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Voorwoord 
 
 
 
Brussel, 15 december 2011 
 

Geachte heer 
Geachte mevrouw 

Met het einde van het jaar in zicht blikt VLAM traditioneel vooruit naar het komende jaar. De 
verschillende sectoren van VLAM hebben hun krachten gebundeld en presenteren u alweer een 
gloednieuw aantal activiteiten om de producten van bij ons te promoten. 
 
Wat staat er voor 2012 onder meer op het programma? 

• In 2012 legt VLAM nog meer de nadruk op export, met vooral aandacht voor de actieve 
prospectie van nieuwe markten. Op basis van marktonderzoek en een behoeftepeiling bij 
Vlaamse bedrijven zullen de prospectiemarkten gedefinieerd worden en zal via prospectie ter 
plaatse het reële marktpotentieel ingeschat worden.  

• Inspanningen inzake duurzaamheid worden fel benadrukt in de communicatie. Zo was er in 
2011 reeds de ‘Vlees van hier’-campagne, in 2012 staat o.a. ook in de groentesector een 
initiatief op stapel.  

• Lekker van bij ons blijft instaan voor culinaire smaakmakers met producten van bij ons. De 
samenwerking met Dagelijkse Kost en Het Nieuwsblad wordt verdergezet, de website en 
Facebook zorgen voor een stevige mediamix. In navolging van www.lekkervanbijons.be pakt 
de sierteeltsector in 2012 uit met de platformwebsite www.groenvanbijons.be.  

• In 2012 wordt ook de vernieuwing van de advies- en beslissingsorganen van VLAM 
voorzien. Deze operatie – die om de vijf jaar wordt doorgevoerd – werd in het najaar van 2011 
in gang gezet met de vernieuwing van het lidmaatschap van de ledenorganisaties, gevolgd 
door de vernieuwing van de samenstelling van de sectorgroepen en nadien van de Raad van 
Bestuur.  
In het najaar van 2012 zullen de vernieuwde beleidsorganen ook de missie, visie en algemene 
strategie actualiseren voor de komende beleidsperiode. 

 
Het volledige programma kunt u online raadplegen. U vindt het op www.vlam.be in de rubriek ‘Wat 
doet VLAM’. Om voor de hand liggende redenen zijn de budgetten in de online versie weggelaten. U 
kunt wel steeds een pdf met de budgetten aanvragen via pers@vlam.be. 
 
Wij bezorgen u hierbij een geprinte versie van deze pdf. 
 
Veel leesplezier 
 

 
Frans De Wachter 
Algemeen directeur VLAM 
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Financiering VLAM 
 
Het jaarprogramma 2012 voor de promotie van landbouw-, tuinbouw- en visserijproducten wordt 
begroot op 21,8 miljoen euro. Dit bedrag is  omzeggens gelijk aan het begrotingstotaal 2011. 
 
VLAM zal in 2012 van de Vlaamse overheid een subsidie van 4.798.0000 euro ontvangen, dit is 
87.000 euro of 1,85 % meer dan in 2011. Van deze subsidie wordt 4.650.550 euro aangewend voor 
de financiering van de algemene werking van VLAM en van het horizontaal programma. De 
overblijvende 145.500 euro zijn een bestemde subsidie voor de financiering van de sectoren  ‘Bio-, 
hoeve- en streekproducten’.  
Vanaf 2012 wordt de jaarlijkse subsidie aan VLAM verhoogd met een bijkomende bestemde subsidie 
van 72.000 euro voor de financiering van de promotie van  ‘de korte keten’. In eerste instantie zal dit 
gebeuren via de werking van het Vlaams steunpunt voor traditionele streekproducten.  
 
VLAM zal ook in 2012 kunnen rekenen op Europese cofinanciering voor een aantal 
promotieprogramma’s in het kader van de EU-verordening ‘Voorlichtings- en afzetbevorderingsacties 
voor landbouwproducten op de binnenmarkt’.  
Voor aardappelen en verwerkte  groenten gaat het om lopende programma’s - telkens in het kader 
van een meerlandenproject. Deze programma’s lopen tot midden 2013. 
Dat is ook het geval voor de informatiecampagne over de erkende kwaliteitsregelingen in de 
vleessectoren (rundvlees – varkensvlees – kalfsvlees).  
Voor de biosector werd midden 2011 een nieuw EU-programma opgestart dat loopt tot midden 2014. 
Recent heeft de EU ook het nieuwe programmavoorstel 2012-2014 voor groenten en fruit 
goedgekeurd, dat begin 2012 zal opgestart worden.  
Al deze programma’s worden voor 50% gecofinancierd door de EU. 
Nieuwe projectvoorstellen voor EU-campagnes zijn in voorbereiding voor zuivel 
(meerlandencampagne) en voor  de promotie van Conference-peren in Duitsland, Nederland en 
België. 
 
De middelen die VLAM zelf genereert via de sectorale promotiefondsen blijven op peil. De 
geraamde inkomsten voor 2012 via de promotiefondsbijdragen (incl. de vrijwillige bijdragen) bedragen 
voor alle sectoren samen 12,2  miljoen euro.  
Daarnaast wordt er in een aantal sectoren voor de financiering van het programma 2012 ook geput uit 
het sectoraal reservefonds. Het totale uit de sectorreserves gehaalde bedrag bedraagt 1,55 miljoen 
euro. 
 
Andere inkomsten zijn eigen inkomsten van VLAM met onder meer financiële opbrengsten, bijdragen 
van de bedrijven in de kosten van deelneming aan buitenlandse beurzen,  remgelden op de verkoop 
van promotiemateriaal, enz.  
 

 
Naar herkomst kunnen de middelen van VLAM als volgt onderverdeeld worden: 
 
- bijdragen sectoren    63,4% 
- subsidies Vlaamse overheid 22,6% 
- Europese middelen  7,3% 
- andere inkomsten  6,7% 
 

  
Aan uitgavenzijde wordt om en bij de 80% van de middelen besteed aan promotie op de eigen markt 
en dit vnl. aan consumentgerichte campagnes en acties (b-to-c). 
De overige 20% gaat naar exportpromotie, die vrijwel totaal handelsgericht (b-to-b) gebeurt. 
Vooral vanuit de fruit- en groentesector en de vleessectoren wordt er geïnvesteerd in exportpromotie: 
de fruit- en groentesector besteedt 48% van de beschikbare middelen aan exportpromotie, de 
vleessectoren 35%.  
Andere sectoren met een meer beperkte exportwerking zijn de sierteeltsector, de akkerbouwsector, de 
zuivelsector en de pluimveesector. 
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Horizontaal programma 
 
Het horizontaal programma omvat alle sectoroverkoepelende initiatieven van VLAM.  
 

De rode draad: marktonderzoek 
 
Marktonderzoek is de rode draad binnen de VLAM-werking. De informatie uit marktonderzoek is 
cruciaal voor een goed onderbouwde werking op de binnenlandse markt. VLAM onderzoekt daarom 
sinds 1996 het aankoopgedrag via het GfK-consumentenpanel. Dit panel omvat 4.000 gezinnen 
waarvan de aankopen, bestemd voor thuisverbruik, worden gemeten en geanalyseerd. Het 
onderzoek naar het voedingsconsumptiegedrag in België (dat ook de buitenshuisconsumptie 
bevat) wordt om de twee jaar uitgevoerd door InSites Consulting. 
 

Lekker van bij ons 
 
“Van simpel en puur tot echte smaakexplosies, met de producten van bij ons kan je alle kanten uit. Bovendien 
zijn onze producten altijd streng gecontroleerd, en van de beste kwaliteit. Het resultaat van veel liefde en 
vakmanschap. Lekker van bij ons!” 
 

Onder het koepelconcept Lekker van bij ons trekt VLAM reeds enkele jaren naar de consument.  
 

• Het interactieve kookplatform www.lekkervanbijons.be staat centraal in de ‘Lekker van bij 
ons’-communicatie en zal in 2012 nog verder uitgebouwd worden, o.a. door gebruik te maken 
van Facebook. Momenteel (december 2011) telt de site ongeveer 75.000 bezoekers per 
maand.  

 

• Ook kookprogramma’s zijn een ideaal platform voor onze producten. Sinds 2010 is VLAM 
ook partner in ‘Dagelijkse kost’, het dagelijkse kookprogramma met Jeroen Meus op één. 
VLAM sponsort de afleveringen op dinsdag en donderdag. Op zondag loopt telkens een 
herhaling van de door VLAM gesponsorde uitzendingen, aangevuld met een productrubriek. 
 

• Ook kranten maken deel uit van de mediamix. Zo stelt VLAM graag recepten en info ter 
beschikking van de weekendedities. In Het Nieuwsblad verschijnt bovendien dagelijks een 
recept met producten van bij ons. 

 

Focus op export 
 
“VLAM wil zich naar de land- en tuinbouwsectoren blijven profileren als kenniscentrum inzake exportmarkten.” 

 
In 2012 legt VLAM sterk de nadruk op export, met vooral aandacht voor de actieve prospectie van 
nieuwe markten. VLAM verzamelt en analyseert informatie over (potentiële) exportmarkten en biedt 
die in een direct bruikbare vorm aan het bedrijfsleven aan. 
 

• De eerste stap werd reeds in het najaar van 2009 gezet met de aanwerving van een 
exportadviseur en het opzetten van een marktinformatiesysteem voor de export. 
Aansluitend op de betere marktkennis zal er ook meer actief en vooral meer systematisch aan 
marktprospectie gedaan worden. 

 

• In 2011 werd een export- en prospectieadviseur aangesteld, waarmee de exportcel voltallig 
is. De adviseur zal nauwe contacten onderhouden met het bedrijfsleven in Vlaanderen om de 
behoeften inzake exportondersteuning zo goed mogelijk in kaart te brengen. Op basis van het 
gevoerde marktonderzoek en de behoeftepeiling bij de exporteurs zullen de 
prospectiemarkten gedefinieerd worden en zal via prospectie ter plaatse het reële 
marktpotentieel ingeschat worden.  
 

