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“Dit magazine staat vol met 
mooie voorbeelden van wat 
bedrijven hebben ontwikkeld.”

Voor u ligt het Smart Food Magazine. 
Vijf jaar Smart Food Alliance vonden we 
een mooi moment om te bundelen waar 
we voor staan, onze leden in het zonlicht 
te zetten en vooruit te kijken. De laatste 
bijeenkomst van de Smart Food Alliance  
in 2021 was een online variant, in de  
vorm van een talkshow.  

Waarom een Smart Food Alliance?
In 2017 organiseerde toenmalig staats-
secretaris Martijn van Dam (landbouw) een 
Nationale Voedseltop. Om met alle partijen 
in Nederland te praten over een duurzaam 
voedselsysteem, met een agenda over hoe 
daar te komen en welke stappen nodig zin. 
De traditionele gesprekspartners van het 
ministerie waren de bekende multinationals 
en de klassieke brancheorganisaties. Ik 
vond dat ook de middelgrote bedrijven 
een rol moesten spelen. Die bedrijven zijn 
veerkrachtig en ontwikkelen verrassende 
innovaties in de groene economie. Deze 
bedrijven zijn net zo cruciaal voor de 
Nederlandse agrifood sector, als de 
agrifood voor de Nederlandse economie. 
Daarom hebben we Smart Food Alliance 
vleugels gegeven: die werd gesprekspartner 
voor de staatssecretaris. En dat werkte. 
Voor het ministerie werd helder dat 
agrifood juist ook die middenbedrijven zijn, 
die snel schakelen en waarmee je goede 
bondgenootschappen kunt sluiten. Immers, 
de Smart Food Alliance-leden hebben groen 
DNA in hun genen. Die willen veranderen 

Marcel Schuttelaar, voorzitter 
Smart Food Alliance

Vijf jaar Smart  
Food Alliance

En terwijl ik aan de talkshowtafel 
zat, realiseerde ik me wat ik het aller-
leukste vind. En dat is de energie en de 
positiviteit van de leden. Ondernemers 
die, ook in deze tijden die lastig en 
weerbarstig zijn, blijven denken in 
kansen zien, in mogelijkheden. 

Vijf jaar Smart Food Alliance

“Door de Smart Food Alliance krijgen  
middelgrote bedrijven een gezicht.”  

en versnellen en daadwerkelijk business 
maken van de groene economie. Ook uniek: 
het collectief is zo samengesteld dat uit 
elke sector bedrijven vertegenwoordigd zijn. 
Van zaadveredeling tot suikerbietentelers 
tot verwerkers tot leveranciers van 
technologie en ingrediënten. Maar  
ook retailers en foodservicebedrijven. 

En wat levert het dan op?
De Smart Food Alliance heeft ervoor 
gezorgd dat het gedachtegoed over 
transitiesubsidies weer op de agenda  
staat. Je kan boeren en ondernemers 
uitkopen, maar je kan ze ook omzetten 
van niet-duurzaam naar wel duurzaam. 
Het goede contact tussen de leden en 
de overheid zorgt ervoor dat overheid en 
bedrijven elkaar sneller vinden op weg 
naar de groene economie. Tal van leden 
hanteren Planet Proof-achtige logo’s en 
keurmerken om hun productkwaliteit te 
benchmarken en te verhogen. Sommige 
willen biologisch groter maken en zien 
daar een route naar de toekomst. Bedrijven 
wisselen onderling  kennis, producten en 
innovaties uit. Toen het bij een producent 
wat minder ging, zei een retailer: “Ik zet 
jouw producten bij mij op het schap.” Zo 
wordt het totaal sterker. Natuurlijk is dat 
hun business, maar de Smart Food Alliance 
is daarin een stimulerend kader.

komt u ze vanzelf tegen: het 10-puntenplan 
hebben we uitgewerkt, en ook de artikelen 
zijn ervan doordrenkt. We laten geen 
kans onbenut om erover te spreken. Bij 
ministeries, politici, richting het kabinet. 
En dus ook hier. Daarom benadruk ik hier 
weer een keer het belang van een Deltaplan 
Voedsel en een Deltacommissaris.  

Want er is echt meer samenhang nodig in 
het voedselbeleid. Ik hoop dat een nieuwe 
minister daar werk van gaat maken. Zorg 
ervoor dat de meest duurzame vormen 
van voedselproductie de norm worden. 
En vergeet daarbij dan niet het ruimtelijke 
vraagstuk: duurzame manieren van 
productie en natuurdoelstellingen mogen 
elkaar niet in de weg zitten. En tenslotte: 
besteed meer aandacht aan de gezonde 
voedsel-omgeving. Maak duidelijke 
richtlijnen hiervoor en ga er mee aan  
de slag met gemeenten. 

Vijf jaar Smart Food Alliance

En dan nog dit:
40 jaar werken aan een gezonder, 
duurzamer en eerlijker voedselsysteem 
heeft ervoor gezorgd dat ik heb geleerd  
dat dingen tijd kosten. We snappen de 
manier waarop voedsel geproduceerd 
wordt. Hoe de keten werkt. En prijs-
vorming. Hoe de vergroening werkt. Wat 
wel richting de consument werkt en wat 
niet. Zo hebben we tien punten kunnen 
identificeren waarop de overheid kan 
koersen om de transitieslag naar 2030 
sneller en beter te maken. In dit magazine 

“We hebben een 10-puntenplan 
gemaakt voor de transitie  
naar een gezondere en 
duurzame wereld.”

“De Smart Food 
Alliance-leden 
hebben groen DNA  
in hun genen.”

Van de meetings met de leden van de 
Smart Food Alliance kom ik altijd met  
veel energie terug. Het zijn mooie mensen, 
met charisma en leiderschap. Chapeau 
daarvoor. Mooie voorbeelden van wat 
bedrijven hebben bedacht, daar staat  
dit magazine vol mee. Lees het en laat  
je inspireren!

Marcel Schuttelaar
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Voor de leden van de Smart Food 
Alliance is het van belang je bedrijf te 
blijven managen als een familiebedrijf. 
Met aandacht voor detail, minimale 
bestuurslagen en diversiteit.

“De nieuwe generatie 
neemt duurzaamheid als 
uitgangspunt. Dat vind ik 

bijzonder inspirerend.”

Harry Brouwer is adviseur van de Smart 
Food Alliance. Tijdens zijn loopbaan 
in de levensmiddelenindustrie heeft 
hij samengewerkt met ambitieuze 
familiebedrijven en scale-ups. Die  
ervaring is een waardevolle aanvulling  
voor de Smart Food Alliance.
 
Bedrijfscultuur vind jij heel belangrijk.  
Wat zie je voor een bedrijfscultuur bij  
de leden van de Smart Food Alliance?
“Het is van belang ieder bedrijf als een 
familiebedrijf te managen. Met aandacht 
voor detail, minimale bestuurslagen, en  
veel diversiteit en verantwoordelijkheid  
voor de bestuursleden.

