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Het komt niet vaak voor dat Het 
Debat, zoals dat enkele keren 
per jaar in de Gasterij van En-
rique Figee plaatsheeft in sa-
menwerking met @FoodClicks, 
leidt tot een statement. Veel meer 
gaat het in de discussie om het uit-
wisselen van ideeën en meningen 
die een richting duiden. Het thema 
‘puur en echt’, zoals dat deze edi-
tie op de rol stond, leidde, tegen de 
achtergrond van de recente (vlees)
schandalen, echter wel tot een  
gemeenschappelijke eindconclusie. 
Het dreigende verlies aan consu-
mentenvertrouwen in de voedsel-
productie en het feit dat voedsel 
iedereen aangaat en zonder enige 
twijfel het meest intieme is dat men-
sen tot zich nemen, vraagt om meer 
duidelijkheid en snel handelen van 
bedrijven en bedrijfstak volgens de 
deelnemers Ben Munster (directeur 
formules bij La Place), Thijs Merks 
(managing director Postillion Hotels), 

Jos Havekotte (Vion), Steven Verweij 
(Verstegen), Wessel Wessels (San-
day’s), Bart Bakker (Royaan) en Bou-
dewijn van der Kroft (Arla).

Prijs
In het debat wordt al snel duidelijk  

dat de prijs van het product een be-
langrijke schakel is in de gehele dis-
cussie in hoeverre echt en authentiek 
is te realiseren. Merks zou binnen 
de Postillion Hotels het foodassorti-
ment best verder willen invullen met 
echte en duurzame producten, maar 

constateert dat de bereidheid bij de 
consument om daarvoor ook de prijs 
te betalen niet groot is. In zijn dage-
lijkse praktijk betekent dat hij ‘zoveel 
mogelijk oplet welke producten er 
binnen de hotels worden aangebo-
den, maar dat er soms omwille van 
concurrentie toch ook andere keu-
zes dan duurzame worden gemaakt’. 
“Wij kiezen voor kwaliteit, smaak 
en lekker en zoveel mogelijk verant-
woord.” Oprichter en mede-eigenaar 
Wessel Wessels van Sanday’s, een 
producent van sandwiches en an-
dere vers voorverpakte convenience 
producten, heeft altijd het streven 
gehad de beste kwaliteit te leveren. 
Hij introduceerde zelfs een toplijn 
duurzame sandwiches ‘The Green 
Range’ ten tijde van de crisis, omdat 
hij gelooft dat de integriteit van een 
hoogwaardig product mensen en 
bedrijven aanspreekt. “Shit in, is shit 
out,” zegt hij, waarmee hij aangeeft 
dat als je eenmaal concessies doet 
aan je ingrediënten, je ook nooit een 
goed product krijgt. “Maar zolang 
prijs de belangrijkste driver is voor 
inkoop, is het proces van concessies 
doen aan het product moeilijk tegen 
te houden.” Gelukkig ziet hij ook een 
kentering. Omdat er tegenwoordig 
meer aandacht is voor category ma-
nagement, waarbij een betere ba-
lans tussen kwaliteit en prijs wordt 

gezocht binnen het totale product-
aanbod bij outlets. Mede dankzij die 
veranderende visie bij retailers heeft 
hij toegang gekregen met zijn ‘Green 
Range’ tot de formule Kiosk van NS 
Retailbedrijven.

Ondoenlijk
Jos Havekotte, directeur foodservice 
Vion, belevert als vleesbedrijf alle 
lagen binnen de Nederlandse retail, 
van discount tot exclusief. Volgens 
Havekotte is het voor de meeste 
consumenten ondoenlijk om te kun-
nen bepalen wat nep is en wat echt. 
Ondanks het feit dat consumenten 
steeds vaker de etiketten bekijken en 
de productdeclaraties, zien de mees-
te mensen door de enorme hoeveel-
heid aan logo’s en keurmerken door 
de bomen het bos niet meer. Hij is 
bovendien van mening dat er te veel 
over van alles en nog wat wordt ge-
communiceerd. “Vroeger was het 
voldoende als er een etiket of keur-
merk op de verpakking stond, maar 
dat is tegenwoordig niet meer zo. 
We moeten terug naar echte verha-
len van echte mensen. En dat moet 
streng worden gecontroleerd door 
een onafhankelijke instantie. Een 
soort foodpolitie, die de verhalen en 
beloften controleert op echtheid.” 
Havekotte pleit verder voor een op-
lossing in de keten. “De consument 

