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TrusQ + Safe Feed = T

Algemeen

[Jacqueline Wijbenga]

Trust Feed is de naam van de nieuwe stichting die zich hard maakt voor een
hogere voedsel- en voederveiligheid. De organisatie is ontstaan uit een fusie
van TrusQ en Safe Feed. “De fusie verenigt het beste van beide organisaties”,
stellen de voorzitters Ton Loman (TrusQ) en Johan Schuttert (Safe Feed).

Onder toeziend
oog van de notaris werd de
oprichtingsakte
van Trust Feed
ondertekend
door tien nieuwe bestuurs leden.

De fusieorganisatie Trust Feed is officieel op 1 juli opgericht. De beide fusiepartners, TrusQ en Safe Feed, blijven
nog tot het eind van het jaar actief en
worden daarna opgeheven. De activiteiten van beide organisaties zijn ondergebracht in de nieuwe stichting Trust Feed.
“Voor beide fusiepartners stond voorop
dat er geen concessies gedaan mochten
worden aan het behaalde niveau van
voedselveiligheid”, vertelt TrusQ-voorzitter Ton Loman, tijdens de bijeenkomst

ter gelegenheid van de oprichting van
Trust Feed.
H o g e re v o e d s e l v e i l i g h e i d
De recente Ehec-crisis bewijst volgens
Loman hoe kwetsbaar het evenwicht is,
waarin de voedselketen zich bevindt.
Zo’n acht jaar geleden was de MPAaffaire de befaamde druppel die de
emmer deed overlopen. De diervoederindustrie zat opnieuw in het beklaagdenbankje. Als reactie hierop namen zes

grote diervoederbedrijven het initiatief
tot de oprichting van TrusQ, een stichting die tot doel had een aanvullende
borging van de voedselveiligheid te
bewerkstelligen. Omdat deze stichting
opteerde voor snelheid van handelen,
werden andere bedrijven geweerd uit
het initiatief. Die verenigden zich vervolgens in de stichting Safe Feed. “Beide
organisaties hebben de afgelopen jaren
naast elkaar gewerkt aan een hogere
voederveiligheid”, constateert Loman.
Borging van voedselveiligheid, leveranciersbeoordelingen en verzekeren van
risico’s waren de belangrijkste taken van
beide organisaties.
P re m i e
“Zo’n anderhalf jaar geleden werden de
eerste contacten gelegd om de mogelijkheden van een fusie te bespreken.”
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= Trust Feed
‘Geen concessies doen aan niveau van voedselveiligheid’
Johan Schuttert, voormalig voorzitter
van Safe Feed en nu voorzitter van Trust
Feed, vult aan: “Samenwerking of fuseren vraagt een open houding van beide
partijen. Eerdere toenaderingspogingen
liepen op niets uit. Blijkbaar was nu de
tijd rijp.”
Volgens beide voorzitters hebben beide
organisaties een belangrijke bijdrage
geleverd aan een hogere voedselveiligheid, dankzij goede borging en tracking
en tracing. “De investering die we destijds hebben gedaan, heeft zich inmiddels terugbetaald in een fors lagere verzekeringspremie dan tien jaar geleden.”
De constatering dat beide organisaties
veel dingen hetzelfde en dus dubbel
deden, was aanleiding een fusie te
onderzoeken. Een fusie was geen vanzelfsprekendheid, stelt Schuttert vast.
“Onze systemen werkten, de leden
ervoeren ontzorging. Er was geen directe noodzaak tot fuseren. We hadden
wel wat uit te leggen, maar uiteindelijk
ondervonden we brede steun voor het
initiatief.”
Projectleider Harry Vahl begeleidde het
proces, dat op 1 juli uitmondde in de
officiële ondertekening van de oprichtingsakte van Trust Feed. Een stichting
die voortbouwt op de initiatieven van
de fusieorganisaties. “De afgelopen
maanden hebben ons duidelijk gemaakt
dat we dingen dubbel doen, maar sommige zaken ook anders hebben aangepakt. We kunnen veel van elkaar leren”,
constateert Loman. “De fusie verenigt
het beste van twee werelden.”
Adviseur
De eerste die de leden kon feliciteren
met het behaalde resultaat – één organisatie voor het borgen van de voedselen voederveiligheid – was Aalt
Dijkhuizen, bestuursvoorzitter van
Wageningen UR en voorheen strategisch
adviseur van TrusQ. “De oprichting van
Trust Feed is een felicitatie voor ons
allen”, aldus Dijkhuizen. “Van een achterblijver heeft de diervoederindustrie
zich ontwikkeld tot een voorloper in