Je reisde veel over de wereld.  
Welk land gaat ons inspireren?
“China. Je zou het niet verwachten, 
maar daar gaan de ontwikkelingen zó 
snel! De Chinese multinational Alibaba 
had tot drie jaar geleden geen ervaring 
met het bezorgen van online bestelde 
voedingsmiddelen, maar nu bestaat het 
Alibaba Foodpaleis waar je een uitgebreide 
selectie aan verse en bereide voeding kunt 
bestellen, die ook binnen een half uur wordt 
bereid en thuisbezorgd. Dat kan 24 uur per 
dag en al die tijd kan je het ‘foodpaleis’ ook 
bezoeken om te eten of om iets te drinken. 
De gemiddelde millennial in Shanghai 
bestelt 680 keer per jaar online eten en 
drinken. Dat is twee keer per dag!”

Zal het hier in Nederland ook zo gaan?
“Dat vroeg ik me ook steeds weer af.  
Een paar jaar geleden dacht niemand  

Harry Brouwer, adviseur bij de Smart Food Alliance

En de klant centraal stellen. Een kwart van 
mijn tijd was ik bij klanten. Punt uit. Als je 
die afspraken het eerst inplant, en al het 
andere pas daarna, voorkom je dat je je 
klantafspraken in een al overvolle agenda 
moet inpassen. Als er eens een interne 
meeting was, had ik altijd het excuus dat  
er al een klantafspraak in mijn agenda 
stond. En die gaan voor alles.”

Vijf jaar Smart Food Alliance

ADVIES: 
Smart Food Alliance- 
leden kijk om je heen. 
De wereld buiten je 
bedrijf is veel groter 
dan wat er zich  
intern afspeelt. 

Marcel Schuttelaar, Suzanne van der Pijll en Harry 
Brouwer in debat tijdens een online talkshow

dat we de bestelcultuur in Nederland 
zo snel van de grond zouden krijgen, en 
zie waar we nu staan. Eten en drinken 
bestellen is de normaalste zaak van de 
wereld geworden en online bestellingen 
vertegenwoordigt eenzelfde marktaandeel 
als de PLUS-supermarkten. En dan die 
flitsbezorging, het gaat harder dan  
iedereen verwacht had”.

De Smart Food Alliance streeft naar 
een eerlijk, gezond en duurzaam 
voedselsysteem; hoe hard is dat nodig?
“We hebben nu een economische crisis, 
de klimaatcrisis, de gezondheidscrisis en 
ook nog een pandemie. Een crisis gaat 
weg, maar met deze crisissen moeten we 
leren te leven. Dat dwingt ons om radicaal 
anders te gaan denken. Duurzaamheid is 
geen luxe meer. Ik zie een nieuwe generatie 
ontwikkelaars van voedingsmiddelen en 
consumentenproducten ontstaan, die dat 
ook als uitgangspunt neemt. Dat vind ik 
bijzonder inspirerend. Ook initiatieven 
voor hergebruik van materialen en het 
voorkomen van verspilling ondersteun  
ik van harte.”

 
Heb je nog een advies voor de leden  
van de Smart Food Alliance?
“Kijk om je heen. De wereld buiten je bedrijf 
is veel groter dan wat er zich allemaal 
intern afspeelt. Daar kun je veel profijt 
van hebben. Denk aan alle dingen die je 
samen kunt doen met andere ondernemers 
en partners. Dus zet ramen en deuren 
wagenwijd open en ga aan de slag!”

Vijf jaar Smart Food Alliance
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Het ministerie van LNV is aanwezig  
op de bijeenkomsten van de Smart  
Food Alliance. Wat brengt dat jullie  
voor inzichten?
“Vanuit LNV hebben we inderdaad al vele 
jaren goed contact met de Smart Food 
Alliance en daarmee een waardevolle band 
opgebouwd. Bij het maken en uitvoeren 
van beleid is het voor de overheid erg 
belangrijk om te weten waar ondernemers 
tegenaan lopen, welke ideeën voor 
oplossingen zij zien en vanuit welke visie 
op de toekomst zij ondernemen. De Smart 
Food Alliance verenigt een interessante, 
gevarieerde groep bedrijven die voorop 
willen lopen in de verduurzaming van de 

voedselketen. De ontwikkelingen die zij 
signaleren en de plannen die zij uitvoeren 
zijn voor ons inspirerend en zetten ons 
ook weer aan het denken. Leuk is ook dat 
de Smart Food Alliance altijd op locatie 
is; die bedrijfsbezoeken geven ook veel 
waardevolle praktische kennis en inzichten.”

Kernonderwerp van het ministerie van LNV 
is het realiseren van de kringlooplandbouw. 
Hoe heeft de Smart Food Alliance voor  
het ministerie daar een bijdrage aan 
kunnen leveren?
“Een belangrijk uitgangspunt van 
de LNV-visie is dat de omslag naar 
kringlooplandbouw betrokkenheid en 
gedragsverandering vraagt door de hele 
keten heen. Dit is niet iets wat de overheid 
kan ‘regelen’ en de opgaven waar de 
landbouw voor staat kunnen boeren ook 
niet op eigen kracht realiseren; daar zijn 
toeleverende en verwerkende bedrijven 
cruciaal voor en ook de consument zal 
zijn/haar gedrag moeten veranderen. 
Deelnemers aan de Smart Food Alliance 
denken vanuit hun verschillende 
posities in ketens actief mee over 
hoe kringlooplandbouw praktisch op 
bedrijfsniveau vorm kan krijgen: hoe kan 
de uitstoot van broeikasgassen verminderd 
worden, de biodiversiteit versterkt worden, 
voedselverspilling verminderd worden, 
etc. We trekken hierin dus samen op, 
waarbij het ook wezenlijk is dat we dit 
vanuit verschillende perspectieven doen, 
die over en weer ‘de blik verbreden’. 
Voor veel bedrijven is het opereren in 
een internationale markt bijvoorbeeld 

Rob van Brouwershaven, programmadirecteur realisatie kringloopvisie bij het 
ministerie van LNV, waardeert het rechtstreekse contact met ondernemers en 
hun visie op de verduurzaming van de voedselketen. “Deelnemers aan de Smart 
Food Alliance denken vanuit verschillende posities in ketens actief mee over 
hoe kringlooplandbouw praktisch op bedrijfsniveau vorm kan krijgen.” 

Alleen samen kunnen
overheid, bedrijfsleven  
en consumenten  
verduurzamen
Rob van Brouwershaven, programmadirecteur 
realisatie kringloopvisie bij het ministerie van LNV

Vijf jaar Smart Food Alliance

Tweede Kamer

dagelijkse realiteit; het is goed dat we 
als ministerie ons ervan bewust zijn wat 
‘kringlooplandbouw’ in de praktijk kan 
betekenen, bijvoorbeeld voor een  
importeur van avocado’s.”