verwacht gewoon dat de zaken op 
orde zijn en dat is toch iets dat met 
alle partijen gezamenlijk moet wor-
den geregeld. Leveranciers, retailers 
en ngo’s en met duidelijk toezicht op 
naleving van de afspraken.” Steven 
Verweij, directeur BU Foodservice 
bij Verstegen Spices&Sauces is het 
met de uitgangspunten van Have-
kotte eens. Verstegen is een fami-
liebedrijf en maakte zelf, op aange-
ven van de eigenaren, enkele jaren 
geleden de bewuste keuze om over 
te schakelen op een maatschappe-
lijk verantwoorde productie van alle 
producten. Een lijn die wordt door-
getrokken naar de oorsprong, de 
boeren die als toeleverancier werken 
voor het bedrijf. “We doen bij de 
boeren die onze producten maken 
aan scholing en duurzame teelt. En 
dat verhaal vertellen wij. Zo laten we 
zien hoe een kruid er oorspronkelijk 
uitziet, hoe het groeit en wat er mee 
gebeurt. En we willen de boeren 
een eerlijke prijs bieden en zorgen 
voor een verantwoorde productie 
ter plekke. Kortom, we nemen onze 

maatschappelijke en sociale verant-
woordelijkheid.” Uiteraard leidt die 
aanpak tot een hogere prijs, maar 
dat is een keuze die ook de klant 
moet maken. Het maakt volgens Ver-
weij namelijk het verschil of datgene 
wat je doet een marketingconcept 
is of dat je het werkelijk doet vanuit 
een principe namelijk om echt  maat-
schappelijk verantwoord  te zijn.

Salade
La Place wordt niet alleen door 
de consument, maar ook door de 
Nederlandse foodservicesector 
gezien als een formule die voorop 
loopt als het gaat om duurzaam-
heid. Het wordt gezien als het voor-
beeld van een concept dat een ver-
antwoord aanbod biedt, waarbij de 
consument bereid is een iets hoge-
re prijs te betalen. La Place gaat de 
komende periode de communicatie 
over het duurzame karakter van het 
assortiment richting de consumen-
ten overigens verder opschroeven. 
“Dit testen we momenteel op twee 
locaties en bij succes wordt het uit-
gebreid naar nog eens twaalf ves-
tigingen. Daarna evalueren we op-
nieuw, voordat we het naar al onze 
120 vestigingen gaan uitrollen. We 
zijn bescheiden in wat we roepen. 
Misschien iets te bescheiden, maar 
beter bescheiden zijn, dan dingen 
over jezelf roepen die je niet waar 
kunt maken. We zijn een marktres-
taurant en geen marketingrestau-
rant. ”Munster gelooft, dat wanneer 
je Gezond,  Natuurlijk of MVO bent, 
je  dit ook naar je gasten moet uit-
stralen in je restaurant of concept. 
Met andere woorden: alleen een 
keurmerk is niet genoeg je moet 
het ook uitstralen zodat een gast of 
klant het meteen ziet, voelt en merkt.  
Bart Bakker van Royaan meent, dat 
La Place meer mogelijkheden heeft 
met de communicatie over eerlijk 
en duurzaam dan een fabrikant als 
bijvoorbeeld Sanday’s. “De keuze 
voor een restaurant wordt vooraf 
bewust gemaakt, daar kan men in 
alle tijd rustig over nadenken, maar 
klanten die een sandwich kiezen in 
het koelschap van bijvoorbeeld de 
Kiosk op de NS-treinstations be-
slissen binnen enkele seconden. 
Hierbij heeft men geen tijd om bij-
voorbeeld allerlei claims die worden 
gemaakt op de verpakking te lezen 
en daarop de beslissing aan te pas-
sen.” Inderdaad geen eenvoudige 
opgave, vandaar dat Wessel als 
directeur zelf zijn handtekening zet 
op zijn producten. Wessels: “Dat 
houdt dan toch in dat ik voor de 
volle honderd procent achter het 
product sta. Dat geeft vertrouwen.” 
Voor de rest moeten product en 

