. Vervolgens is de vermelding op de 
declaratie: met toegevoegd vruchtenconcentraat. Dit noem ik 
volksverlakkerij en is iets wat de voedingsindustrie schade toe-
brengt, omdat we daarmee onze geloofwaardigheid aantasten. 
Ronduit afkeurenswaardig dus!
Het preventieakkoord geeft ons mede verantwoordelijkheid in 
de strijd tegen obesitas. In het akkoord spraken we af duidelijke 
porties te maken, deze te maximeren voor wat betreft calorieën 
en hierover duidelijk te communiceren. Deze maatregelen be-
dachten de leden van VBZ, ze worden door een grote meerder-
heid van de VBZ-leden ondersteund en zullen we met zijn allen 
moeten uitvoeren. Voor onze lekkere producten is best plaats in 
de schijf van vijf, maar met mate!

Onze leden staan midden in de maatschappij en weten goed 
wat er speelt. Zoetwaren en gezondheid zijn vaak een onder-
werp van debat, maar daarvoor moeten we niet weglopen. We 
moeten juist het gesprek aangaan en onze verantwoordelijkheid 
nemen. Zoals geschetst zijn onze producten in de eerste plaats 
Lekker. En lekker wordt vaak geassocieerd met suiker, zout en 
vet. We lieten de afgelopen jaren zien dat we eveneens lekkere 
producten kunnen maken met een betere samenstelling. Deze 
productinnovaties zijn goed bewaarde geheimen van de sector 
waar we trots op mogen zijn. Hoor ik leden van VBZ, dan staan 
we pas aan het begin van de innovatieladder. En dat is iets 
waarmee we kunnen pronken!
Mijn eerste bezoek aan de ISM was een eyeopener. Meer dan 
1600 stands, meer dan 50 deelnemers uit Nederland en veel 
Nederlandse bezoekers. Wat opviel was de grote innovatiekracht 
die we als klein land (met grote industrie) bezitten. Er waren veel 
vernieuwende en aansprekende producten. Naast de geves-

tigde namen, is het bijzonder te zien dat er veel Nederlandse 
startups zijn met een focus op bijvoorbeeld gezondheid, bio 
en andere verschijningsvormen. Deze bedrijven moeten we 
koesteren, omdat zij het beeld van de branche positief beïn-
vloeden. Ik maakte met veel leden (en ook niet-leden) kennis 

tijdens de ISM. Deze gesprekken geven mij energie en ideeën 
om de branche nog beter te laten ‘shinen’.

Als laatste wil ik u, wellicht ten overvloede, wijzen op de impact 
van een harde en zachte Brexit. Ook als u niet exporteert, heeft 
de Brexit mogelijk grote invloed op uw bedrijf. Mijn tip: doe de 
Brexit-scan van RVO. De volgende keer dat ik u weer schrijf in 
Consudel is de Brexit naar verwachting een feit, en ik hoop dat u 
die dan ziet als een kans en minder als een bedreiging.
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