De afgelopen periode was er veel  
aandacht voor het verdienmodel.  
Met name boeren zouden te weinig 
inkomsten hebben. Binnen de Smart  
Food Alliance staat het verdienmodel  
ook regelmatig op de agenda. Ziet u  
daar aangrijpingspunten?
“Zeker. We zien dat het verdienvermogen 
van boeren voor een heel belangrijk deel 
afhankelijk is van hoe de waardecreatie 
in de keten georganiseerd is en hoe 
de verschillende schakels in de keten 
gewaardeerd en beloond worden. 
Ketensamenwerking gaat voor veel 
bedrijven van de Smart Food Alliance 
verder dan wat we normaal gesproken 
zien, we zien hier bijvoorbeeld retailpartijen 
die optreden als langjarige partners van 
primaire producenten. Ik denk dat we als 
LNV nog het nodige kunnen leren van jullie 
ervaringen en het lijkt me de moeite waard 
de gesprekken hierover de komende tijd 
voort te zetten en te verdiepen.”

We hebben een nieuw kabinet en een 
nieuwe minister. Welke accenten verwacht 
u dat in de komende periode belangrijk 
gaan worden?
“De partijen die het nieuwe kabinet vormen, 
laten in het coalitieakkoord goed zien dat 

zij zich bewust zijn van de noodzaak de 
grote opgaven aan te pakken die spelen 
rond landbouw en voedsel. In wezen zijn 
dit geen andere opgaven dan die al in 
de LNV-visie uit 2018 staan benoemd 
en die een integrale aanpak vergen. 
Verduurzaming van de voedselproductie 
zal dus hoog op de agenda blijven 
staan, vanwege de klimaatopgave, de 
biodiversiteits- en stikstofproblematiek; 
het realiseren van verdienvermogen 
op basis van kringlooplandbouw 
blijft het overkoepelende streven. Dit 
verdienvermogen is cruciaal: zonder 
bedrijfseconomisch perspectief zullen 
boeren niet in een duurzame toekomst 
kunnen investeren. Het coalitieakkoord 
benoemt hier nadrukkelijk ook de rol 
die banken, toeleveranciers, verwerkers 
en retail te spelen hebben. Verder geeft 
de coalitie aan dat perspectief voor de 
landbouw voor een belangrijk deel op 
gebiedsniveau tot praktische uitwerking 
zal moeten komen. Daar zullen we ons 
als ministerie dus sterker op moeten gaan 
richten en onze rol in moeten versterken. 
Het kabinet heeft ook oog voor de 
consument, zo zal het stimuleren van de 
consumptie van groente en fruit worden 
gestimuleerd door afschaffing van de  
BTW op deze producten.” 

Tot slot, mogen we het ministerie ook op 
de komende bijeenkomsten verwachten? 
“Ja, zeker!”

Vanuit LNV hebben we al 
vele jaren goed contact met 
de Smart Food Alliance en 
daarmee een waardevolle 
band opgebouwd. 

Rob van Brouwershaven, programmadi-
recteur realisatie kringloopvisie bij het 
ministerie van LNV

Vijf jaar Smart Food Alliance
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Informatie en 
inspiratie voor een  
gezonder menu

Voor een gezonde toekomst is het belangrijk dat consumenten andere keuzes 
gaan maken in wat ze eten. Maar hoe zorg je ervoor dat mensen gezondere  
keuzes maken? We kunnen producten gezonder maken en tegelijkertijd  
gezonde opties makkelijker maken door de consument goed te informeren  
en te inspireren om gezonder te eten. Ook innovatie speelt een belangrijke  
rol. De leden van de Smart Food Alliance dragen daar graag aan bij.

Een bekend hulpmiddel om consumenten 
te helpen om de gezonde keuze te maken, 
is Nutri-Score. Dit in Frankrijk ontwikkelde 
voedselkeuzelogo kent elk product een 
score toe via een systematiek waarbij 
gezonde (eiwitten of vezels) en minder 
gezonde componenten (zoals verzadigde 
vetten suiker en zout) punten krijgen.  
Nutri- Score trekt de punten voor onge-
zonde componenten af van de punten die 
de gezonde componenten scoren en komt 
zo tot een eindscore die het vertaalt in een 
kleurcode variërend van het heel gezonde 
lichtgroene (A) tot het zeer ongezonde 
donkeroranje (E). Op dit moment staat 
de Nutri-Score al op allerlei verpakkingen, 
maar officieel introduceert de Nederlandse 
overheid de Nutri-Score pas in 2022.  
In tal van andere Europese landen is de  

Zij vinden de invoering van Nutri-Score voor 
Nederland een goede stap, zeker als deze 
wordt voorzien van voldoende informatie 
voor consumenten. Smart Food Alliance-
leden HAK, PLUS en Iglo zetten als een  
van de eerste bedrijven het logo op  
hun verpakkingen. 

Het Nutri-Score  
logo stimuleert het  
bedrijfsleven om te  
blijven innoveren op  
betere en gezondere  
producten.

Vijf jaar Smart Food Alliance

Gezond: groenten in de hoofdrol
Een groter aandeel van groente en fruit in 
het dagelijkse menu en het verminderen 
van de consumptie van verzadigd vet, 
zout en suiker, is een belangrijk onderdeel 
van een gezondere leefstijl. Bij Henri 
(producent van verse kant-en-klaar soepen, 
sauzen en maaltijden) weten ze als geen 
ander dat het mogelijk is om smakelijke 
maaltijden met minder vet, zout en suiker te 
bereiden. Zo verving Henri al jaren geleden 
sambal in hun nasi goreng door verse 
Spaanse pepers. Dat proef je. HelloFresh, 
leverancier van maaltijdboxen, heeft het 
motiveren van mensen om gezonder te 
eten zelfs tot missie verheven: “Change 
the way people eat”. Het bedrijf meent dat 
vegetarische en veganistische varianten 
winnen aan populariteit: groenterecepten 

Nutri-Score al wel ingevoerd. 
Het logo stimuleert het bedrijfsleven om  
te blijven innoveren op betere en gezondere 
producten. Naast het feit dat Nutri-
Score bedrijven en retailers eenduidige 
handvatten geeft voor productontwikkeling, 
helpt het logo consumenten om de 
gezondere keuze te maken. Daarom werken 
veel leden van de Smart Food Alliance al 
met dit voedselkeuzelogo.  

zijn een succes. Albron biedt zijn gasten in 
bedrijfsrestaurants en in de vrijetijdssector 
een gezond menu met veel groenten. 
Deze gerechten worden op de menukaart 
prominent in beeld gebracht. Een andere 
aanbieder van makkelijk en gezond voedsel 
is Hessing Supervers, leverancier van 
voorgesneden groente en fruit. Hessing 
bouwt op dit moment een ultramoderne 
fabriek in Venlo, om in te spelen op de 
sterk stijgende vraag naar gesneden, 
panklare groenten en groentemixen. 
Greenco laat met zijn uitgebreide aanbod 
snacktomaatjes zien, die de hele dag  
door kunt eten, overal.

