
Een drietrapsraket

VERDUURZAMING BREED VERANKEREN



Over de FNLI

• Koepelorganisatie en belangenbehartiger voor bedrijven en branches in de Nederlandse 
levensmiddelenindustrie

• De FNLI:

• vertegenwoordigt circa 450 bedrijven en 20 brancheorganisaties;

• is een proactieve pleitbezorger voor de levensmiddelenindustrie, een van de grootste industrietakken 
van Nederland;

• behartigt de belangen die de individuele bedrijven en branches overstijgen;

• is aanspreekpunt voor overheid, politiek, handelspartners, NGO’s en media;

• is actief in Den Haag en Brussel.



Missie van de FNLI

“De FNLI streeft naar een gezonde en duurzame ontwikkeling van 
de Nederlandse levensmiddelenindustrie, gekoppeld aan een 

stevige inbedding in de Nederlandse samenleving als een 
gewaardeerde en verantwoordelijke industrie.”



Drivers, remmers, enablers en disablers

Inkopen Verwerken Verpakken Vervoeren Verwaarden

Business as usual vermarkten – verduurzaming regelen, 
marketing as usual – verduurzaming vermarkten

Consument vraagt business as usual – consument verwacht 
verduurzaming – consument vraagt verduurzaming 

Inkopen as usual –
duurzamer inkopen omdat het moet –

inkoop als driver

Aanbod stokt verduurzaming –
aanbod regelt verduurzaming –

aanbod vraagt om pull



A. Tegenstellingen



A1. VOEDSELVERSPILLING

• Verspilling = omzet?

• Optimaal bedienen van consument leidt tot verspilling



A2. IMVO

• Duurzamer = duurder

• Aanbod is er niet, te weinig pull

• Internationale commodityketens intransparant en kostprijsgedreven



B. Parallelle universa



B1. VOEDSELVERSPILLING

• Kostenbesparing door optimalisatie in de keten

• Uitdaging vooral in operations, logistiek en inkoop

Burger's Zoo: minder 
voedselverspilling 
door betere forecasting

Bron: TIFN, 2016

https://www.youtube.com/watch?v=nYMR8E6FrJ0
https://www.youtube.com/watch?v=nYMR8E6FrJ0


B2. IMVO

• Bodem omhoog in het schap, B2B pull

• Afnemen vanuit aanbodgedreven verduurzamingsinitiatieven

• Meerprijs uitsmeren over de keten

• Inzetten op mainstreaming, 

vierkantsverwaarding



C. Positive sum game



C1. VOEDSELVERSPILLING

• Consument helpen minder te verspillen  waardering

• Product- en verpakkingsinnovatie  waardecreatie

• Benutting reststromen  waardering en waardecreatie

• Op = op, met communicatie  waardering en waardecreatie



C2. IMVO

• Van filantropie naar strategie: toekomstbestendige bedrijfsvoering vergt duurzame ketens

• Duurzaamheid onderdeel van positionering retailers

• Consument betrekken bij waardecreatie in de keten 

• Inspelen op vraag naar transparantie, vertrouwen



Bron

http://www.fnli.nl/wp-content/uploads/2016/04/Waarderingsmeter-Levensmiddelenindustrie_Motivaction_FNLI_april2016-DEF.pdf


Waarom niet vermarkten?

• Angst voor tegenreactie: het is niet (duurzaam) genoeg

• Greenwashing?

• Geen prioriteit/geen klachten

• Past niet bij merkpropositie





De rol van een 
branchevereniging



De rol van een branchevereniging

• Bondgenoot van de duurzaamheidsmanager 
• Van duurzaamheid ‘erbij doen’ naar integraal onderdeel van toekomstbestendige sector
• Duurzaamheid vertalen naar andere beleidsdomeinen

• Agenderen:
• Eerlijke productinformatie
• Transparantie en vertrouwen
• Grondstofzekerheid irt ketenverantwoordelijkheid 

• Faciliteren:
• Stappenplannen, toolkits
• Projecten
• Best practices

• Hoe blijft duurzaamheid core business FNLI? 

• Wat kan branche nog meer doen?