• De meeste exportgerichte sectoren beschikken ondertussen over een exportstuurgroep.  
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• Op het vlak van prospectie zal VLAM nauw samenwerken met bestaande diensten en 
instanties die reeds actief zijn op het vlak van exportbevordering en meestal ook beschikken 
over permanente vertegenwoordigers in het buitenland. Vooral Flanders Investment and 
Trade (FIT) is hiervoor een belangrijke partner. Via het samenwerkingsprotocol FIT-VLAM 
wordt er reeds intensief samengewerkt op de meer nabije markten.  
 

Voedingsinformatie als noodzaak 
 
“De voedingsinformatiecel van VLAM, zorgt voor correcte voedingsinformatie rond de producten van bij ons en 
verspreidt die naar diverse doelgroepen. Die opdracht is in het kader van een duurzame voeding meer dan ooit 
significant.” 

 
De voedingsinformatiecel van VLAM (VIC) heeft als opdracht informatie over de voedings- en 
gezondheidsaspecten van de producten van land- en tuinbouw en visserij te verzamelen en te 
verspreiden. Het imago dat voedingsmiddelen hebben met betrekking tot hun plaats in een gezonde 
voeding bij de consument is mede bepalend voor het al of niet aankopen van deze producten. Het is 
daarom belangrijk om de voedings- en gezondheidsaspecten van de producten van bij ons blijvend 
onder de aandacht te brengen en te houden. Graanproducten zoals brood, aardappelen, groenten, 
fruit, melk en zuivelproducten, vlees, vis of eens een eitje vormen immers de basisproducten van een 
gevarieerde en evenwichtige voeding.  
 
Alle sectoren binnen VLAM kunnen beroep doen op de expertise van het team van de 
voedingsinformatiecel voor de toelevering van informatie en de ondersteuning van de uitwerking van 
promotiecampagnes waarin ook de voedings- en gezondheidsaspecten van de producten van de 
sector aan bod komen (bv. content aanleveren en nalezen voor websites, brochures, folders, 
advertenties, radio- en tv-spots, advies voor gezonde recepten, enz.). De VIC kijkt erop toe dat de 
verspreide informatie correct is en niet strijdig is met de algemeen geldende voedingsaanbevelingen. 
Dit is cruciaal – ook voor promotionele boodschappen – om geloofwaardig en betrouwbaar over te 
komen bij de consument. Voedings- en gezondheidsboodschappen kunnen de consument via 
verschillende kanalen bereiken. De VIC helpt sectoren bij de selectie van de meest geschikte kanalen 
voor de verspreiding van deze boodschappen. 
 
Nutrition Information Center 
Daarnaast staat de VIC ook in voor de realisatie van de publicaties en de acties onder het NICE-logo 
(Nutrition Information Center). Deze richten zich in hoofdzaak tot voedingsvoorlichters zoals artsen, 
diëtisten en andere gezondheidswerkers, docenten voeding, socio-culturele organisaties en de pers. 
Voor de realisatie van deze publicaties en acties wordt nauw samengewerkt met de wetenschappelijke 
adviesraad van NICE, die borg staat voor het objectieve en wetenschappelijke karakter ervan. De 
informatie die NICE verspreidt, sluit aan bij de algemene voedingsaanbevelingen van de Hoge 
Gezondheidsraad en het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie (VIGeZ). 
 
De belangrijkste NICE-informatiekanalen: 
 

• Driemaandelijks tijdschrift Nutrinews 

• De website www.nice-info.be 

• een netwerk van professionele voordrachtgevers en voorziet ze van het nodige didactische 
materiaal. Zo kan NICE diverse verenigingen over heel Vlaanderen onderhoudende en 
informatieve voordrachten aanbieden. 

 
Gezondheidsprofessionals worden voorzien van geschikt informatiemateriaal (www.nice-info.be > 
brochures), die zij kunnen gebruiken om correct in te spelen op de vragen en bezorgdheden van hun 
patiënten/cliënten over voeding en gezondheid. In 2011 werd een nieuwe reeks van folders 
gerealiseerd. In 2012 wordt deze reeks verder uitgebreid. Hoewel ze zich tot verschillende 
doelgroepen richten en diverse thema’s van het brede terrein van voeding en gezondheid behandelen, 
zijn ze in eenzelfde huisstijl opgemaakt. Dit verhoogt de herkenbaarheid en nodigt uit om 
verschillende folders uit deze reeks op te vragen en door te nemen.  
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Achterbancommunicatie 
 
VLAM wil de bijdragebetalende bedrijven systematisch en vooral grondig informeren over de VLAM-
werking en de marketingondersteuning van hun producten. Dit gebeurt via direct mailing en in 
samenwerking met landbouwbladen en andere vakbladen. Ook het digitale e-zine bericht vier keer per 
jaar over de VLAM-activiteiten en richt zich specifiek naar de achterban. Inschrijven kan hier 
http://www.vlam.be/newsletter/index_nl.phtml. 
 

Duurzaamheid 
 
Duurzame productie en duurzame consumptie zijn belangrijke topics en vormen voor de agrarische 
sector een belangrijke uitdaging voor de toekomst. Vanuit de Vlaamse overheid is aan VLAM dan ook 
gevraagd om in zijn promotionele werking voldoende aandacht te schenken aan ‘duurzame 
consumptiepatronen’. 
In de loop van 2010 werd er door VLAM reeds een kwalitatief onderzoek uitgevoerd  om te peilen hoe 
de consument tegen duurzaamheid aankijkt met betrekking tot zijn voeding en dit specifiek voor de 
producten die de agrarische sector rechtstreeks aanbelangen. 
Ook in de vleessectoren was er onder begeleiding van een extern bureau een breed overleg over 
duurzaamheid, met de bedoeling enerzijds tot een duidelijke stand van zaken te komen voor de 
betrokken sectoren en anderzijds tot een strategie en plan van aanpak inzake communicatie voor 
VLAM. Het resultaat was de ‘Vlees van hier’-campagne die in het najaar van 2011 werd opgestart en 
de plaats van vlees in een evenwichtig voedingspatroon benadrukt. 
Ook in de groente- en fruitsector is duurzaamheid een hot topic. Zo werd in 2011 een basislastenboek 
en een duurzaamheidslogo ontwikkeld. In 2012 start het communicatieluik van de actie. 
Tot slot neemt VLAM de inspanningen die de sectoren nemen inzake duurzaamheid waar mogelijk op 
in de communicatie. 
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Programma Akkerbouw  
 
Dit programma werd opgesteld door VLAM, in samenwerking met de sectorgroep Akkerbouw. 
Productmanager: Katrien De Nul (katrien.denul@vlam.be) 
 
Aardappelen 
 
‘Patapas, 1000 hapjes met patatjes’ 
 

• Wat? Een promotiecampagne i.s.m. Wallonië, Frankrijk en VK, met cofinanciering van de EU, 
die ‘patapas’ – smaakrijke hapjes op basis van aardappelen – in de kijker zet.  

• Patapas? Hippe hapjes met patatjes, een culinaire aardappeltrend, die verwijst naar de meer 
bekende Spaanse tapas.  

• Doelstelling: Het volumeaandeel van aardappelen binnen de maaltijdbegeleiders 
(d.i. deegwaren en rijst) stabiliseren door het imago van aardappelen te moderniseren.  

• Kerndoelgroep: maaltijdbereiders tussen 25 en 45 jaar.  

• Duur: van eind oktober 2010 t.e.m. 2013  

• Acties:  
o tv-spotje  
o nieuw patapas-kookboekje met nieuwe recepten  
o online verspreiding van campagne 

 
De Week van de Friet 
 

• Doelstelling: VLAM wil het aandeel van de frituur in het buitenshuisverbruik en het verbruik 
van meeneemmaaltijden ten minste stabiliseren, door de frituur eenmaal per jaar op een 
positieve manier extra in de kijker te zetten. 

• Editie 2012: Na de Week van de Friet 2011 zullen acties, doelstellingen en boodschap 
geëvalueerd worden. De strategie voor de Week van de Friet 2012 zal hiervan afhangen.  
 

Interpom/Primeurs 
 
* In 2012 staat de tweejaarlijkse beurs Interpom/Primeurs (Kortrijk) op het programma. Deze beurs 
biedt de Vlaamse aardappelsector een unieke kans om zich van zijn beste kant te laten zien aan een 
internationaal publiek. 

• De VLAM-stand geeft plaats aan beroepsorganisaties ABS, Belgapom, Boerenbond en VVP. 
De stand zet verse aardappelen en pootgoed in de kijker, aan de hand van een kookdemo, de 
consumentencampagne en een producttentoonstelling. 

• Op Interpom/Primeurs 2012 wordt voor de tweede keer de Inno Potato Award uitgereikt. Met 
deze award wil de Belgische aardappelwereld de innovaties in de sector in de verf zetten en 
landbouwers die zich hiervoor inzetten, belonen. 

 
Buitenland 
 

• VLAM ondersteunt exporterende bedrijven door het verstrekken van marktinformatie, 
vermelding op de exporteurdatabank op www.freshfrombelgium.com en deelname aan 
beurzen.  

• De belangrijkste beurs op de agenda blijft Fruit Logistica in Berlijn (van 8 tot en met 
10 februari). De VLAM-aardappelstand bevindt zich naast de collega’s van groenten en fruit.  

• Na evaluatie van de contactdagen in Roemenië en Bulgarije in november 2011 zal bij de 
aardappelexporteurs gepolst worden naar interesse in nieuwe contactdagen in het kader van 
marktprospectie. 

• Via de nieuwsbrief ‘Aardappelnieuws uit Vlaanderen’ wordt de relatie met buitenlandse 
contacten onderhouden . De nieuwsbrief wordt uitgewerkt in vier verschillende talen. 
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Pootgoed 
 
Binnenland 
 
Acties:  

o Direct mailing naar Vlaamse aardappeltelers van een brochure die de troeven van 
Vlaams gecertificeerd pootgoed in de kijker zet.  

o Aanwezigheid op de vakbeurs Interpom/Primeurs 
o De website www.seedpotatoes.be (www.pootgoed.be) krijgt een nieuwe lay-out. De 

belangrijkste aspecten van de website zijn de lijst met variëteiten, handelaars en 
telers. De communicatie rond de nieuwe website gebeurt aan de hand van een direct 
mailing, kalenders en gadgets. 
 