Innovaties met nieuwe voedingsmiddelen
Diverse Smart Food Alliance-leden 
innoveren volop om dierlijke ingrediënten 
te vervangen door plantaardige 
varianten. Ruitenberg bijvoorbeeld, 
produceert ingrediënten voor de 
levensmiddelenindustrie. Een mooi 
voorbeeld van innovatie is het alternatief 
voor het worstvelletje dat het bedrijf 
ontwikkelde uit alginaat (uit zeewier) 
en calcium. Deze innovatie is het eerst 
toegepast in de vleesindustrie, en nu maken 
steeds meer aanbieders van vegetarische 
en veganistische producten hiervan 
gebruik. Een ander voorbeeld is Mosa Meat 

in Maastricht, waar de innovatie erop is 
gericht om op basis van stamcellen van 
levende koeien kweekvlees te ontwikkelen. 
Uit haar laboratorium zal uiteindelijk een 
burger van de band rollen gemaakt van  
echt vlees, waarvoor geen rund hoeft te 
worden geslacht. 

Innovaties aan het begin van de  
keten gericht op gezond voedsel
Voedselproductie begint bij het zaaien van 
de gewassen. Nederland loopt wereldwijd 
voorop als het gaat om technologische 
innovatie in de zaadveredeling. En ook bij 
deze, vaak voor de consument onzichtbare 
innovaties, speelt gezonde voeding 
een grote rol. Zo ontwikkelt KeyGene 
nieuwe veredelingstechnologieën voor 
gewassen met bijzondere eigenschappen, 
zoals hogere gehaltes aan vitaminen 
en mineralen. En werkt Enza Zaden met 
gebruik van de nieuwste technologieën  
aan veredeling van groentezaden,  
waarbij smaak en houdbaarheid van  
groenten centraal staan. Ook voor de  
biologische sector. 

Vijf jaar Smart Food Alliance

Diverse Smart  
Food Alliance-leden 
innoveren volop om 
dierlijke ingrediënten 
te vervangen door 
plantaardig voedsel.
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Eerlijke 
waardeketens 

Een gezonder, eerlijker en duurzamer voedselsysteem. Dat willen de leden van 
de Smart Food Alliance realiseren. Hiervoor is een eerlijke prijs nodig, waarbij 
kosten voor milieu, gezondheid, arbeidsomstandigheden, een leefbaar loon of 
inkomen, ook meetellen. Vandaar het belang van een eerlijk verdienmodel voor 
alle schakels in de keten. Investeren in verduurzaming is een hele uitdaging, 
omdat kosten en baten ongelijk zijn verdeeld. Daarin zullen de diverse 
ketenspelers elkaar moeten vinden, en moeten afspraken gemaakt worden 
binnen de sector en met de overheid.

Goed verdienmodel

De leden van de Smart Food Alliance 
werken samen aan duurzame ketens 
binnen de voedselsector. Een eerlijke prijs 
hoort daarbij. ElkeMelk is een boerderij die 
de melk van zijn eigen koeien zelf bottelt en 
verkoopt via de supermarkt. Hierdoor is het 
bedrijf voor zijn inkomen niet afhankelijk 
van andere schakels uit de keten. Zij 
bepalen dan ook zelf welke prijs nodig is 
om de investeringen voor een duurzame 
productie terug te verdienen. Livar kiest 
voor een vorm van varkenshouderij  
waarin zij veel controle hebben over  

zowel de manier van productie als de  
prijs. Livar-varkens worden gehouden  
op kleine boerderijen in Limburg, met  
oog voor dierenwelzijn. Het label heeft  
ook een eigen slagerij waar het vlees 
wordt verwerkt tot producten voor 
restaurants en consumenten die  
waarde hechten aan kwaliteit. Ook 
supermarktketen PLUS ontwikkelt voor 
varkensvlees, en ook voor bananen, eigen 
ketens met aandacht voor Fairtrade, 
klimaat en dierenwelzijn. 
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Omschakel- 
fonds

Naast deze inspanningen zijn extra 
investeringen van de overheid nodig om 
agrarisch ondernemers in staat te stellen 
om de initiële kosten voor verduurzaming 
te kunnen maken. Het ministerie heeft 
hiervoor het omschakelfonds opgezet, 
dat boeren en tuinders financieel in staat 
stelt om duurzamere productiemethoden 
in te voeren. Boeren en tuinders kunnen 
een beroep doen op dit omschakelfonds 
wanneer zij hun bedrijf willen richten op 
een duurzamere vorm van productie.
Het 10-puntenplan van de Smart Food 
Alliance bevat het advies aan de politiek 
om zich nadrukkelijk als partner van het 
bedrijfsleven te manifesteren en de wet- en 
regelgeving zo in te richten dat ecologische 
verduurzaming ook economisch de beste 
keuze is. Het omschakelfonds is een goede 
aanzet hiertoe, en de Smart Food Alliance 
vertrouwt erop dat een nieuw kabinet deze 
lijn zal voortzetten. 

Overheid als 
partner

Om de omschakeling naar steeds 
duurzamere producten door te zetten, heeft 
het bedrijfsleven in de overheid een partner 
nodig die deze transitie ondersteunt. Het 
ministerie van LNV zet zijn beleid in voor 
een goed verdienmodel voor agrarische 
ondernemers. Via onder andere de invoer 
van de Wet Oneerlijke Handelspraktijken in 
de landbouw- en voedselvoorzieningsketen 
wordt de handelspositie van boeren en 
tuinders versterkt. 

Ook werkt het ministerie samen 
met maatschappelijke partijen en 
kennisinstellingen aan ‘true pricing’, 
dat ook de sociale en de milieukosten 
meetelt. Via een meerjarenprogramma van 
praktijkinitiatieven worden de werkelijke 
kosten van voedsel in kaart gebracht. 

Het omschakelfonds 
helpt boeren en 
tuinders om te 
schakelen naar 
duurzamere 
productiemethoden.
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Deltaplan Voedsel en 
Deltacommissaris
De transitie naar duurzaam, gezond 
en eerlijk voedsel vergt een coherente 
aanpak van de overheid, een 
‘Deltaplan Voedsel’. Dit plan, met een 
Deltacommissaris, is noodzakelijk 
voor betere afstemming tussen de vijf 
ministeries op het gebied van duurzame 
voedselproductie, gezonde voeding, 
voedselzekerheid en verdienvermogen 
van boeren.

