Naar de Kern
De Molenaar-symposium 2012
Algemeen

[Carolien Makkink en Durkje Hietkamp]

“De graan- en voersectoren spelen een centrale rol in de voedselketen. We
hebben een prachtig beroep”, stelt Patrick Vanden Avenne op het symposium
van De Molenaar. De uitstraling van de sector kan beter, vindt de Fefacvoorzitter. “Vooral jonge talenten moeten meer worden aangesproken.”
Het symposium van De Molenaar in
Turnhout had als thema ‘Naar
de kern’. Volgens dagvoorzitter Flor Joosen
van Joosen-Luyckx,
omvat dat thema de
groei van de diervoederindustrie, duurzaamheid, voedselveiligheid en
dierwelzijn.

“De sector heeft de blik op de toekomst
gericht”, stelt hij. “Door nevenstromen
uit de levensmiddelenindustrie te verwerken tot hoogwaardige voeders,
draagt de sector op een duurzame
manier bij aan veilig voedsel.”
Patrick Vanden Avenne, voorzitter van
Fefac, benadrukt dat de diervoederindustrie opereert in een maatschappelijke
context. “De graan- en voersectoren
spelen een centrale rol in de
voedselketen. We hebben een
prachtig beroep”, vindt hij.
De FAO voorspelt een goede
toekomst voor de veehouderij, omdat de wereldwijde melk-, eier- en vleesconsumptie de komende
jaren verder toenemen.
B e tro k k e n h e i d
De laatste jaren is
steeds meer sprake van een kloof tussen
stad en platteland, tussen boeren en
burgers. “Sinds 2005 woont meer dan
50 procent van de wereldbevolking in
steden. Probleem is dat veel mensen de
veeteelt liever kwijt dan rijk zijn”, zegt
Vanden Avenne. “Het is belangrijk die
kloof te overbruggen.” Alleen met een
‘licence to produce’ kan de sector verder, legt Vanden Avenne uit.
“Communicatie met burgers en consumenten is daarvoor cruciaal.”
De mengvoederindustrie moet de
balans vinden tussen schaal en betrokkenheid, vindt Vanden Avenne.
“Schaalgrootte helpt bij een efficiënte
productie, maar het contact met de
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klant moet wel behouden blijven.”
De Nederlandse diervoederindustrie is
grootschalig: vier van de elf grootste
diervoerbedrijven in de EU zijn
Nederlands. “Een gemiddeld Nederlands
bedrijf is vier keer zo groot als het
gemiddelde Belgische bedrijf, maar wellicht is de betrokkenheid met de klant
vier keer kleiner. De balans vinden is
een permanente zoektocht; diervoederfabrikanten moeten mee evolueren met
de schaalgrootte van veehouders.”
Vanden Avenne verwacht dat Bemefa
en Nevedi in de toekomst zullen fuseren. “Dat zorgt voor verdere schaalvergroting en ook dan moet de betrokkenheid bij de afnemers en bij de samenleving behouden blijven.” Samenwerking
en innovatie zijn daarbij de kernthema’s
voor de toekomst, stelt Vanden Avenne.
“Laat zien dat je van niets iets maakt.
Kern is door een innovatieve aanpak
meerwaarde creëren.”
C o mmunica t ie
Wim Verbeke, hoogleraar aan de
Universiteit van Gent, vertelt dat consumenten veel eisen stellen aan hun voedsel. Het moet veilig, lekker, gezond en
eenvoudig klaar te maken zijn en dierwelzijn en milieu mogen niet worden
benadeeld in de productie. Verbeke ziet
wel trendontwikkelingen in het eisenpakket. “Voedselveiligheid is tegenwoordig minder dominant, terwijl de
eisen op het gebied van gezondheid en
duurzaamheid strenger worden.”
Communicatie met burgers en consumenten is lastig, legt Verbeke uit. Er is
altijd sprake van een spanningsveld tussen de objectieve informatie (feiten) en
de subjectieve informatie (meningen,
perceptie) die mensen gebruiken om
voorkeuren te ontwikkelen en keuzes te
maken. “Er is maar één realiteit die telt
en dat is de percipiële. Dit bepaalt hoe
mensen zich voelen.” In het algemeen
geldt dat een product vijf keer positief
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in het nieuws moet komen om één
negatief bericht te neutraliseren, laat
Verbeke weten. De veehouderij- en diervoedersectoren worstelen met de communicatie met de burger. Vanden
Avenne beaamt dit. “De primaire sector
is zwijgzaam. De diervoedersector is
aanmerkelijk actiever in het promoten
van producten van dierlijke oorsprong.”
Keuze s m a ke n
Het is niet altijd een goed idee om
steeds meer informatie op etiketten te
vermelden, want dat kan leiden tot
‘information overload’ bij de consument”, waarschuwt Verbeke. “Mensen
maken bij voorkeur keuzes volgens eenvoudige regels. Dat verklaart ook het
succes van merken in de levensmiddelensector. De consument maakt een
keuze voor een bepaald merk en blijft
daar dan het liefste bij. Het is lastig om
merken te creëren met dierlijke producten als melk, vlees en eieren. Het zijn
generieke producten en het is een uitdaging is om daar een meerwaarde aan
mee te geven.”