Buitenland 
 

o Pootgoed haakt hoofdzakelijk in op de promotieacties van de aardappelsector.  
 

Zaaizaden 
 
De zaaizaadsector omvat een zeer ruim aanbod, dat werd opgesplitst in de segmenten zaaigranen, 
zaden voor voedergewassen, tuinbouwzaden en zaden voor industriële gewassen. 
 

• In 2012 zet VLAM de zaaigranen in de kijker door advertenties te plaatsen in vakbladen en 
het opfrissen van de website www.zaaizaadinfo.be. De doelstelling voor zaaigranen is het 
verhogen van het aandeel van gecertificeerd zaaigraan, door de graantelers te overtuigen van 
de voordelen van gecertificeerd zaaigraan.  

• Bij de gazonzaden zal de website www.gazoninfo.be worden geïntegreerd in de nieuwe 
VLAM-website www.groenvanbijons.be. Aan de hand van advertenties wordt de consument 
hiervan op de hoogte gebracht. 

• Tot slot is er ook aandacht voor voedergewassen. In de communicatie van voedergewassen 
legt VLAM de focus op weideverjonging en weidevernieuwing, door middel van advertenties in 
vakbladen en aanwezigheid op demodagen. 

 
 
Verwerkte groenten 
 

• Op de agenda: het vervolg van de driejarige campagne met cofinanciering door de EU, met 
partnerlanden  Frankrijk en Nederland.  

• Doelstelling: Het verhogen van het thuisverbruik van groenten, en meer bepaald van 
verwerkte groenten. 

• De campagne is een voortzetting van de campagne ‘Groenten vriesvers of in blik, zo heerlijk 
makkelijk en gezond’, die liep van 2006 tot 2008. VLAM wil de consument ervan overtuigen 
dat de voedingswaarde van groenten uit diepvries, blik of glas evenwaardig is als deze van 
verse groenten en dat verwerkte groenten het makkelijker maken om de aanbevolen 
dagelijkse hoeveelheid groenten (300 g) te eten. 

• Acties:  
o In 2012 staan de ontwikkeling van een consumentenbrochure (verspreid via 

magazines) op het programma, publireportages en deelname aan een event. 
o Aan de hand van een receptenfolder met gezonde recepten zal de boodschap ook 

verspreid worden naar gezondheidsprofessionals. 
o Tot slot krijgt de website www.makkelijkegroenten.be een nieuwe recepteninjectie! 
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Programma Groenten en fruit 
 
Dit programma werd opgesteld door VLAM, in samenwerking met de sectorgroep Groenten en Fruit. 
Productmanager: Sofie Lambrecht (sofie.lambrecht@vlam.be) 
 
Binnenland 
 
‘All Day Long’ 
 

• Wat? Een generieke campagne (www.alldaylong.be) met steun van de Europese Unie, die het 
aantal gebruiksmomenten voor fruit en groenten bij de consument wil laten toenemen. 
Groenten en fruit zijn namelijk belangrijk, we hebben ze elke dag nodig om gezond te blijven. 

• Duur: Driejarige vervolgcampagne, die loopt van 2012 t/m 2014. 

• Acties in 2012: 
o De Week van Groenten en Fruit in het begin van de lente blijft het belangrijkste 

onderdeel van de ‘All Day Long’-campagne, naast een prominente aanwezigheid op 
tal van evenementen. 

o Kim Gevaert blijft de ambassadrice van de campagne. 
o Er zal een bedrijvenwedstrijd gelanceerd worden zodat deze gemotiveerd worden 

om verse groenten en fruit dagelijks binnen handbereik aan te bieden van hun 
werknermers. 

o In 2011 gaat extra aandacht naar relatiemanagement met de distributiesector. 
 
‘We hebben allemaal iets met Flandria’ 
 

• Wat? De  Flandria-campagne gaat zijn derde jaargang in. Met deze campagne willen VLAM 
en LAVA Flandria verder bekend maken als hét kwaliteitslabel van groenten en fruit, waarbij 
Flandria het voorkeurmerk van de consument dient te worden. 

• De waarden waar het keurmerk voor staat (kwaliteit, lekker én aantrekkelijk) komen 
duidelijk aan bod en er wordt een emotionele invulling aan het merk gegeven aan de hand van 
getuigenissen vanuit verschillende verbruikersgroepen. 

• Acties:  
o een nieuwe campagnegolf in het voorjaar en een in het najaar, zowel  in Vlaanderen 

als in Wallonië  
o sponsoring van tv-programma’s zoals de nieuwe VTM-telenovelle Danni Lowinski 
o op de winkelvloer: wokdemo’s met Flandria-producten 
o deelname aan acties als de Dag van de Klant, en andere events, met het herkenbare 

Flandria-busje 
 
‘Champignon, de groente die alles kan!’ 
 

• Wat? Campagne i.s.m. de Nederlandse ‘Mushroom Promotion Foundation’, opgestart in 2011, 
die de veelzijdigheid, voedingswaarde en gezondheidsaspecten van de champignon in de 
kijker zet.  

• Boodschap: Champignons zijn gezond, lekker, snel klaar en makkelijk te bereiden.  

• Het actieprogramma krijgt verder vorm in 2012. 
 
Witloof gaat vreemd 
 

• Wat? Tweede jaargang van campagne waarmee VLAM witloof vooral bij de jongere 
consumenten bekend wil maken.  

• Hoe? De veelzijdigheid van witloof benadrukken aan de hand van originele, frisse en 
toegankelijke recepten. 

• Het actieprogramma krijgt verder vorm in 2012. 
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Europese schoolfruitactie 
 

• Wat? Een groots opgezette scholenactie op initiatief van de Europese Unie, gestart in het 
schooljaar 2009-2010 (www.fruit-op-school.be). Elke Vlaamse school krijgt de 
mogelijkheid om deel te nemen en iedere week tegen een sterk verminderde prijs fruit te 
verdelen bij de leerlingen van het lager onderwijs. 

• Jommeke wordt voor het tweede jaar op rij de mascotte van de actie. Tijdens het 
schooljaar 2010-2011 hebben 1.100 onderwijsinstellingen op het initiatief ingespeeld, 
goed voor 243.500 leerlingen. 

• Samen met het Ministerie van Landbouw, het Ministerie van Volksgezondheid en de 
Europese Unie stelt de sector ‘groenten en fruit’ middelen ter beschikking om deze actie 
te financieren.  

 
Appels en peren van bij ons 
 

• Wat? VLAM laat consumenten bij het begin van het seizoen en bij de belangrijkste 
winkelketens proeven van Belgische appelvariëteiten. 

• Nieuw in 2012: start van het Belgische luik van de EU-campagne rond Conférence-peer. 
 
Buitenland 
 
Kernmarkten 
Doelstelling? VLAM wil het Flandria-keurmerk www.flandria.vlam.be, met een huidige bekendheid van 
meer dan 90% bij de inkoopverantwoordelijken in Duitsland en Frankrijk en als sterk merk in de fruit- 
en groentesector, ‘top of mind’ te houden. Flandria moet dus bij de aankopers het voorkeursproduct 
zijn in de groente- en fruitsector. 
 
Acties:  

• publicitaire en redactionele samenwerking met de belangrijkste vakbladen 

• nieuwsbrieven voor buitenlandse handelscontacten 

• promotieacties in samenwerking met Duitse en Franse grootdistributiebedrijven d.m.v. 
folderinlassingen, voorkeurplaatsing op het verkooppunt, productdemonstraties…   

 
Conférence-peren 
 

• Wat? Driejarige campagne (midden 2012 tot midden 2015) die de consumptie van 
Conférence-peren wil verhogen in Duitsland, Nederland en België, en dat bij de gezinnen met 
kinderen. Dit project werd ingediend bij de EU met het oog op cofinanciering en zal enkel 
doorgaan bij goedkeuring. 

• Boodschap? De Conférence-peer is een heel veelzijdige peersoort, die je zowel zacht als 
knapperig kan eten.  

• Acties? Zowel consumentgerichte acties als acties gericht op aankopers van Duitse distributie. 
Ook acties in Rusland staan op het programma, maar die moeten nog verder uitgewerkt 
worden.  
 

Voor witloof blijft Zwitserland de belangrijkste buitenlandse afzetmarkt. De bestaande promotie-
initiatieven in samenwerking met de belangrijkste afnemers/grootdistributeurs worden dan ook in de 
mate van het mogelijke voortgezet. Het wordt echter steeds moeilijker wordt om specifieke acties voor 
Belgisch witloof op touw te zetten. 
 
De aanwezigheid op de belangrijkste buitenlandse vakbeurzen blijft een erg belangrijk element in de 
buitenlandse promotiewerking. De beurzen bieden zowel de mogelijkheid om contacten met 
bestaande klanten in stand te houden, als om nieuwe klanten te ontmoeten. 
VLAM adverteert in (de vakbladen van) landen als VK, Nederland, Scandinavië en Oost-Europa in 
functie van het productaanbod, maar meestal ook gelinkt aan de aanwezigheid op buitenlandse 
vakbeurzen. 
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Op de agenda: 
 

• Fruit Logistica: dé internationale ontmoetingsplaats bij uitstek van de professionelen uit de 
groente- en fruitsector. De volgende editie van deze wereldvakbeurs vindt plaats van 8 tot 10 
februari 2012 met opnieuw een ruime aanwezigheid van de Vlaamse groente- en fruitsector.  

• World Food Moskow: reeds meer dan 15 jaar een vaste waarde op het programma van de 
groente- en fruitsector. Op deze beurs komen onze exporteurs in contact met de afnemers 
van de voormalige Oostbloklanden. De volgende editie van World Food vindt plaats van 17 tot 
20 september 2012. 

• Na evaluatie van de deelnames aan Fruit Logistica Asia en PMA Atlanta in het najaar van 
2011 wordt beslist of er al dan niet een deelname volgt in 2012. 