1

Middelgrote bedrijven als 
ketenregisseur voor duurzame 
voedselketens
Om duurzaam, gezond en eerlijk voedsel 
aan te bieden, nemen middelgrote 
bedrijven in Nederland vaak een 
centrale rol in als ketenregisseur. Zij zijn 
wendbaar en de verbindende schakel 
tussen boer en burger. Voedselbeleid 
zou deze middelgrote bedrijven beter 
moeten faciliteren een krachtige regierol 
te nemen in de voedselketen.

2

Voedselvoorziening 
zeker stellen door veerkrachtige 
ketens
De COVID-19 uitbraak heeft laten 
zien dat een veerkrachtig landbouw- 
en voedselsysteem noodzakelijk is; 
een robuuste voedselvoorziening 
is niet vanzelfsprekend. Voldoende 
en gezond voedsel moet te allen 
tijde gegarandeerd zijn. Dit vraagt 
om veerkrachtige voedselketens, 
waarbij Europa minder afhankelijk 
is van import van voedsel en 
diervoeding dat ook in Europa 
geproduceerd kan worden.

3

Hoogwaardige voedsel- 
producten als norm
Binnen productgroepen 
zijn er, afhankelijk van de 
productiemethode, bijzonder  
grote verschillen in impact 
op klimaat, biodiversiteit en 
dierenwelzijn. Stimuleer, binnen 
productgroepen, de meest 
hoogwaardige en duurzame 
normen voor voedselproductie.

4

10-puntenplan voor een 
duurzaam, gezond en  
eerlijk voedselsysteem

Transitiesubsidie voor 
voedselproducenten
De overstap naar een duurzamere 
productiemethode, die transparant 
en aantoonbaar positieve impact 
heeft op klimaat, dierenwelzijn 
en biodiversiteit vraagt om 
investeringen. In de overgangsfase 
zijn deze investeringen voor veel 
voedselbedrijven risicovol en nog 
niet rendabel, zowel voor primaire 
bedrijven als voor bedrijven in de 
rest van de keten. De overheid 
moet deze ondernemers. Hiertoe 
krachtiger stimuleren met  
een transitiesubsidie.

5

Duurzaam en gezond voedsel voor een eerlijke prijs ligt binnen 
handbereik. De leden van de Smart Food Alliance zetten hun kennis  
en ervaring in, om het voedselsysteem toekomstbestendig te maken. 
Aan de overheid de uitdaging om dit met beleid te ondersteunen,  
door duidelijk richting te geven aan producenten, de handel  
en consumenten. 

DUURZAME EN 
KLIMAATNEUTRALE 
VOEDSELPRODUCTIE

COHERENT 
VOEDSELBELEID

Vijf jaar Smart Food Alliance

Experimenteerruimte voor 
innovatieve bedrijven
Om in de toekomst op duurzame 
wijze voedsel te blijven produceren 
zijn innovatieve productiemethoden 
en producten noodzakelijk. 
Wetgeving blijkt in de praktijk vaak 
een obstakel voor het uitvoeren van 
experimenten. Nieuwe wetgeving 
zou zowel de consument moeten 
beschermen als ruimte moeten 
scheppen voor innovatieve bedrijven 
om makkelijker nieuwe producten 
en innovatieve processen te 
ontwikkelen en op de markt  
te brengen.

6

Maatregelen stikstof-
reductie moeten duurzame 
voedselproductie stimuleren
Het verminderen van de 
stikstofuitstoot door het sluiten 
van veehouderijen mag er niet 
toe leiden dat landbouwgrond 
voor voedselproductie 
verloren gaat. In de ruimtelijke 
omgevingsvisie moet deze 
landbouwgrond bestemd 
worden voor duurzame vormen 
van voedselproductie die in lijn 
zijn met natuurdoelstellingen.

7

Financiële stimulans 
voor groenten en fruit
Voor het versterken van 
de volksgezondheid en 
verhogen van de weerstand 
tegen infectieziekten is 
het belangrijk de groente-
en fruitconsumptie te 
bevorderen. De overheid 
moet een duidelijk signaal 
geven aan burgers om meer 
groenten en fruit te eten door 
een 0% btw-tarief in  
te stellen.

8

Richtlijnen voor een  
gezonde voedselomgeving
Ongezond eetgedrag, overconsumptie en 
obesitas worden in hoge mate veroorzaakt 
door een ongezonde voedselomgeving. De 
balans voor een gezonde voedselomgeving 
moet naar de gezonde keuze. De invoering 
van Nutri-Score op zo kort mogelijke termijn 
is noodzakelijk om de gezonde keuze te 
stimuleren en daarnaast producenten 
te motiveren gezondere levensmiddelen 
te produceren. Om de voedselomgeving 
gezonder te maken is er meer dan één 
maatregel nodig. De Rijksoverheid moet 
richtlijnen opstellen waar een gezonde 
voedselomgeving aan zou moeten voldoen 
om samen met gemeenten tot een integraal 
pakket aan maatregelen te komen.

9

Een convenant voor eerlijke  
en inclusieve prijzen 
voor voedsel
Voorr duurzaam en gezond 
voedsel is een eerlijke prijs 
noodzakelijk. Het gaat om eerlijke 
handel en het internaliseren van 
externe kosten zoals milieu-, 
sociale en gezondheidskosten.  
De overheid moet hier, samen met 
de sector, afspraken over maken.

10

U kunt het 10-puntenplan van de 
Smart Food Alliance downloaden 
door onderstaande QR-code  
te scannen.

GEZONDE VOEDING 
VOOR EEN GEZONDE 
SAMENLEVING

EERLIJKE PRIJS

Vijf jaar Smart Food Alliance
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Productie, distributie en 
consumptie met minimale 
voetafdruk 

Om een CO2-voetafdruk te kunnen 
berekenen is een life cycle assessment 
(LCA) nodig. Dit is een methode om de 
totale milieubelasting van een product te 
bepalen, gedurende de hele levenscyclus: 
vanaf de winning van de grondstoffen tot 
en met de afvalfase. Productieprocessen 
optimaliseren, logistiek efficiënter maken, 
overstappen op biologisch produceren, of 
energieverbruik verlagen. Het zijn allemaal 
oplossingen om de CO2-voetafdruk te 
verlagen. Voor veel Nederlandse bedrijven  
is dit een flinke uitdaging. Diverse leden van 
de Smart Food Alliance laten zien hoe zij  
hun CO2-voetafdruk verminderen. 

belangrijk is de aandacht voor lokale 
productie, het gezicht achter  
iedere schakel.

Horecagroothandel Bidfood brengt met 
haar online platform Vers 24/7 lokale 
versleveranciers en horecaondernemers 
met elkaar in contact. Zo kan de restau-
rateur lokale producten op de menukaart 
zetten, en vindt de boer de weg naar een 
nieuwe afzetmarkt. Ook Hutten Catering, 
dat zich richt op catering in de zorg, bij 
bedrijven en op evenementen, wil graag 
de ingrediënten voor zijn maaltijden van 
dichtbij halen. Om dit allemaal efficiënt 
te kunnen doen, heeft Hutten een eigen 
logistiek systeem ontwikkeld dat het  
zelf beheert. 