Aalt Dijkhuizen: “Alleen efficiëntieverhoging kan zorgen voor meer
voedselproductie met minder input.”

Dat a a ls gr onds t of
Menno Thomas, directeur/eigenaar van
Zetadec, hield het gehoor voor dat data
de grondstof van de toekomst zijn en
technologie een nutriënt. Met de stijgende grondstoffenprijzen wordt investeren in producttechnologie relatief
steeds goedkoper, legt hij uit. “Door
gebruik te maken van de parameters in
het voerproductieproces kunnen we nog
efficiënter produceren.”
Mengvoer maken is volgens Thomas
gestoeld op eenvoudige principes.
“Malen, standaardiseren, bewerken en
mengen, met de inzet van energie, tijd
en vocht, dat is eigenlijk alles.”
In het voerproductieproces kunnen
diverse parameters worden vastgelegd
in elke processtap: temperatuur, vochttoevoer, energieverbruik, fysische
>>>

Menno Thomas: “Data zijn de grondstoffen van de toekomstige diervoederproductie.”

‘Hip en sexy’
“De uitstraling van onze sector kan beter”, vindt
Fefac-voorzitter Patrick vanden Avenne. Vooral jonge
talenten moeten beter worden aangesproken. De
‘generation Y’ (18 tot 30-jarigen) heeft een andere
instelling dan de oudere generaties en moet ook
anders worden benaderd. “Jonge werknemers maken
een andere balans tussen werk en vrije tijd en hebben
een broertje dood aan hiërarchie.” De diervoederindustrie moet ervoor zorgen dat de sector hip en sexy
wordt, vindt Vanden Avenne.
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Patrick Vanden Avenne benadrukt dat de diervoederindustrie opereert
in een maatschappelijke context.

Wim Verbeke: “Er is maar één realiteit die telt en dat is de subjectieve.”

eigenschappen en samenstelling. De verzamelde gegevens zijn een bron van
informatie om het proces te optimaliseren. Door de variatie in kenmerken te
beoordelen, kan gemakkelijk worden
achterhaald waar verbeteringen wenselijk en/of mogelijk zijn. Technologie kan
helpen om structuur in de data aan te
brengen en verbeteropties te implementeren en te evalueren. “We moeten
orde scheppen in de chaos. Ga standaardiseren in de fabriek.”
Thomas verwacht dat er in de toekomst
een online-instrument voor het meten
van voederwaarde beschikbaar zal zijn.
“Data is een goedkope grondstof aan
het worden. Ik denk dat we binnen
twee tot vijf jaar op een iets andere,
nieuwe manier diervoeder kunnen
maken.”

E ffi ci ë n ti e
Volgens Aalt Dijkhuizen van
Wageningen Universiteit staat vast dat
er meer mensen komen op deze aarde,
die ouder worden, waardoor meer
voedsel nodig is. Bovendien stijgt de
welvaart. “Twee derde deel van de
wereld maakt economische groei door.
Een stijging van de middeninkomens
gaat gepaard met een verschuiving naar
ander voedsel, een rijker menu, wat
leidt tot meer vraag naar dierlijke producten. De productie per hectare moet
dus omhoog.” Dijkhuizen stelt dat
alleen efficiëntieverhoging kan zorgen
voor meer voedselproductie met minder
input.
Diervoeding speelt een sleutelrol in de
verbinding tussen de plantaardige en
dierlijke sector. Vooral in West-Europa is
de plantaardige en dierlijke productie
zeer efficiënt. “Voor elk dier dat in
Nederland verdwijnt, moeten er elders
drie worden gehouden om evenveel
melk of vlees te produceren”, zegt hij.
Dijkhuizen erkent dat er spanningen
kunnen ontstaan tussen efficiëntie/
intensivering, dierwelzijn en milieubelasting. “In die gevallen moeten we prioriteiten stellen en keuzes maken”, zegt
hij. “Intensievere productie is beter voor
de natuur. Dezelfde hoeveelheid voedsel, met minder emissie. Het is een
keuze tussen meer ruimte voor het dier,
of minder uitstoot. Minder efficiënt,
betekent meer benodigde hectares.
Hierin schuilt een tegenstrijdigheid. Dat
moet helder onder ogen worden
gezien.” Volgens hem is de sleutel tussen die tegenstrijdigheid communicatie.
“We moeten de consument met de juiste feiten blijven voeden.” Ook
Dijkhuizen vindt dat de communicatie
tussen boer en burger beter moet. “De
communicatie bestaat te veel uit reageren op problemen, in plaats van proactief communiceren in vredestijd. Bij een
crisis krijgen emoties en percepties de
overhand, maar in vredestijd tellen de
feiten wel en kunnen we onze boodschap goed overbrengen.” Volgens
Dijkhuizen is er nog een lange weg te
gaan. “En die hoop ik samen met u te
bewandelen.”
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“Kijk hoe mooi de planeet aarde is. Kern is dat
u als persoon of bedrijf met een fijn penseel uittekent welke plaats op deze wereld u wilt innemen”, aldus Patrick Vanden Avenne.
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