 
Nieuwe markten 

• Samen met de sector kijkt VLAM uit naar afzetmogelijkheden op nieuwe markten. Hierbij 
gaan we ons vooral focussen op Scandinavië, VK, N-Italië en Z-Spanje. 
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Programma Sierteelt 
 
Dit programma werd opgesteld door VLAM, in samenwerking met de sectorgroep Sierteelt. 
Productmanager: Eric De Vos (eric.devos@vlam.be) 
 
Generieke initiatieven 
De generieke campagne, die inspeelt op het ‘wellnesseffect’ van bloemen en planten, start opnieuw 
met het Lenteweekend van 23 tot 26 maart 2012. In deze editie staat perkgoed centraal. We 
koppelen een samenwerking met de media aan acties in samenwerking met de tuincentra.  
In het najaar zet VLAM bomen en struiken in de kijker met de actie ‘Plant nu de lente’. Als afsluiter 
wordt aandacht besteed aan chrysanten en winterse bakken. 
VLAM werkt verder mee aan het één-programma ‘Groenland’, gepresenteerd door Bartel Van Riet.  
In 2012 lanceert VLAM tot slot de nieuwe portaalsite www.groenvanbijons.be, de niet-eetbare 
evenknie van www.lekkervanbijons.be.  
 
Naast de generieke acties wordt er voor elk van de subsectoren (productie, handel en tuinaanleg) een 
eigen programma uitgewerkt. 
 
Productie 
• Openbaar groen (www.openbaargroen.be): VLAM ondersteunt de wedstrijden ‘Groene Lente’, 

georganiseerd door de Vereniging voor Openbaar Groen, en ‘Entente Florale’, een Europese 
wedstrijd voor steden en gemeenten.  

• Boomkwekerij:  
- De persactie voor de boomkwekerij, ‘Colour your life’, die iedere maand een 

boomkwekerijthema in de kijker zet, krijgt zijn vervolg in 2012.  
- De boomkwekerijsector steunt de editie 2012 van de ‘Vlaamse Tuinaannemer’, met het 

oog op het promoten van het brede aanbod van boomkwekerijmateriaal bij de 
tuinaannemers. 

• De Gentse azalea  is vooral een exportproduct, maar VLAM wil dit typisch Vlaamse streekproduct 
http://www.streekproduct.be/weetjes/detail.phtml?id=51&start=8& ook promoten in het 
binnenland, met o.a. een deelname aan de opendeurdagen in de horecagroothandel en een 
deelname aan de Kersthappening in Brugge. Ook de Belgische groothandel in sierteeltproducten 
blijft een belangrijke partner. Daarnaast staan nog enkele sterk mediagetinte acties zoals het 
Plantjesweekend voor Kom op tegen Kanker op het programma. 

 
Tuinaanleg 
 
‘Beter Buurtgroen’ 
• Wat? Een b-to-b campagne die de meerwaarde van de tuinaannemer bij steden en gemeenten 

promoot. Naast de consument zijn openbare besturen namelijk ook een potentieel belangrijke 
klant voor onze tuinaannemers. De tuinaannemer is de groenspecialist, de partner in buurtgroen. 

• Acties?  
- De website www.beterbuurtgroen.be als bron van informatie voor groenambtenaren én 

tuinaannemers promoten. 
- Deelname aan ‘Dagen Openbare Ruimte’ (1 en 2 februari 2012) in Brussel, met de 

Vlaamse boomkwekerij als partner. 
 
‘De tuin is keihard genieten’ 
• Wat? Campagne waarmee VLAM de tuinbezitter in Vlaanderen wil overtuigen om meer aandacht 

te besteden aan zijn tuin én om meer gebruik te maken van de professionele diensten van de 
tuinaannemer. De campagne ging in het najaar van 2011 van start en loopt verder in 2012. 
Radiospotjes en advertenties verkondigen de boodschap. 

• Doelstelling: het bezoek op de vernieuwde www.tuinaannemer.be laten toenemen. Op deze 
website kunnen consumenten alle mogelijke informatie over tuinen en tuinaanleg vinden, naast  
een lijst met de tuinaannemers uit hun regio.  

• Om de tuinaannemers nauwer te betrekken bij de uitvoering van de campagne verspreidt VLAM 
regelmatig nieuwsbrieven met informatie over de acties. Hierin roept VLAM de tuinaannemers 
telkens op om zich te laten registeren op www.tuinaannemer.be, zoals reeds meer dan 1.300 
collega’s dat al gedaan hebben. 
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‘De Vlaamse Tuinaannemer’ 
• Wat? Een wedstrijd die ieder jaar de meest geslaagde realisaties op het vlak van tuinaanleg 

bekroont. Het vakmanschap van de tuinaannemer wordt duidelijk in de verf gezet en krijgt ook 
heel wat aandacht in de pers. Promotiemateriaal met de bekroonde tuinaannemers en hun 
realisaties wordt gebruikt op tuinbeurzen en andere manifestaties.  

 
De tuinaanlegsector is ook betrokken partij bij projecten van openbaar groen en zal dan ook in 2012 
verder de wedstrijden ‘Groene Lente’ en ‘Entente Florale’ ondersteunen.  
 
Kleinhandel   
• Valentijn, Secretaressedag en Moederdag blijven traditioneel ‘bloemenfeestdagen’. Vanaf 2012 

komen hier ook Examentijd, Poetsvrouwendag en Feestdagen bij. VLAM maakt hiervoor 
actieposters aan, die via de groothandel hun weg vinden naar de bloemenzaken.  

• In alle provincies organiseert het KUFB (beroepsfederatie floristen) met steun van VLAM demo’s. 
• De beursdeelname van KUFB aan de twee edities van DECOoh! staat op de agenda, met steun 

van VLAM. 
• De tuincentra bundelen hun krachten om het Lenteweekend van de generieke campagne inhoud 

te geven. 
 
Buitenland 
 
Kernmarkten 
• Frankrijk en Duitsland krijgen de meeste aandacht via de deelname aan de belangrijkste 

internationale sierteeltvakbeurzen: IPM in Essen (24 tot 27 januari 2012) en het Salon du 
Végétal in Angers (21 tot 23 februari 2012).  

• De b-to-b communicatie op de kernmarkten voeren we op door een intense samenwerking met 
buitenlandse vakbladen. Er worden hiervoor afspraken gemaakt op het vlak van redactionele 
aandacht voor onze sierteeltsector in combinatie met betalende publiciteit. 

• Via nieuwsbrieven houdt VLAM de internationale handelscontacten op de hoogte van de 
initiatieven van de Belgische sierteeltsector. 

 
Prospectie 
• Voor 2012 voorziet VLAM een tweede deelname aan de Tsjechische vakbeurs ‘The Green World’ 

(31 augustus tot 1 september 2012), en een opvolging van de in 2010 uitgevoerde prospectie in 
een Zuid-Oost-Europees land. 

• Het prospectieland voor 2012 moet nog bepaald worden in overleg met het 
Exportinformatiecentrum van VLAM. 

 
Gentse azalea 
Voor de Gentse azalea’s plant VLAM in het buitenland acties in samenwerking met de handel. Zo zijn 
er de jaarlijkse Italiaanse Moederdagactie van mei en de Zweedse Viktoriafondsactie van november. 
Bij deze acties gaan vele duizenden azalea’s de deur uit.  
De b-to-b campagne voor azalea’s in Frankrijk wordt verlengd: via brochures en demo’s krijgen naast 
de Noord-Franse floristen ook de floristen uit de regio Lyon informatie over het creëren van 
meerwaarde bij de azalea door de plant op een moderne manier te presenteren.  
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Programma Runderen, kalveren, schapen, geiten en 
paarden 
 

Dit programma werd opgesteld door VLAM, in samenwerking met de sectorgroep Runderen, kalveren, 
schapen, geiten en paarden. 
Productmanager: Sofie Bombeeck (sofie.bombeeck@vlam.be) 
 
Rundvlees 
 
‘Vlees van hier? Met plezier!’ 
 

• Wat? Campagne met focus op duurzame consumptie en productie van vlees, gestart in het 
najaar van 2011.  

• Boodschap: Vlees van bij ons is voedzaam, veilig en verantwoord.  
o Voedzaam: vlees maakt deel uit van een evenwichtige en gevarieerde voeding, levert 

de nodige voedingstoffen aan en mag met mate (volgens de aanbevolen 
hoeveelheden 100 g per dag) geconsumeerd worden 

o Veilig: vlees van bij ons is gegarandeerd gecontroleerd en traceerbaar. De 
kwaliteitslabels Meritus, Certus en BCV gaan zelfs nog een stapje verder dan de 
wettelijke normen. 

o Verantwoord: de sector levert heel wat inspanningen voor de verduurzaming van de 
productie. VLAM wil met deze campagne de inspanningen inzake dierenwelzijn en 
milieu communiceren naar de consument, in overleg met de betrokken 
wetenschappelijke instellingen (ILVO en AMS). 

• Acties: 
o De 6 thema’s uit de radiospots en advertenties zullen in 2012 uitgebreid of aangepast 

worden, naargelang de actualiteit. 
o De campagne zal opnieuw gevoerd worden via radio, magazines en 

www.vleesvanhier.be.  
 
‘Meritus, Certus en BCV. Je garantie op topkwaliteit’ 
 
• Wat? Een gezamenlijke campagne voor Meritus-rundvlees, Certus-varkensvlees, en BCV-

kalfsvlees met cofinanciering van de Europese Unie, die focust op de gemeenschappelijke 
meerwaarde van de drie kwaliteitslabels. De kwaliteitssystemen zorgen namelijk voor vlees van 
topkwaliteit en worden op elk niveau streng gecontroleerd. De campagne loopt nog tot het 
voorjaar van 2013.  

• Acties:  
o Nationale tv-campagne met twee tv-spotjes: in het ene legt een schoonvader zijn 

toekomstige schoonzoon op de rooster, in het andere ondervraagt een meisje de 
nieuwe vriend van haar mama. In beide wordt ingespeeld op het thema ‘strengheid’. 

o Via informatiebrochures, publireportages in magazines en op de website 
www.kwaliteitsvlees.be krijgt de consument alle informatie over de strengheid van de 
kwaliteitssystemen, in combinatie met inspirerende recepten. Ook kooktips en 
informatie over de correcte bereiding van vlees komen hier aan bod. 

o Ook productintegratie in en sponsoring van kookprogramma’s maken deel uit van het 
programma voor 2012, net zoals acties i.s.m. de verkooppunten. 

o Sinds het najaar van 2011 komt ook duurzame vleesproductie en –consumptie aan 
bod in deze campagne. Nieuwe ontwikkelingen in de lastenboeken m.b.t. 
dierenwelzijn en milieu worden meteen geïntegreerd. 