De CO2-voetafdruk is de meest gebruikte maatstaf om de klimaat- 
impact te meten. Veel bedrijven koppelen hieraan hun klimaatambities. 

Ondersteuning op diverse 
vlakken is wenselijk

De Smart Food Alliance wil bijdragen 
aan een voedselsysteem dat gezond, 
eerlijk en duurzaam is. Bedrijven in 
de voedselketen die hun processen 
aantoonbaar verduurzamen, zouden 
we daarvoor als samenleving moeten 
belonen. Soms door financiële steun
vanuit de overheid voor hun duurzame
investeringen. Naast zo’n transitie-
subsidie, kan de overheid innovatie 
ook bevorderen door aanpassingen in 
de wet- en regelgeving. Een juridische 
basis voor meer experimenteerruimte 
en adequate bescherming van de 
consument, zodat innovatieve bedrijven 
sneller kunnen schakelen om de 
verduurzaming van productie, distributie 
en consumptie voortdurend nieuwe 
impulsen te geven. 

Een van de onderdelen is de logistiek 
efficiënter in te richten waardoor het aantal 
‘food miles’ – de afstand die een product 
aflegt voordat het bij de consument op tafel 
staat – zo laag mogelijk is. Het vervoer van 
grondstoffen en producten draagt namelijk 
aanzienlijk bij aan de klimaatimpact. In 
Amsterdam werkt Leen Menken Foodservice 
Logistics daarom mee aan ‘Last Mile Fresh 
Amsterdam’ een project om de leveringen 
aan de horeca te optimaliseren.

Veerkrachtige ketens
Voldoende en gezond voedsel moet 
gegarandeerd zijn, maar is niet vanzelf- 
sprekend. Het begint bij veerkrachtige 
voedselketens. Kortere ketens tussen 
productie en consumptie kunnen bijdragen 
aan een lagere milieubelasting. Zeker zo 

Kortere ketens dragen 
bij aan een lagere 
milieubelasting. Zeker zo 
belangrijk is de aandacht 
voor lokale productie.
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Plantaardig voedsel kent vele voordelen
Als consumenten meer plantaardige 
levensmiddelen opnemen in hun 
menu, verlagen ze hun CO2-voetafdruk 
drastisch. Bovendien kent plantaardig 
voedsel vele gezondheidsvoordelen. 
Landbouwcoöperatie Royal Cosun heeft 
zijn oorsprong in de suikerbietenteelt, maar 
ontwikkelt zich steeds meer tot leverancier 
van plantaardige eiwitten. Zo ontwikkelt het 
bedrijf een nieuw plantaardig eiwit uit de 
Favaboon, dat in 2022 op de markt komt. 
Kennemervis Groep is sinds kort lid van 
de Smart Food Alliance. Het bedrijf levert 
van oudsher verse, diepgevroren en voor-
bewerkte vis en visproducten maar ziet 
ook de groeiende vraag naar plantaardige 
en vegetarische producten. Daarom heeft 
het bedrijf recentelijk Bobeldijk Food Group 
(vegetarische en veganistische voeding) 
overgenomen. Ook Zwanenberg uit Almelo, 
bekend van de Kips leverworst koerst sinds 
2018, met een nieuwe generatie aan het 
roer, meer op op vegetarische producten 
zoals paté, leverworst en rookworst. Het 
bedrijf wil voor elk product een vegetarisch 
alternatief bieden. Aan de aanbodkant 
zien we dus interessante ontwikkelingen. 
Consumenten worden zich steeds bewuster 
van hun keuzes, maar moeten nog wel 
verleid worden om die gezonde keuze ook 
daadwerkelijk te maken. ME-AT is een 
initiatief van VION en zet in op plantaardige 
vleesvervangers, die qua textuur en smaak 
zo op vlees lijken, dat consumenten hun 
terughoudendheid voor vleesvervangers 
laten varen en eenvoudiger overstappen  
op het plantaardige alternatief. 

Productie en milieu
Milieubelasting door voedselproductie 
moet zoveel mogelijk teruggedrongen 
worden. Dat kan op verschillende  
manieren. Transport beperken, zoals  
HAK doet: Het grootste deel van alle 
groenten en peulvruchten teelt het bedrijf 
binnen een straal van 125 kilometer van de 
fabriek. En telers voldoen aan de eisen van 
On The Way to Planet Proof, een erkend 
keurmerk voor milieubewuste teelt. Ook 
de appels en peren die via Fruitmasters 
verhandeld worden voldoen aan dit 
keurmerk, dat is te vinden op de producten 
en in de (handels)communicatie. 

Soms is ‘van dichtbij’ moeilijk te realiseren, 
zoals bij koffie, of noten. Toch zijn dan 
ook maatregelen mogelijk om de CO2-
voetafdruk te minimaliseren. Neuteboom, 
de brander die zijn koffie uit 25 landen 
haalt, zorgt ervoor dat de telers een goed 
loon krijgen en voldoen aan strenge 
eisen. Het Fairtrade en biologisch 
keurmerk garanderen dit. Nature’s Pride 
heeft samen met telers in meer dan 100 
landen een programma opgesteld om 
watergebruik en energiegebruik fors terug 
te dringen. Zodat de enorme groei van 
de avocadoconsumptie geen negatieve 
gevolgen heeft voor het milieu. Green 
Mushroom Farm en Menken Orlando kopen 
hun paddenstoelen en noten in Aziatische 
landen. Juist dan is het van groot belang 
om de producenten goed te kennen, 
kwaliteitseisen stellen en gezamenlijk te 
werken aan eerlijke en duurzame handel. 

Leden van de Smart Food Alliance treden vaak op als ketenregisseur. 
Dat kan omdat ze niet de grootte hebben van de multinationals, maar 
wel groot genoeg zijn om te kunnen investeren. Zij zijn wendbaar 
en vormen de verbindende schakel tussen boer en burger. Zo 
veranderen ze bijvoorbeeld hun inkoopstrategie, naar meer en zelfs 
uitsluitend biologisch: Pandriks, bekend van de afbakbroodjes in de 
supermarkt, koopt voor een groot deel biologische ingrediënten. Dat 
verandert de keten. Ook Van der Zwan verandert zijn keten en voegt 
nieuwe elementen toe aan zijn reguliere business model. Daarbij zijn 
selectief vissen, brandstofbesparing en dierenwelzijn speerpunten. 
Het bedrijf investeert in de lokale Noordzeevisserij door de 
introductie van een nieuwe generatie kotters met energiebesparende 
innovaties, andere vistechnieken en het pijnloos doden van vissen.

Ketenregisseur

Vijf jaar Smart Food Alliance
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Kringlooplandbouw
Het ministerie van LNV presenteerde in 
2018 zijn visie op kringlooplandbouw. 
Belangrijke thema’s daarbij zijn een beter 
verdienmodel van boeren, meer waardering 
voor ons voedsel, betere samenwerking 
tussen natuur en landbouw en het 
verwaarden van reststromen, zodat  
de keten gesloten wordt.

