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CONGRES

ECONOMIE & BEDRIJVEN

Samen waarmaken

Managers, ervaringsdeskundigen, specialis-
ten, collega’s, onderzoekers en anderen  
met speci!eke expertise delen hun kennis 
tijdens het Food Event 2015 op 2 april  
aanstaande in Congrescentrum 1931 
in Den Bosch, Nederland. Als deelnemer 
kunt u luisteren en leren, in gesprek of  
discussie gaan en ook actief participeren  
in een van de interactieve sessies.

Fraude
“Fraude is momenteel een actueel onder-
werp”, stelt Hans Damman, VMT-projectre-
dacteur voor het aandachtsgebied Voedsel-
veiligheid. Belangrijke speler daarbij is de 
GFSI, die hiervoor eisen opneemt in hun 
Guidance Document dat voortaan Bench-
mark Requirement (versie 7) zal heten en 
begin 2016 verschijnt. WUR en VU Amster- 

Theater Waarmaken en  
informatiemarkt
Op de informatiemarkt van het Food Event 
wordt de vertaalslag gemaakt naar de prak-
tijk via producten en diensten. Het paviljoen 
Voedselveiligheid, kwaliteit en (product)inte-
griteit zoomt in op meten, testen en analy-
seren met de laatste ontwikkelingen in 
meet- en analysemethoden, testen, (labora-
torium)diensten, adviezen en meer.
Nieuw op de informatiemarkt is het Theater 
Waarmaken. Hier worden twee lezingen-
sessies gehouden en wel over ‘Voortgang 
in certificering en voedselveiligheidsstan-
daarden’ en ‘Ingrediënten voor een gezon-
de productsamenstelling’.
Meer weten over hoe uw bedrijf te profileren 
tijdens het Food Event? Neem contact op 
met Monique van Neutegem, m.neutegem@ 
mybusinessmedia.nl of Anneloes Veerman, 
a.veerman@mybusinessmedia.nl.

De nieuwe fraudemodules van voedselveiligheidssystemen. 
Eisen aan het vet-, zout- of suikergehalte van producten. Retai-
lers die MVO- en duurzaamheidseisen stellen als voorwaarde 
om te mogen leveren. Grondstoffen die schaarser worden en de 
(on)mogelijkheden van alternatieven. Het zijn allemaal actuele 
vraagstukken die foodbedrijven niet alleen, maar met de gehele 
keten moeten oplossen. Het Food Event, het jaarlijkse VMT-
event voor managers in de foodindustrie, draagt onder de titel 
‘Samen waarmaken’ de praktische handvatten aan. 

VMT Food Event: Fraude, MVO-eisen retail,  
herformulering, chain of custody en meer 

dam reiken op het Food Event bedrijven 
handvatten aan voor het zo breed mogelijk 
in kaart brengen van factoren die de kwets-
baarheid van bedrijven voor fraude vergro-
ten. Wat maakt producten kwetsbaar? Wat 
motiveert mensen om over de schreef te 
gaan? Ook zal de BRC zijn visie, beleid en 
eisen uit de eigen fraudemodule toelichten.
 
NVWA vertelt over werkwijze
Toezichthouder NVWA hee" een nieuw 
beleid geformuleerd met nieuwe toezichts-
vormen. Kern hiervan is dat voor het bor-
gen van de veiligheid van voedingsmidde-

Evenals in 2014 telt Food Event dit jaar interessante sprekers uit de sector en daarbuiten.
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len voortaan een gezamenlijke inspanning 
wordt gevraagd van de industrie, retail en 
toezichthouder. Het uitwisselen van infor-
matie, ook richting de consument, speelt 
daarbij een belangrijke rol. “Wat dat con-
creet inhoudt, licht Harry Paul, inspec-
teur-generaal van de NVWA, zelf toe op het 
Food Event. Het is de eerste gelegenheid 
waar individuele bedrijven en personen 
vragen hierover aan hem kunnen stellen”, 
aldus Damman. 

Kwaliteitsmanager van het Jaar
Nieuw element op het Food Event op het 
terrein van veiligheid en kwaliteit is de ver-
kiezing Kwaliteitsmanager Food, waarmee 
VMT en partner NNK de aandacht willen 
vestigen op kwaliteitsmanagement. De door 
een jury genomineerde kanshebbers pre-
senteren zich: Guurtje Kok (Perfetti Van 
Melle), Jan Moerland (Nedata) en Marjon 
Otten (J.S. Polak). Ook het publiek hee! op 
deze dag een stem in wie uiteindelijk de 
prijs zal veroveren. 