 
Kalfsvlees 
Het kwaliteitslabel BCV zal ook participeren in de Europese campagne rond kwaliteitsvlees.  
 
Generieke promotie kalfsvlees 
Boodschap? Kalfsvlees van bij ons is lekker, mals, gezond en variatierijk. 
Acties? 
• Samenwerking op maat met distributie en slagers: via bestaande promofolders, winkelmagazines, 

websites… 
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• Sponsoring van kookprogramma’s als Dagelijkse Kost en publireportages in Het Laatste Nieuws 
en Het Nieuwsblad vervolledigen de mix. 

• Diëtisten, KVLV en slagers mogen in 2012 een infobrochure over kalfsvlees verwachten, 
opgesteld door de voedingsinformatiecel van VLAM. 
 

 
Lamsvlees 
De promotie voor lamsvlees (via VSH, Vlaamse Schapenhouderij www.vsh.be) blijft in het teken van 
het Pastorale-keurmerk staan, met de website www.pastorale.be als platform. 
Nieuw in 2012:  
* de uitbouw van de regionale netwerken, meer bepaald in het Meetjesland, in de regio Tielt en in de 
regio Antwerpen. Aan de hand van deze netwerken kan het Pastorale-lamsvlees geïnventariseerd, 
gegroepeerd en afgezet worden. Het doel van de netwerken is om de productie en verkoop met elkaar 
in contact te brengen, met het oog op het verhogen van de consumptie. 
* een samenwerking met ISCP voor minimum 2 jaar. 
 
Buitenland 
In het buitenland wordt vooral b-to-b gewerkt via Belgian Meat Office. Naast promotie staat Belgian 
Meat Office ook in voor exportondersteuning. 
 
Levende dieren 
Op vraag van de Vlaamse Confederatie van het Paard (VCP http://www.vlacopaard.be/) wordt de 
promotie voor levende paarden niet meer ondersteund vanuit VLAM. Enkel de promotie voor 
paardenvlees krijgt nog promotionele ondersteuning. Momenteel ligt het voorstel ter promotie van 
veulenvlees van Belgische trekpaarden op tafel, maar dit moet nog goedgekeurd worden. VLAM 
ondersteunt de promotionele werking van de fokkerijorganisaties in de rundersector. Het gaat concreet 
om de werking van het CRV (Coöperatieve Rundveeverbetering) op het vlak van rundveeverbetering. 
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Programma Varkens 

 
Dit programma werd opgesteld door VLAM, in samenwerking met de sectorgroep Varkens (link). 
Productmanager: Sofie Bombeeck (sofie.bombeeck@vlam.be) 
 
‘Vlees van hier? Met plezier!’ 
 

• Wat? Campagne met focus op duurzame consumptie en productie van vlees, gestart in het 
najaar van 2011.  

• Boodschap: Vlees van bij ons is voedzaam, veilig en verantwoord.  
o Voedzaam: vlees maakt deel uit van een evenwichtige en gevarieerde voeding, levert 

de nodige voedingstoffen aan en mag met mate (volgens de aanbevolen 
hoeveelheden 100 g per dag) geconsumeerd worden 

o Veilig: vlees van bij ons is gegarandeerd gecontroleerd en traceerbaar. De 
kwaliteitslabels Meritus, Certus en BCV gaan zelfs nog een stapje verder dan de 
wettelijke normen. 

o Verantwoord: de sector levert heel wat inspanningen voor de verduurzaming van de 
productie. VLAM wil met deze campagne de inspanningen inzake dierenwelzijn en 
milieu communiceren naar de consument, in overleg met de betrokken 
wetenschappelijke instellingen (ILVO en AMS). 

• Acties: 
o De 6 thema’s uit de radiospots en advertenties zullen in 2012 uitgebreid of aangepast 

worden, naargelang de actualiteit. 
o De campagne zal opnieuw gevoerd worden via radio, magazines en 

www.vleesvanhier.be.  
 
‘Meritus, Certus en BCV. Je garantie op topkwaliteit’ 
 
• Wat? Een gezamenlijke campagne voor Meritus-rundvlees, Certus-varkensvlees, en BCV-

kalfsvlees met cofinanciering van de Europese Unie, die focust op de gemeenschappelijke 
meerwaarde van de drie kwaliteitslabels. De kwaliteitssystemen zorgen namelijk voor vlees van 
topkwaliteit en worden op elk niveau streng gecontroleerd. De campagne loopt nog tot het 
voorjaar van 2013.  

• Acties:  
o Nationale tv-campagne met twee tv-spotjes: in het ene legt een schoonvader zijn 

toekomstige schoonzoon op de rooster, in het andere ondervraagt een meisje de 
nieuwe vriend van haar mama. In beide wordt ingespeeld op het thema ‘strengheid’. 

o Via informatiebrochures, publireportages in magazines en op de website 
www.kwaliteitsvlees.be krijgt de consument alle informatie over de strengheid van de 
kwaliteitssystemen, in combinatie met inspirerende recepten. Ook kooktips en 
informatie over de correcte bereiding van vlees komen hier aan bod. 

o Ook productintegratie in en sponsoring van kookprogramma’s maken deel uit van het 
programma voor 2012, net zoals acties i.s.m. de verkooppunten. 

o Sinds het najaar van 2011 komt ook duurzame vleesproductie en –consumptie aan 
bod in deze campagne. Nieuwe ontwikkelingen in de lastenboeken m.b.t. 
dierenwelzijn en milieu worden meteen geïntegreerd. 

 
Belgische vleeswaren 
• Smaak en authenticiteit blijven de belangrijkste thema’s. Een gedetailleerd promotieprogramma 

moet nog bepaald worden in functie van het beschikbare budget.  
• Naast de promotie voor Meesterlyck wil VLAM ook aandacht besteden aan de ’Belgische 

Charcuterie’.  
- Het promotiebudget voor Meesterlyck zal vanaf 2012 opgesplitst worden in een deel 

Meesterlyck en een deel Belgische vleeswaren.  
- In het binnenland wil VLAM zich enerzijds richten naar artsen, diëtisten en onderwijs, en 

anderzijds naar de consument. De strategie is nog verder te bepalen op basis van kwalitatief 
onderzoek. In het buitenland wordt gedacht aan een samenwerking met Belgian Meat Office. 

- De mogelijkheden van een vleeswarenfonds, op basis van verplichte bijdragen exclusief 
voor de vleeswarenfabrikanten, worden onder de loep genomen. 
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Antonius-Award 
• Wat? Award die VLAM tweejaarlijks uitreikt aan een chef-kok voor wie het varkensvlees een 

hoogwaardig gastronomische plaats bekleedt in zijn keuken.  
• Nieuw sinds 2011: De laureaat is een ’Ambassadeur van het varkensvlees’ die zowel naar zijn 

collega-chefs als naar consumenten over de troeven van dit hoogwaardige vlees communiceert in 
allerhande media. Hij vervult ook een voorbeeldfunctie voor de jonge generatie chefs. In de editie 
2010-2011 was dit Frans Saint Germain. 

• Editie 2012-2013: concept van de wedstrijd wordt herwerkt, media worden nog bepaald 
 
Promotie fokkerij 
VLAM ondersteunt de promotiewerking van de fokkerijorganisatie Vlaams Varkensstamboek (VVS). 
Dit omvat de deelname aan binnenlandse en buitenlandse landbouwbeurzen en de omkaderende 
communicatie.  
 
 
Buitenlandse promotie 
In het buitenland wordt vooral b-to-b gewerkt via Belgian Meat Office. Naast promotie staat Belgian 
Meat Office ook in voor exportondersteuning.  
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Programma Vlees buitenland 
 
Dit programma werd opgesteld door VLAM, in samenwerking met de stuurgroep Belgian Meat Office. 
Manager: René Maillard (rene.maillard@vlam.be) 
 
Het exportbureau vlees van VLAM, Belgian Meat Office www.belgianmeat.com, is verantwoordelijk 
voor de buitenlandse promotie van rund-, kalfs- en varkensvlees. De buitenlandse promotie is, in 
tegenstelling tot de binnenlandse, enkel gericht op handel en vakpers. Deze b-to-b aanpak resulteert 
in een waaier van acties en campagnes die door Belgian Meat Office in de verschillende doelmarkten 
worden gevoerd. 
 
Marketingdoelstellingen 
 

• Onderhoud imago en groei op de kernmarkten en de aandachtsmarkten (Duitsland, Polen, 
Nederland, Italië, VK, Frankrijk en Rusland) 

• Marktdiversificatie door groei op prospectieve markten 

• Exportondersteuning – markttoegang (veterinaire dossiers): Australië, Nieuw-Zeeland, China, 
de Filippijnen, de Verenigde Arabische Emiraten, Vietnam, Taiwan, Maleisië, Rusland… 

• Actueel houden van een in 2005 gerealiseerd handboek crisiscommunicatie buitenland 
 

Business-to-businesspromotie: maatwerk 
 
« U wil kwaliteitsvlees op maat? Belgisch vlees beantwoordt volledig aan uw criteria: hoge kwaliteit met een 
maximaal rendement. De Belgische leveranciers garanderen u een individuele service door vakmensen. » 

 
Kernmarkten 
Sinds 2003 werkt Belgian Meat Office met deze boodschap aan het imago van onze vleessectoren in 
het buitenland. Imago-ondersteuning blijft essentieel op de kernmarkten. De campagne komt in 2012 
strategisch aan bod in de vakpers in Duitsland, Nederland, Frankrijk, Italië, Polen, Rusland, VK, 
Roemenië en internationaal (Engels). Het campagnebeeld zet de leverancier van Belgisch vlees op 
een sokkel en werkt imago-ondersteunend. Belgian Meat Office informeert dezelfde vakpers aan de 
hand van diverse actuele teksten over de Belgische vleessector. Ook dit zet de Belgische 
vleesleverancier op de kaart als actieve internationale speler. 
 
Andere acties:  

• deelname aan vakbeurzen 

• uitgave publicaties  

• organisatie persreizen.  