tekst de consument gelijk en in één 
oogopslag duidelijk maken dat het 
om een ambachtelijk en kwalitatief 
hoogstaand product gaat. Royaan 
staat voor eenzelfde uitdaging als 
Sanday’s. De snackproducent is 
enige tijd geleden gestart om de 
intrinsieke waarde, de kwaliteit van 
de producten, verder te verbeteren. 
Maar bovenal wil het bedrijf trans-
parant en eerlijk zijn over wat er in 
de producten zit en hoe het wordt 
geproduceerd. Recent maakte de 
snackfabrikant ook bekend, in sa-
menwerking met klanten, voor ex-
clusieve en premium Van Dobben 
snacks over te stappen op vlees 
van het Lakervelder-rund. De be-
kendmaking genereerde veel pu-
bliciteit. Bedrijven die kiezen voor 
een helder en traceerbaar verhaal 
kunnen op steun rekenen van media 
en consument. Maar o wee als het 
een luchtbel blijkt te zijn, dan keert 
het als een boemerang tegen je als 
fabrikant. 

Commercieel haalbaar
Vraag is tot hoever je een verhaal 
van echt en duurzaam moet door-
voeren? Voor iedere debat-deelne-
mer blijkt dat anders te zijn. Verste-
gen heeft alles verduurzaamd, de 
meeste zoeken een balans in wat 
klanten van hen verwachten en wat 
commercieel haalbaar is. In een 
land waar de consument toch op elk 
prijsverschil let, is de uiteindelijke 
verkoopprijs een belangrijke factor. 
Natuurlijk, als er wordt gevraagd of 
de klant bereid is meer te betalen 
voor een diervriendelijker of kwali-
tatief beter product, dan wordt er 
gemakkelijk ‘ja’ geantwoord, maar 
in de praktijk ligt dat toch anders. 
Vandaar dat sommigen opteren voor 
een bredere aanpak, die niet alleen 
de maatschappelijke verantwoorde-
lijkheid van de foodservicesector in 
zijn totaal naar een hoger plan moet 
trekken, maar ook de smaak. Want 
door alle kwaliteitsconcessies als 
gevolg van de prijsdruk bij inkoop 
weten heel veel mensen niet meer 
hoe een echt natuurlijk product wer-
kelijk smaakt. “Smaak degenereert 
feitelijk steeds meer”, aldus een 
mening tijdens het debat. Boude-
wijn van der Kroft, sales manager 
out-of-home, heeft met het merk 
Arla een zuivelassortiment dat voor 
100% natuurlijk is. Hij signaleert 
dat consumenten steeds meer be-

langstelling tonen voor de declara-
tie op de verpakking. “Ze willen we-
ten wat er in de producten zit en wat 
er aan wordt toegevoegd.” Echtheid 
of duurzaamheid is niet iets dat van 
bovenaf moet worden opgelegd, is 
zijn overtuiging. “Het is een keuze. 
En voor de consument werkt het 
alleen wanneer het in het dna van 
het bedrijf zit. En ‘ín the end’ draait 
het ook om lekker en daar zijn wij 
ons bij Arla terdege van bewust met 
ons Melkunie merk om daar ook 
meer nadruk op te leggen.” Met 
Arla heeft de zuivelfabrikant 15 jaar 
moeten wachten op de goedkeuring 
voor het gebruik van de natuurlijke 
zoetstof stevia, maar dan nog is 
de vraag hoe vertel je dat verhaal 
aan de consument? Hoe maak je 