Het ministerie praat graag met de leden 
van de Smart Food Alliance, omdat 
daar ondernemers laten zien hoe de 
kringlooplandbouw in de praktijk werkt 
en waar ondernemers in de praktijk 
tegen aan lopen. Rob van Brouwershaven 
(programmadirecteur kringlooplandbouw) 
vertelt daar op pagina 8 meer over. 

GROWy, éen van de leden van de Smart 
Food Alliance, bouwt verticale farms die 
op een volledig geautomatiseerde manier 
circulaire, voedzame en gezonde producten, 
zoals bladgewassen als sla en spinazie 
en verse kruiden, leveren. Bijzonder aan 
GROWy is dat ze allerlei reststromen 
kunnen verwerken in hun productie.  
GROWy laat zien wat het belang is van 
technologie en van goed opgeleide 
mensen. Een van de opleidingsinstituten 
in Nederland die al decennia verbonden is 
aan de agrofoodsector is HAS Hogeschool, 

het opleidings- en expertisecentrum 
in Zuid-Nederland voor agro, food en 
leefomgeving. Zij leiden mensen op om 
te werken aan een toekomstbestendige 
agrarische sector en besteden onder meer 
aandacht aan kringlooplandbouw. Door 
nauwe samenwerking met vooraanstaande 
bedrijven en organisaties in de sector 
kunnen docenten jonge mensen meenemen 
in de actuele praktijk van een sector in 
transitie en ervoor zorgen dat Nederland 
hier voorop blijft lopen.

Slimme samenwerking  
creëert duurzame waarde

Docenten laten jonge 
mensen de praktijk  
van een sector in  
transitie ervaren

Diverse leden van de Smart Food Alliance 
kiezen voor een hoogwaardige en duur-
zame vorm van voedselproductie, waardoor 
de impact op klimaat, biodiversiteit en 
dierenwelzijn positief is. Zo teelt Bioworld 
uitsluitend biologische producten, en 
kiest Wroetvarken voor een vorm van 
varkenshouderij waarbij dierenwelzijn  
hoog in het vaandel staat. En teelt 
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Smart Food Alliance-leden 
op bedrijfsbezoek

HarvestHouse onder meer paprika’s op een 
duurzame manier.

Circulair 
beleid
Het 10-puntenplan van de Smart Food 
Alliance bevat diverse aanknopingspunten 
voor de overheid om beleid te ontwikkelen 
dat bedrijven in staat stelt om kringlopen te 
sluiten. Aan het bedrijfsleven de uitdaging 
om binnen productgroepen de meest 
hoogwaardige en meest duurzame normen 
voor voedselproductie aan te houden. 
Daarbij hoort wetgeving en beleid vanuit 
de nationale en Europese overheid. Die 
bedrijven in staat stellen om voortdurend te 
experimenteren en te innoveren om afval te 
voorkomen en reststromen op te waarderen 
tot ingrediënten voor – waar mogelijk – 
humane consumptie. Naast een wettelijk 
kader, helpt het ook als bedrijven financiële 
steun krijgen om deze transitie naar het 
sluiten van kringlopen te stimuleren. 

mensen die dat nodig hebben. Onder 
het motto “Oog voor ons voedsel, hart 
voor mensen” voorziet Voedselbanken 
Nederland mensen die moeite hebben om 
financieel rond te komen, van voldoende 
(gezond) voedsel. 

In 2020 hielpen de Voedselbanken ruim  
160 duizend mensen. Met hun deelname 
aan de Smart Food Alliance zijn al meerdere 
vormen van samenwerking gerealiseerd en 
is zo verspilling van  voedsel voorkomen.

Ondernemers ontwikkelen 
concepten om rests-
tromen om te zetten in 
gewilde producten.

Circulariteit betekent ook het voor-
komen van verspilling van voedsel dat al 
tot consumentenproducten is verwerkt. 
Voedselbanken Nederland spant zich in 
om deze verspilling te voorkomen, door 
producten die tegen de houdbaarheidsdatum 
aanzitten maar nog goed kunnen worden 
geconsumeerd, beschikbaar te stellen voor 

Steeds vaker zien we dat huidige 
wetgeving voor ondernemers een 
obstakel zijn voor het opzetten 
en implementeren van innovaties. 
Experimenteerruimte is wenselijk 
en noodzakelijk. 

Reststromen verwaarden
Steeds meer ondernemers ontwikkelen 
creatieve concepten om reststromen 
die vroeger werden gecomposteerd, 
vergist of zelfs verbrand, om te zetten in 
producten waar vraag naar is en waarvoor 
consumenten bereid zijn te betalen. 
Een mooi voorbeeld is PeelPioneers, zij 
noemen zich zelf de schillenboer van 
de eenentwintigste eeuw. De schillen 
en perspulp die overblijven na het 
persen van sinaasappelsap verwerkt 
PeelPioneers tot ingrediënten voor onder 
andere levensmiddelen en cosmetica. 
Een Nederlands initiatief dat ook in het 
buitenland uitgerold wordt.Voedsel- 
resten worden traditioneel tot veevoer 
verwerkt. Deze vorm van circulariteit 
kent een lange traditie. Kipster staat ook 
in die traditie, maar heeft de verwerking 
van voedselresten onderdeel gemaakt 
van een totaal-aanpak waarmee Kipster 
zowel circulair is, als het meest dier- en 
milieuvriendelijke kippenbedrijf ter wereld. 
Zo eten de hennen en haantjes in de 
Kipsterstal een speciaal ontwikkeld voer dat 
volledig is samengesteld uit reststromen. 
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De Smart Food Alliance: een  
kennis- en businessnetwerk  
voor middelgrote bedrijven  
in de agrifood sector

“De Smart Food Alliance komt écht 
bij elkaar. Vier keer per jaar is er een 

inhoudelijke bijeenkomst bij een  
van de leden.”

Bedrijfsbezoeken: een kijkje in de keuken
De Smart Food Alliance is geen ‘papieren’ 
club, maar komt echt bij elkaar. Vier keer 
per jaar is er een bijeenkomst over een 
thema, bij één van de leden ‘thuis’. We 
bekijken zijn of haar bedrijf en bespreken 
dilemma’s en oplossingen rondom het 
thema. In een veilige en besloten omgeving, 
zodat we in iedereen het beste naar boven 
kunnen halen. Ook in 2022 staan er vier 

Uitvoerbaar beleid door contact  
tussen overheid en bedrijven
Kennis en ervaring uitwisselen is een van 
de doelen van de Smart Food Alliance. 
Daarnaast werken we aan het verbinden 
van overheidsbeleid en aan de wensen 
en behoeften van de leden. Een van de 
redenen om vijf jaar geleden de Smart 
Food Alliance in het leven te roepen was 
de zorg om uitvoerbaar beleid voor de  
(middel)grote agrifoodbedrijven. De leden 
hebben bij de Smart Food Alliance contact 
met overheid en dat blijkt nuttig. Voor de 
overheid om beter uitvoerbaar beleid te 
maken. Voor de bedrijven om uit de eerste 
hand te horen welke ontwikkelingen op 
stapel staan.