• deelname aan congressen en fora (als spreker, deelnemer en/of sponsor)  
 
Prospectie 
Met het oog op marktdiversificatie werkt Belgian Meat Office reeds enkele jaren met verscherpte 
aandacht aan marktprospectie (nieuwe markten of nieuwe segmenten in bestaande markten). De 
Belgian Meat Office-Stuurgroep wenst dan ook voor de jaren 2011-2013 extra nadruk te leggen op 
prospectie-initiatieven.  
 
Voor de nieuwe lidstaten en Midden- en Oost-Europa: 

- Tsjechië: herhaling  
- Slowakijke: combineren met Tsjechië 
- Slovenië: combineren met Kroatië/Servië 
- Bulgarije: Sofia 
- Roemenië/Hongarije: Constanta, eventueel combineren met Boedapest 
- Kroatië: Zagreb of Dalmatijnse kust, combineren met Servië/Slovenië 
- Oekraïne: Kiev, combineren met Polen (Lublin) 
- Polen: Lublin 
- Baltische staten: mogelijk te combineren met een actie in Polen en/of Scandinavië 
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Bekende landen: 
- Frankrijk: Sirha 2013 – grootkeukens – Noord-Frankrijk, groothandel 
- Oostenrijk: Wenen 
- Griekenland: Athene, Thessaloniki 
- Scandinavische landen: Zweden en Finland 

 
Derde landen:  

- China en Australië: aanloop markttoegang eventueel in combinatie met beurs 
- Zuid-Korea: marktopportuniteit 
 

 
Exportondersteuning 
 

• De informatie die de medewerkers van Belgian Meat Office verzamelen, wordt snel verspreid 
naar de exportbedrijven. Het betreft marktinformatie, zoals adresgegevens en statistieken, 
maar ook markttechnische informatie die dieper ingaat op bv. exportreguleringen, 
certificeringen, prijzen, steunmaatregelen of douane. Handelsvoorstellen die binnenkomen bij 
het exportbureau worden doorgespeeld aan de exportbedrijven en opgevolgd. 
De bedrijven worden geïnformeerd over de activiteiten via e-mail. Ook de website 
www.belgianmeat.com biedt hun een afzonderlijke rubriek vol marktinformatie.  
 

• Ook voor veterinair-technische zaken vormt Belgian Meat Office een platform voor het 
oplossen van knelpunten inzake export. Hiervoor sloot VLAM/Belgian Meat Office een 
protocol af met het FAVV.  Als backoffice behartigt het bureau de economische belangen via 
expertises en demarches bij binnen- en buitenlandse overheden. Ook staat het in voor het 
relatiebeheer met binnen- en buitenlandse overheden in functie van de vleesexport.  

 

• Ad hoc verstrekt het exportbureau juridische en veterinaire adviezen. 
 

• Tot slot is het de opdracht van  Belgian Meat Office om ook bij crisissituaties in de vleessector 
onze buitenlandse handelspartners te informeren. Het handboek crisiscommunicatie, dat bij 
het dioxine-incident van februari 2006 uitvoerig getest werd, wordt voortdurend verder verfijnd. 
Vaste afspraken zijn gemaakt met het FAVV www.favv.be, Buitenlandse Zaken en FIT 
www.flanderstrade.com. Belgian Meat Office is een aanspreekpunt voor handelsrelaties, pers, 
buitenlandse overheden, maar ook voor de Vlaamse bedrijven. Deze doelgroepen worden 
bovendien op gestructureerde wijze geïnformeerd. Persmededelingen worden na ruggespraak 
met het FAVV opgemaakt om de officiële informatie ruimer te verspreiden en de nodige 
duiding te geven bij de officiële standpunten. In een tweede fase volgen ook nieuwsbrieven 
met diepgaandere crisiscommunicatie. 
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Programma Pluimvee, eieren en kleinvee 
 
Dit programma werd opgesteld door VLAM, in samenwerking met de sectorgroep Pluimvee, eieren en 
kleinvee. 
Productmanager: Luk Huysmans (luk.huysmans@vlam.be) 
 
‘Goesting in iets goeds?’ 
 

• Wat? Campagne http://www.kip.be/ die de troeven van pluimveevlees (voornamelijk kip) als 
een veilig, veelzijdig, licht en gezond stukje vlees en de kwaliteitsgarantie op het vlak van 
voedselveiligheid via de communautaire regelgeving uitspeelt. Gezien de stijgende interesse 
van de consument voor lokale en duurzame producten wordt Belplume uitgespeeld als 
herkomstlabel. 

• Waarom? De vertrouwenscrisis en destabilisatie van de markt, ten gevolge van de negatieve 
berichtgevingen in verband met vogelgriep, leidde in 2008 tot het opzetten van een 
promotiecampagne die de troeven van kip en de inspanningen op vlak van kwaliteitsgarantie 
van de Europese pluimveesector naar voren schuift. Het kipverbruik herstelde zich lichtjes 
maar bereikte niet meer het niveau van voor de crisis van eind 2005. Om kip opnieuw de 
positie te geven die het had in het begin van de eeuw dient de imago- en 
verkoopbevorderende campagne voort te worden gezet. 

• Doelstelling: een groei van het kipverbruik realiseren van 5% tegen eind 2012 t.o.v. medio 
2009, en een bekendheid van de campagne opbouwen bij de doelgroep van 60% geholpen 
bekendheid tegen eind 2012. 

• Doelgroepen: enerzijds de consument, meer bepaald gezinnen met kinderen gezien zij 
zorgen voor de helft van de kipaankopen en daarmee het belangrijkste segment vormen; en 
anderzijds distributeurs, horeca en collectieven (inkopers en kwaliteitsverantwoordelijken van 
de grootdistributie, restaurants en grootkeukens). 

• Acties:  
o Consument: 

� een mediacampagne 
� promotiemateriaal 
� uitbouw van www.kip.be  
� redactionele samenwerkingen met de algemene pers 

o B-to-b: 
� persberichten naar vakpers  
� diverse reportages in vakbladen 

 
‘Formidabel fastfood’ 
 
• Wat? Campagne, gestart in 2008, die alle sterke troeven van het ei benadrukt: snel, makkelijk, 

gezond, modern, variatierijk, lekker en goedkoop. Het ei verdient haar plaats in een 
evenwichtige voeding. 

• Doelstelling: de positieve trend in het verbruik van verse eieren op de binnenlandse markt te 
versterken en het gebruik stimuleren.   

• Doelgroep: de convenience seekers, alleenstaanden en jonge koppels (18-34 jaar).  
• Acties:  

o een event gekoppeld aan een distributie-actie 
o verspreiding van informatie via de website www.ei.be  
 

‘Konijn op andere wijze’ 
• Wat? Strategie voor de promotie van konijn www.konijn.be, die de verkoop van konijnenvlees het 

hele jaar door moet bevorderen. VLAM wil zowel de consumptie binnenhuis als buitenshuis 
aanwakkeren. Daarom spelen we in op de gezondheidstroeven en de uitgebreide 
variatiemogelijkheden met konijn. Konijn behoort tot de magere vleessoorten, het is mals, licht 
verteerbaar en heeft uitstekende voedingswaarden. Bovendien biedt konijnvlees veel 
bereidingsmogelijkheden, past het perfect in de hedendaagse en lichte (vetarme) keuken en is 
het geschikt voor elk seizoen. 
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• Doelgroep: de bewuste gezondheidszoekers, consumenten die sterk bezig zijn met voeding en 
gezondheid.  

• Acties:  
- Realisatie en ruime verspreiding van informatie- en receptenbrochures met sterke focus op 

nieuwe recepten  
- redactionele samenwerkingen met algemene pers, vakbladen en kookprogramma’s  

 
Buitenland 
 
• VLAM heeft 3 doelstellingen voor de buitenlandpromotie van pluimvee en konijn: 

verkoopsbevorderende activiteiten ontwikkelen, het marktaandeel en de marktpositie verstevigen 
en een sterk Vlaams imago creëren op de belangrijkste internationale voedingsvakbeurzen.   

• De handelsgerichte activiteiten van de exporterende slachterijen en uitsnijderijen worden 
toegespitst op deelname aan SIAL, met een gezamenlijke groepsstand met individuele plaatsen.  

• Via het exportinformatiecentrum worden de exporteurs ondervraagd i.v.m. de voordelen van een 
mogelijke samenwerking met Belgian Meat Office en een investering in exportwerking. 

 
 
Kwaliteit – Belplume 
Belplume staat in voor de uitbouw van een Integraal Kwaliteitsbeheersysteem voor braadkippen. 
Sinds 2009 kunnen ook de opfok- en leghennenbedrijven en de legvermeerderingsbedrijven zich 
aansluiten bij Belplume. 
 
Op de agenda voor 2012: 
• Na het behalen van de uitwisselbaarheid met IKB-Ei voor de reproductie- en de opfokbedrijven, 

wordt getracht dit ook te verkrijgen voor de legbedrijven. Het aanmaken of gebruiken van een 
bestaande eierdatabank zal hiervoor waarschijnlijk onontbeerlijk zijn. Uit de eerste gesprekken 
met het Duitse kwaliteitssysteem KAT blijkt dit ook daar een conditio sine qua non voor 
gelijkwaardigheid. Met het behalen van gelijkwaardigheid worden dubbele controles zo veel 
mogelijk vermeden. Ook met de distributielastenboeken wordt naar synergiën gezocht. 

• De laatste hand zal worden gelegd aan het lastenboek voor de pakstations. Dit is het sluitstuk 
voor de eiersector. 

• Voor de braadkippensector wordt werk gemaakt van de controle van de nieuwe 
welzijnsvoorwaarden en de nieuwe salmonellapreventievoorwaarden. Extra aandacht zal gaan 
naar het reduceren van het antibioticagebruik op de bedrijven. Distributie, grootkeukens en 
cateraars worden individueel en eventueel in overleg met het aanleverende slachthuis benaderd. 