MVO-eisen retail
Zoals de retail productveiligheidseisen stelt 
aan foodbedrijven, vaak via certi"caten, als 
voorwaarde om te mogen leveren, gebeurt 
dat inmiddels ook op het terrein van MVO 
en duurzaamheid. Keynote speaker Marjan 
Smit is expert op dit terrein. Vanuit haar 
organisatie SIM wordt in opdracht van de 
retail gecontroleerd of producenten hun 
MVO- en duurzaamheidsclaims wel waar-
maken. “Smit deelt op het Food Event haar 
ervaringen. Een bijzonder waardevolle in- 
kijk”, stelt VMT-redacteur Maurice de Jong, 
verantwoordelijk voor het aandachtsgebied 
duurzaamheid. Hij realiseerde in nauwe 
samenwerking met Smit ook een middag-
sessie over de chain of custody. “Hoe kun je 
een keten waterdicht maken, zodat de con-
sument daadwerkelijk krijgt wat hij op basis 
van de informatie van de producenten ver-
wacht te zullen krijgen? Denk aan claims 
ten aanzien van mensenrechten, duurzame 
landbouw alsook een eerlijke prijs. Op het 
Food Event maken we dit inzichtelijk via de 
case van de hazelnootsector. Jumbo Super-
markten vervult hier een voortrekkersrol 
om kinderarbeid uit te bannen en vertelt 
samen met ketenpartners over hun ervarin-
gen”, vertelt De Jong enthousiast.

Stoplichtensysteem
Ondanks dat in de voedselketens al op diver-
se terreinen wordt samengewerkt, is er kri-
tiek te beluisteren. Zo adviseerde de Weten-
schappelijke Raad voor het Regeringsbeleid 
(WRR) recent aan de overheid een ‘stoplich-
tensysteem’ voor zowel duurzaamheid als ge- 
zondheid en ook het instellen van een ‘ver- 
eveningsbijdrage’. De WRR noemde het ook 
opmerkelijk dat er aan suiker, vet en zout 
geen grenswaarden zijn gesteld, gezien de 
gezondheidsproblemen. “Al jaren een heet 
hangijzer in onze sector”, becommentarieert 
Carina Grijspaardt, hoofdredacteur van 
VMT, dit advies. “Wij zijn dan ook verheugd 
dat WRR-raadslid Gerard de Vries op het 
Food Event zelf de bevindingen komt toe-
lichten en de foodindustrie te woord staat.”

Gezonde herformulering
Op welke wijze er concreet resultaat wordt 

geboekt met zout-, suiker- en vetverlaging, 
is in de middagsessies te beluisteren. “Het 
project Meervoudig Herformuleren, gericht 
op de ontwikkeling van gezondere produc-
ten, is een voorbeeld van samenwerking 
tussen onderzoeksorganisaties, bedrijven, 
toeleveranciers en de retail”, licht Dionne 
Irving toe, die als VMT-redacteur verant-
woordelijk is voor de aandachtsgebieden 
ingrediënten en technologie. TNO vertelt 
hoe reductie van zout en vet in snacks is te 
realiseren. Ook suikerverlaging en vezelver-
hoging in bakkerijproducten komt aan bod. 
Albert Heijn, een van de adviseurs in het 
project, gee! in deze sessie zijn visie op 
gezonde herformulering. 

Grondsto!enrisico’s
De WRR deed ook uitspraken over de rol 
van de grondsto#en in het huidige voedsel-
systeem. “Dit diepen we op het Food Event 
verder uit, want dit tre! elk voedingsmid-
delenbedrijf ”, motiveert Grijspaardt. Eén 
sessie is gewijd aan sourcing en beheersing 
van de supply chain-risico’s van grondstof-
fen. Inkoopstrategen met een specialisatie 
en jarenlange ervaring in food verzorgen 
deze Masterclass grondstofrisico’s. Concrete 
cases belichten grondsto#en als meel, vlees, 
kip en chocolade.

Dragons’ Den: eiwitten
Daarnaast focust een sessie op de mogelijk-
heden van een verschuiving van dierlijke 
naar plantaardige eiwitten. “Alg, quinoa, 
insecten, eendenkroos, enzovoort. Je hoort 
en leest er veel over, maar kunnen deze 
alternatieve eiwitbronnen de potentie waar-
maken? We zoomen op het Food Event in 
op de technologische mogelijkheden, eco-
nomische haalbaarheid en toetsen aan de 
novel food-wetgeving. Dit doen we in- 
teractief in de vorm van een Dragons’ Den”, 
waarmee de hoofdredacteur het dynami-
sche karakter van Food Event onderstreept. 

Kijk voor het volledige Food Event 2015-pro-
gramma op www.vmt.nl/FoodEvent. Tot 1 
maart geldt een vroegboekkorting van !100.

• JUDITH VERBEEK •

De interactieve sessies zorgen voor een congres met een  

dynamisch karakter.

Ook in de wandelgangen en op de informatiemarkt zijn er  

contacten en kennis op te doen.