voedselveiligheid en is nu een voorbeeld
voor alle sectoren.”
Ook Dijkhuizen refereerde aan de Eheccrisis. “Weer een incident waarvan we
allemaal veel kunnen leren”, constateert
hij. “De crisis maakt duidelijk dat het
aan niemand voorbij gaat. Iedereen
krijgt klappen.” Bovendien leidt zo’n crisis tot verlies van vertrouwen in meerdere sectoren en blijkt dat de sector nog
te veel is overgeleverd aan de overheid.
“En dat moet je als sector niet willen.
Het initiatief moet je zelf in de hand
hebben, dat is weer duidelijk gebleken.”
Vo o r u i t g a n g b o e k e n
Voedselveiligheid heeft het allerhoogste
belang, geeft Dijkhuizen aan. “Daaraan
worden ook steeds meer eisen gesteld.”
De afwijkingen worden kleiner, maar de
impact van een misstap wordt groter,
door nieuwe media en de snelheid van
informatievoorziening. “We moeten
voortgang blijven boeken”, vindt
Dijkhuizen. “Voedselveiligheid vraagt
een 10, je slaagt er niet voor met een
5,5 of 6. Dat vraagt veel inspanningen,
kennis en is duur. En het is niet eenvoudig door te berekenen aan de eindgebruiker.” De sector moet blijven streven naar die 10, ook in de wetenschap
dat dit niet haalbaar is. “Het risico is
niet nul.”
Tr a c k i n g e n t r a c i n g
Moeilijkheid is volgens Dijkhuizen dat je
niet weet waarop je je moet voorbereiden. Als er wel wat gebeurt, moet tracking en tracing goed op orde zijn. “De
tijdspanne waarin je de informatie
beschikbaar moet hebben, wordt steeds
korter”, constateert de bestuursvoorzitter. Dijkhuizen vindt dat bedrijven daarin moeten voorzien. “Dat is een eigen
verantwoordelijkheid.”
Ook is hij van mening dat net als een
brandoefening, tracking en tracing twee
keer per jaar moet worden geoefend.
“Je moet ervan opaan kunnen dat je
een sluitend systeem hebt en daarop
moet je testen.” Een goed systeem op
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papier volstaat niet, benadrukt
Dijkhuizen. “Je bent nooit klaar. Het is
een Elfstedentocht zonder finish. Het is
zwaar en je weet niet waar de eindstreep is. Er komen altijd nieuwe ontwikkelingen, kennis, technieken, enzovoort. Daarin moet je mee.”

“Verwaarden
van gegarandeerd voedselveilige producten is een uitdaging voor het
nieuwe Trust
Feed”, aldus

Ve r w a a rd e n
Trust Feed-voorzitter Schuttert hoopt
dat het de organisatie gegund is de eerste periode zonder incidenten door te
komen. “Dat is van belang voor de status van de nieuwe organisatie.” Als de
nieuwe organisatie eenmaal stevig is
verankerd, streeft Schuttert ernaar te
kijken of het mogelijk is een systeem op
te zetten dat gegarandeerd voedselveilige eindproducten beter waardeert.
“Begin dit jaar hadden we de dioxinecrisis in Duitsland. Gelukkig bleef die
beperkt tot ons buurland, maar de
gevolgen bereikten ons wel. De enorme
prijsdaling van vlees en eieren had ook
zijn weerslag op de Nederlandse voedselketen. Dat effect, daarin voorziet
geen enkel systeem. Wel zagen we dat
sommige supermarkten in staat bleken
meerwaarde toe te voegen aan bepaalde Nederlandse producten door te vermelden dat deze waren gemaakt van
niet verontreinigd Nederlands voer. Het
verwaarden van de afzet van gegarandeerd veilige producten, daarin zit een
belangrijke uitdaging voor onze stichting”, besluit Schuttert.
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voorzitter Johan
Schuttert.