het verschil duidelijk? Bovendien 
ziet Van der Kroft ook dat bij het 
uitschrijven van tenders voorwaar-
den worden opgesteld ten aanzien 
van duurzaamheid, die in de praktijk 
nauwelijks van de grond komen. Hij 
is er wel van overtuigd dat in toene-
mende mate bedrijven vaart zetten 
in hun stappen naar meer maat-
schappelijke verantwoordelijkheid, 
‘omdat de consument dat eist’.

Verandering
Bakker van snackfabrikant Royaan 
gelooft ook dat er momenteel sprake 
is van een verandering. “Uitgangs-
punt daarbij is eerst een goed bedrijf 
neerzetten en dan pas geld verdie-
nen.” Volgens Bakker moeten be-
drijven de productieprocessen goed 
op orde hebben en de belangrijkste 
uitgangspunten hebben geborgd. 
“Niet alles hoeft te voldoen aan de 
duurzaamheidsnorm, uitgangspunt 
blijft of iets commercieel haalbaar is. 
Maar wanneer de basis er ligt kan 
verder worden opgeschaald. ”Uitein-
delijk ziet hij dat het bij eten niet meer 
gaat om ‘meer, meer, meer’, maar om 
‘beter’. “De consument zal daarvoor 
hoe-dan-ook moeten betalen.” Die 
mening is ook Merks van Postillion 

Hotels toegedaan. “De prijs voor een 
product en de marge die daarop kan 
worden behaald, bepaalt de retailer. 
We zien nu helaas een verkeerde 
beweging; fabrikanten rotzooien met 
producten om maar tot een lagere 
prijs te komen. Dat moeten we met 
elkaar niet willen. Als we het over 
rundvlees hebben, hebben we het 
over rundvlees en nergens anders 
over.”

Foodreflection-debat in het teken van ‘puur’ en ‘echt’

‘Als we het hebben over rundvlees, 
dan hebben we het ook over rundvlees’
Debat - Echt is alleen echt, als het ook echt is. Die conclusie viel te trekken uit het 

FoodReflection-debat over authenticiteit van producten in de foodservicesector. 

Vroeger was het voldoende als een logo of een keurmerk op de verpakking werd 

vermeld, maar dat is niet meer voldoende. Het gaat om echte verhalen en keiharde 

garanties en niet om ‘greenwashing’. Garanties bij voorkeur onder toezicht van een 

soort ‘foodpolitie’.

Het moet gaan om echte verhalen en harde garanties en niet om greenwashing, was de conclusie van de debatdeelnemers

Bart Bakker (l) en Boudewijn van der Kroft hebben het als leverancier iets lastiger 
om hun duurzaamheidsaspiraties duidelijk te maken dan een retailer

Wessel Wessels van Sanday’s zet zijn handtekening op de producten om de kwa-
liteit van zijn producten te onderstrepen

Enrique Figee organiseert de 
debatten in samenwerking met 
FoodClicks. Figee is directeur 
en eigenaar van FoodReflection. 
Vanuit dat bureau is hij de spar-
ringpartner van vele directiele-
den. FoodReflection is gevestigd 
in Gasterij Brabant in Haarsteeg, 
met beschikking over drie ruimten 
die geschikt zijn voor bijeenkom-
sten van uiteenlopende groeps-
grootten (www.gasterijbrabant.
nl). Meer informatie over FoodRe-
flection kunt u vinden op 
www.foodreflection.nl. 
Ook kunt u Enrique Figee volgen 
op Twitter via @enriquefigee.

Jos Havekotte (l) en Steven Verweij pleiten beiden voor meer naleving van de 
afspraken

Thijs Merks van Postillion merkt dat de consument niet altijd bereid is voor duur-
zaamheid te betalen

Ben Munster (l) wil met La Place duurzaamheid meer communiceren naar de 
klant toe