 
En nog dit: 
 
Naar jaarlijkse traditie ondersteunt VLAM in het voorjaar de Gulden Eifeesten in Kruishoutem, een 
succesvol evenement met de verkiezing van de Eikoningin en de Eierboer als hoogtepunt. 
Ook de Agridagen – de tweejaarlijkse vakbeurs voor de pluimvee- en varkenshouderij in Geel – staan 
in 2012 op het programma. 
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Programma Zuivel 
 
Dit programma werd opgesteld door VLAM, in samenwerking met de sectorgroep Zuivel. 
Productmanager: Frederik Vandermersch (frederik.vandermersch@vlam.be) 
 
‘Melk, voedzaam van nature – Milk, nutritious by nature’ 
 
VLAM dient in 2012 een verbeterd voorstel voor een nieuwe consumentencampagne in bij Europa. 
Het gaat om een meerlandenproject waarbij zeven partners betrokken zijn: Nederland, Frankrijk, 
Oostenrijk, Denemarken, Ierland, Noord-Ierland en België. Het wordt een ambitieus project dat zal 
lopen van begin 2013 tot eind 2015. In 2012 zal hierover alvast gecommuniceerd worden naar 
voedingsprofessionals en beleidsmakers via het European Milk Forum. 
 
De huidige promotiecampagne voor consumptiemelk ‘Melk. En je kan tegen een stootje’ loopt in 2012 
nog verder als overgangscampagne, hoewel de Europese financiering midden 2011 geëindigd is. De 
doelgroep blijft hier jonge vrouwen en moeders tussen 20 en 40 jaar, en in tweede instantie de groep 
jongeren tussen 8 en 13 jaar. 
 
Gezonde automaten 
 
VLAM biedt secundaire scholen gezonde automaten (www.gezondeautomaat.info) aan, gevuld met 
melk en zijn varianten, lekkere sapjes, zuiver bronwater en water met een licht fruitsmaakje. Lekkere 
en gezonde dorstlessers dus, alle verpakt in recycleerbaar materiaal. Een analyse van de knelpunten 
zal de basis zijn voor de werking in 2012. 
 
‘Kazen van bij ons, dan weet je dat het goed is’ 
 

• Wat? Campagne opgestart in het najaar van 2010, die op poëtische wijze het vakmanschap, 
de passie en de trots van de mensen achter de kazen van bij ons in de kijker zet. 

• Acties:  
o Kazen van bij ons zijn het resultaat van vakmanschap, passie en toewijding, en daar 

kruipt tijd in. Op basis van de evaluatie van de najaarscampagne 2011 wordt beslist of 
dit verhaal verlengd wordt in 2012, en dat aan de hand van een tv-campagne, radio- 
en/of printcampagne. 

o D.m.v. folder- en bonnenacties, en specifiek promotiemateriaal, gaan we voor een 
duidelijk zichtbare aanwezigheid van de kazen van bij ons op het winkelpunt. Dit 
gebeurt in samenspraak met de belangrijkste grootdistributiebedrijven en de 
kaasgroothandel. Het bekende logo met de kaasstolp blijft een belangrijke rol spelen 
in de communicatie. 

o Op de website www.kazenvanbijons.be vindt de consument het verhaal achter de 
kazen van bij ons en alle mogelijke productinformatie. Ondertussen zijn er reeds meer 
dan 30.000 abonnees die tweewekelijks een recept met kaas van bij ons ontvangen. 

 
Integrale kwaliteitszorg melk (IKM) 
 
In Vlaanderen wordt vrijwel de hele melkproductie volgens de IKM-normen geproduceerd (98% van de 
melkplas en 96% van de melkveebedrijven zijn IKM-gecertificeerd).  
 

• Het IKM-lastenboek ’productie’ gaat over de goede bedrijfsvoering op het vlak van 
dierengezondheid, dierenwelzijn, melkwinning, reiniging, milieu en meldingsplicht. 

• Het IKM-lastenboek ‘transport’ daarentegen is van toepassing op de melkerijen en waarborgt 
de goede bedrijfsvoering op het vlak van de melkophaling, het melktransport, de 
melkontvangst en de reiniging.  

 
IKM wordt voor wat het Vlaamse landsgedeelte betreft, beheerd door de vzw IKM-Vlaanderen. Deze 
vzw werkt onder de VLAM-koepel.  
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Melk4kids 
 

• Wat? Educatief project dat kinderen van 3 tot 12 jaar de mogelijkheid biedt om in groep een 
bezoek te brengen aan een melkveebedrijf.  

• Doelgroep: Melk4kids richt zich in de eerste plaats tot het basisonderwijs, maar ook andere 
actoren die dezelfde doelgroep behartigen worden aangesproken (bv. initiatieven voor 
buitenschoolse opvang).  

• Plannen voor 2012:  
o VLAM tracht het aantal deelnemers aan het netwerk van zuivelambassadeurs 

minstens op peil te houden. Een constructieve samenwerking met andere 
landbouweducatieve organisaties blijft noodzakelijk om de deelnemende bedrijven zo 
goed mogelijk te begeleiden.  

o De educatieve film ‘De Melkweg’ illustreert de link tussen de melk op de boerderij en 
het product in de winkel. Elke groep ontvangt die na bezoek aan een zuivelhoeve. 
Ook promotiemateriaal blijft beschikbaar. 

 
Voeding en gezondheid 
 
De voedingsinformatiecel van VLAM (www.nice-info.be), zet via haar NICE-werking de voedings- en 
gezondheidsaspecten van zuivel in de kijker. Het project ‘Voeding Uitgedokterd’ 
(www.voedinguitgedokterd.be) - gericht op huisartsen - wordt geactualiseerd en verder 
bekendgemaakt met het oog op een groter bereik en gebruik. Gezondheidsprofessionals worden 
voorzien van geschikt informatiemateriaal (www.nice-info.be > Brochures) die zij kunnen gebruiken 
om correct in de spelen op de vragen en bezorgdheden van hun patiënten/cliënten over voeding en 
gezondheid in het algemeen en over de plaats van zuivel in een gezonde voeding in het bijzonder. De 
brochure ‘123 aan tafel’ (www.123aantafel.be) informeert ouders van kleuters over het belang van een 
gezonde voeding voor hun kind en het educatieve project ‘Het land van Calcimus‘ (www.calcimus.be) 
biedt leerkrachten van de lagere school concreet les- en spelmateriaal. 
De voedingsinformatiecel wordt nauw betrokken bij de uitwerking van zowel het centrale luik als het 
nationaal in te vullen luik van de meerlandencampagne ‘Melk, voedzaam van nature’. De 
voedingsinformatiecel zal mee instaan voor de inhoudelijke uitbouw van de campagne: zowel de 
communicatie richting opinievormers en opinieleiders binnen het terrein van voeding en gezondheid 
(start 2012) als de communicatie richting consumenten (mits de EU haar goedkeuring geeft, start 
vanaf najaar 2012). 
 
Buitenland 
 
De buitenlandpromotie voor zuivel spitst zich enkel toe op de handel. VLAM kiest voor deelnames aan 
enkele belangrijke vakbeurzen op de kernmarkten.  
Voor 2012 staan op het programma: 

• Alimentaria in Barcelona (26 tot 29 maart) 

• PLMA in Amsterdam (22 tot 23 mei)  

• SIAL in Parijs (21 tot 25 oktober) 
 
Andere buitenlandse acties behoren uiteraard ook tot de mogelijkheden. Voor het detecteren van 
potentieel interessante markten of marktsegmenten zal de sector beroep doen op de 
Exportinformatiecel van VLAM.  
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Programma Visserij en aquacultuur 
 
Dit programma werd opgesteld door VLAM, in samenwerking met de sectorgroep Visserij en 
aquacultuur. 
Productmanager: Luk Huysmans (luk.huysmans@vlam.be) 
 
Binnenland 
 

• Doelstelling: enerzijds de verkoop van vis bevorderen en de toegevoegde waarde van de hele 
sector verhogen en anderzijds het consumptiepatroon van de Vlaamse consument 
diversifiëren. Hiermee wordt een beter evenwicht beoogd tussen vraag en aanbod (substitutie) 
maar eveneens een stimulatie van de totale visconsumptie. Dit kan door zowel nieuwe klanten 
aan te trekken als de visliefhebbers meer vis te laten verbruiken. 

• Hoe?  
o Een betere kennis over vissoorten zal leiden tot een hoger verbruik. Uit 

consumentenonderzoek blijkt immers dat bij de meeste Vlamingen de kennis over vis 
beperkt blijft tot een aantal populaire vissoorten, zelfs bij de visliefhebbers.  

o Belangrijk in deze productinformatie zijn de seizoensgebondenheid en 
duurzaamheidaspecten voor de verschillende vissoorten die bij ons worden 
aangevoerd. Ook vissen gaan mee met de seizoenen. De juiste vis in het juiste 
seizoen eten, daar gaat het om. Bij de keuze van de visseizoenen wordt rekening 
gehouden met de kwaliteit van de vis, met de paaiperiode, de aanvoer in onze 
vismijnen en de duurzame initiatieven in de sector.  

o Naast seizoen en duurzaamheid komen ook de aspecten vakmanschap, kwaliteit en 
gezondheid aan bod in de communicatie. 

• Doelgroep:  
o Bij de consument: de variatie- en gezelligheidszoeker, de iets oudere consument en 

de gezinnen met kinderen, die tijd hebben en maken om samen thuis te eten op 
bepaalde ogenblikken in de week. Secundair zijn alle consumenten de doelgroep. 

o Business-to-business: de volledige sector: reders, groothandel en verwerking, 
verkooppunten, horeca en horecaopleiding. 

• Acties: 
o ‘Seizoensvis van de maand’ 

• Wat? Campagne die mediagerichte acties koppelt aan sterke 
verkooppuntgerichte acties, en de nadruk legt op de seizoensgebondenheid 
van vis. 

• In de media wordt de redactionele samenwerking met culinaire vakbladen 
en tv-kookprogramma's verder uitgebouwd, met het accent op acties die 
leiden tot meer klanten op het verkooppunt. Er zijn drie actiemomenten voor 
het seizoensverhaal: voorjaar, zomer en najaar. Daarnaast wordt waar 
mogelijk een samenwerking met de redacties op jaarbasis opgezet, bv. vis 
van de maand, visrecept van de week... 