De Smart Food Alliance is een kennisnetwerk voor middelgrote bedrijven in 
de agrifoodsector met ongeveer veertig leden uit alle branches: van fruit tot 
vlees en van zuivel tot vegetarisch. En uit alle onderdelen van de keten: van 
zaadverdeling tot retail en restverwerking. Uit elke sector éen of twee leden 
die willen innoveren en die graag samenwerken. Om inspiratie te halen én  
te brengen.

Meer weten? Lid worden?

De Smart Food Alliance wil graag 
verder groeien. Doel is het vormen 
van een netwerk van directieleden van  
middelgrote bedrijven in de agrifood- 
sector dat zo klein is dat je elkaar kent 
en kunt benaderen en zo groot dat het 
alle sectoren en de schakels in de keten  
heeft. Dus ben je geïnteresseerd in 
deelname? Of denk je dat het voor jouw 
bedrijf of organisatie interessant is om 
lid te worden én kun je iets toevoegen 
aan de club, neem dan contact op met 
Lisa Bottema.

Smart food Alliance
www.smartfoodalliance.nl
info@smartfoodalliance.nl
070 - 318 44 44
Zeestraat 84, 2518 AD Den HaagDe Smart food Alliance

De leden op bezoek  
bij Kipster

bijeenkomsten op het programma.  
Thema’s voor dit jaar zijn onder meer: 
de CO2-footprint en hoe je die kunt 
berekenen, de korte keten en zijn 
betekenis in de primaire sector en het 
arbeidsmarktvraagstuk. Ook een bezoek 
aan de Floriade staat op het programma. 
Het secretariaat van de Smart Food 
Alliance verzorgt aan het begin van 
elke bijeenkomst een overzicht van 
maatschappelijke trends en ontwikkelingen.

Suzanne van der Pijll,   
Smart Food Alliance

Een thema dat steeds actueler wordt voor 
de leden is de logistieke keten. Suzanne 
van der Pijll:

 “Logistieke ketens beginnen steeds meer 
een issue te worden. Bijvoorbeeld omdat 
je in binnensteden minder met grote 
(diesel)vrachtwagens mag komen. Er is 
steeds meer last-mile levering (bezorging 
aan huis) van partijen als Hello Fresh en 
Picnic. Ook bij een supermarkt als PLUS 
kunnen consumenten online producten 
bestellen die bij hen thuis worden bezorgd. 
Hoe organiseer je dat goed? Of als je 
een deel van je vrachtwagenpark moet 
vervangen, kies je dan voor elektrisch, 
wacht je op waterstof, moet je gaan 
voor kleinere vrachtwagens? Dergelijke 
grote investeringsbeslissingen willen 
bedrijven nemen met de juiste kennis van 
beleidsvoornemens van ministeries. Want 
je zit er jaren aan vast. Ook op dit gebied 
kunnen de leden dus kennis met elkaar 
uitwisselen. Het staat voor 2022 op  
het programma.” 

“Ik houd echt van deze bedrijven. 
Ze produceren mooie producten en 
zijn onderdeel van de Nederlandse 
maakindustrie. (Familie)bedrijven met 
een groot innoverend vermogen en 
handelsgeest die in staat zijn om iets  
neer te zetten. 

Schuttelaar & Partners voert het 
secretariaat. De meerwaarde daarvan 
voor de Smart Food Alliance is onze 
communicatiekracht en ons netwerk.  
Niet elke organisatie heeft een public 
affairs- of corporate communicatieafdeling, 
of mensen die beleid kunnen implemen-
teren. Wij kunnen dat relatief eenvoudig 
toevoegen. Door de bijeenkomsten zien  
we dat de leden leren, meer gaan snappen 
van de overheid en van beleid. Ze gaan er 
op anticiperen om zo kansen te benutten.  

Tenslotte word ik heel blij van de openheid 
die ik bij deze bedrijven zie. Elk bedrijf heeft 
zijn eigen terrein, maar er is ook overlap. 
Zo kun je snel kennis uitwisselen en goed 
leren. Het is een businessnetwerk en een 
kennisnetwerk in éen. En iedereen is gelijk 
en we leren van elkaar, zonder daar grote 
namen voor nodig te hebben. Want met 
elkaar weten de leden zó veel. En het zijn 
gewoon hele aardige fijne mensen, die  
met beide benen op de grond staan.” 

Suzanne van der Pijll over 
de charme van de Smart 
Food Alliance

Logistiek

Online kennissessies voor meer verdieping
Behalve fysieke bedrijfsbezoeken 
organiseert de Smart Food Alliance  
ook (online) kennis- of themasessies 
met ambtenaren. Dat deden we al eens 
over thema’s als biologisch, Nutri-score, 
kringlooplandbouw of verpakkingen. 
Specialistische onderwerpen die 
interessant zijn voor een deel van  
de leden, waarin de diepte wordt  
gezocht met betrokken ambtenaren  
van diverse ministeries.

Vijf jaar Smart Food Alliance
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Doe mee met de  
Smart Food Alliance

En draag ook bij aan een duurzamer, 
gezonder en eerlijker voedselsysteem

VERNIEUWEN
Bouw samen aan een 

duurzamer, gezonder en 
eerlijker voedselsysteem.

VERDIEPEN
Leer van bedrijven die actief  
zijn in verschillende schakels  
in de keten.

VERENIGEN
Vind gelijkgestemden op 

directieniveau van (middel) 
grote agrifoodbedrijven. VERGROTEN

Breid uw netwerk uit tijdens 
onze (digitale) bijeenkomsten.

Scan de code en meld je 
aan om ook mee te doen 
met Smart Food Alliance

Vijf jaar Smart Food Alliance

Colofon

Het Smart Food magazine is een uitgave 
van de Smart Food Alliance. 
De Smart Food Alliance is een stichting 
met een ANBI-status
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SMART FOOD 
booster

Bereiding
Pel de banaan en haal de blaadjes 
munt van de takjes. Snijd de avocado 
doormidden en verwijder de pit en 
de schil. Doe het vruchtvlees met de 
andere ingrediënten in een blender  
en mix fijn. Geniet ervan!

Ingrediënten (2 stuks)
125 gr andijvie
1 banaan
400 ml (amandel)melk
1 avocado
2 takjes munt
sap van 1 limoen

Andijvie-smoothie

Smart Food Alliance
smartfoodalliance.nl
info@smartfoodalliance.nl
T 070 - 318 44 44
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