• Op de verkooppunten wordt de campagne doorgetrokken met aangepaste 
infofolders, winkelaffiches, recepten en gebruikstips. Via direct mails spoort 
VLAM de vishandelaars aan om actief aan deze acties mee te werken en zo 
de impact van de campagne te vergroten. 

• De website www.visinfo.be speelt eveneens een centrale rol in de 
informatieverspreiding.  Maandelijks groeit het aantal abonnees op het 
'visrecept van de week' aan, de kaap van 15.000 abonnees zal gehaald 
worden in 2011. 

• Het educatieve project voor horeca-opleiding en avondonderwijs koken stelt 
het cursusboek ‘Hoe bereid ik VIS’ permanent in de uitleendienst van 
scholen beschikbaar.  Het boek wordt daarnaast exclusief in de vishandel 
verkocht.  

• . 
 

• ‘Vis van het Jaar’ 
o Wat? Jaarlijks terugkerend initiatief dat een vis in de schijnwerpers plaatst die best 

wat steun kan gebruiken. De vis van het jaar is meestal een ondergewaardeerde 
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soort, die toch voldoende beschikbaar is en die wordt aangevoerd door de Vlaamse 
vissers. We houden ook rekening met duurzaamheid en de aandacht wordt gegeven 
op een moment dat de vis zijn beste aankoopperiode kent. Vandaar dat we de vis van 
het jaar bekend maken in zijn topseizoen. Dit wil zeggen wanneer hij culinair op zijn 
best is, voldoende wordt aangevoerd en hij niet in de paaiperiode zit. 

o In 2012 is de ‘Vis van het Jaar’ aan zijn 24ste editie toe is. De voorstelling van de ‘Vis 
van het Jaar’ kan steeds rekenen op heel wat belangstelling van media en 
vakmensen. Samen met de persvoorstelling van de 'Vis van het Jaar', bij de start van 
het seizoen, wordt winkelmateriaal (info- en receptenfolders en winkelaffiches) 
verstuurd naar de visverkooppunten.  

o Voor professionele chefs wordt de nationale horecawedstrijd 'Viskok van het Jaar' 
georganiseerd, met traditioneel de uitreiking tijdens Horeca Expo Gent 
http://www.horecaexpo.be/. Voor de laatstejaars leerling-chefs in de hotelscholen 
wordt de 'Smakelijkste klas van het land' ingericht. 

 

• ‘Dag van de Pladijs  
o Wat? Evenement dat pladijs in de schijnwerpers plaatst. 
o Wanneer? Eind augustus of begin september, op het moment dat pladijs een 

topaanvoer kent in onze veilingen en de vis zijn beste vleeskwaliteit heeft.  
o Waarom? Pladijs is zeer belangrijk voor onze visserijsector qua aanvoergewicht. 

Onze vissers gaan de laatste jaren vooral gericht op pladijs vissen in de maanden 
september en oktober, wanneer de pladijs echt op zijn best is. De prijsvorming is in 
deze periode in de veilingen echter aan de zeer lage kant en kan dus best een 
stimulans gebruiken.  

o Acties? Een evenement gekoppeld aan winkelacties. 
  

De acties ‘Vis van het Jaar’ en de ‘Dag van de Pladijs’ kaderen volledig in het seizoens- en 
duurzaamheidsverhaal en kunnen telkens rekenen op ruime persaandacht. 

 
Buitenland 
 
Doelstelling: VLAM wil de toegevoegde waarde in de Vlaamse vissector verhogen inzake export en 
prijsvorming, met accenten op versmarkt (pladijs en tong) en verwerking. In de communicatie naar 
internationale aankopers in retail en foodservices staan de troeven van de Vlaamse vissector - 
vakmanschap, kwaliteit en duurzaamheid - centraal. 
 
European Seafood Exposition  

• Wat? ESE is de belangrijkste visvakbeurs ter wereld.  

• De locatie in Brussel geeft onze bedrijven extra voordelen in de contacten met de 
internationale handel. Tal van Vlaamse bedrijven zijn dan ook aanwezig op de beurs.  

• Fresh Fish From Flanders: De beursdeelname onder de VLAM-koepel is mogelijk dankzij de 
samenwerking met diverse partners: reders, veilingen, Stichting Duurzame 
Visserijontwikkeling, de Provincie West-Vlaanderen en de lokale overheden Nieuwpoort, 
Oostende, Zeebrugge en Knokke-Heist. Kwaliteit, vakmanschap en duurzame ontwikkelingen 
in de sector staan centraal in de contacten met de internationale handel.  

• Finest From Flanders: Het Vlaams Paviljoen staat open voor deelname van visbedrijven onder 
de koepel Finest From Flanders. In 2011 stapten 4 bedrijven mee in dit verhaal, voor 2012 zijn 
er dat reeds 7, naast Flanders Investment and Trade.  
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Programma Bakkerij 
 
Dit programma werd opgesteld door VLAM, in samenwerking met de sectorgroep Bakkerij. 
Productmanager: Marina Sablon (marina.sablon@vlam.be) 
 
De bakkerijsector herbekijkt in het najaar van 2011 zijn strategie, met mogelijke gevolgen voor zowel 
het consumenten- als b-to-b-luik. De resultaten van een kwalitatief onderzoek zullen bijdragen tot het 
opstellen van een nieuwe lange- en kortetermijnstrategie. Het voorlopige actieprogramma voor de 
bakkerijsector steunt op drie pijlers: 

• het imago van de ambachtelijke bakker ondersteunen,  

• het bevorderen van klantgericht ondernemen, 

• en acties met de focus op brood (van de bakker). 
 
‘Wakkere Bakker. Je haalt er meer dan brood alleen’ 
 

• Wat? Een generieke campagne die het imago van de ambachtelijke bakker ondersteunt, met 
als aandachtspunt: de prijs-kwaliteitperceptie van de klant t.o.v. bakker en zijn producten 
bewaken. 

• Actie in 2012: op zoek gaan naar kanalen die het best aansluiten bij de doelgroep. In 
aanmerking komen: een multimediacampagne (tv, radio, print, sociale media…) en/of 
winkelpuntacties. 
 

Lokale Marketing 
 

• Wat? B-to-b programma dat het klantgericht ondernemen van de artisanale bakker wil 
bevorderen, met als doel de klantentrouw te bewaken en ervoor zorgen dat de primaire en 
secundaire kopers vaker langsgaan en/of per bezoek meer besteden (waarde van de klant 
voor de bakker).  

• Acties in 2012:   
o Het project Lokale Marketing biedt de volgende activiteiten aan:  

� individuele consultancy voor bakkers (www.lokalemarketing.be) 
� afzonderlijk inzetbare klantentevredenheidonderzoeken 
� het mystery shopping-project 
� de onderwijsmodule voor de bakkerijscholen 

o Een stevig communicatieluik heeft als specifiek doel de bakker te motiveren, 
adviseren en informeren. Dit gebeurt aan de hand van de nieuwe platformwebsite 
www.bakkersinfo.be met o.a. continue news feed, het e-zine KRwassANT en artikels 
in het vakblad Passie. 

 
Imago van brood ondersteunen 
 

• Het sectorale project ‘Alledagenbrood.be’ www.alledagenbrood.be ondersteunt het imago 
van brood via de Dag van het Brood.  

• Het project ‘FitteSchoolDag’, een samenwerking tussen Stichting Vlaamse Schoolsport 
(SVS), het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie (VIGeZ), NICE en 
de bakkerijsector van VLAM, stimuleert beweging en gezonde voeding op school met – wat 
het voedingsluik betreft – een klemtoon op brood.  
 

Communicatie achterban 
Direct mailings en e-zines van de nieuwsbrief Kruimels zorgen ervoor dat de bakker ‘mee’ is. 
Campagne-informatie en ‘last minute’ acties worden op activerende en regelmatige wijze verstuurd 
naar de financiers van het promotiefonds. Daarnaast worden persberichten en persdossiers 
regelmatig ingezet om pers en vakpers te informeren over de bakker en zijn producten. 
 
Extra investering in marktonderzoek 
Naar jaarlijkse gewoonte zal het marktonderzoeksbureau InSites Consulting ook in 2011 polsen naar 
de bekendheid en appreciaties van de Wakkere Bakker-campagnes. Daarnaast blijft VLAM de 
marktevoluties op de voet volgen. Voedingstrends, het koopgedrag van klanten, de evolutie van de 
broodmarkt… al deze informatie wordt in kaart gebracht. Tot slot investeert de sector in bijkomende 
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informatie over de gezinsaankopen van het GfK-consumentenpanel en brengt VLAM via een peiling 
het eetgedrag van de consument in beeld.  
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Programma Bioproducten 
 

Dit programma werd opgesteld door VLAM, in samenwerking met de stuurgroep Bioproducten (link). 
Productmanager: Kristien Soete (kristien.soete@vlam.be) 
 
Enkele cijfers 
De totale biobestedingen in Vlaanderen stegen in 2009 met bijna 11%. Dit kwam omdat er enerzijds 
meer gezinnen bioproducten kochten (in totaal 85%) en anderzijds omdat de biobestedingen per gezin 
stegen (+4%). In de eerste helft van 2010 zette deze groei zich verder. Dat is goed nieuws, voor de 
sector en ook voor het promotiefonds zelf dat daardoor ieder jaar wat aangroeit.  
 
‘De renaissance van de echte smaak’ 

• Wat? Crossmediale biocampagne met steun van de Europese Unie, gestart in het najaar van 
2011. De vijf redenen om bio te kopen staan voorop:  

o lekker puur 
o goed voor je lijf 
o vriendelijk voor dieren 
o schone akkers 
o 100% toekomst 

• Doelstelling: Naast het stimuleren van de meerverkoop bij overtuigde biokopers willen we ook 
het brede publiek beter informeren over en bewuster maken van de voordelen van de 
biologische landbouw, en nog verder drempelverlagend werken naar minder frequente 
gebruikers.  

• Acties: 
o We spelen de authentieke, echte smaak van de producten uit als voornaamste troef. 

Het concept ‘De renaissance van de echte smaak’ sluit bovendien goed aan bij de 
Europese biogedachte en het nieuwe EU-biologo. 

o VLAM ondersteunt ook in 2012 in het voorjaar de jaarlijkse Bioweek, georganiseerd 
door BioForum, met de nieuwe tv-spots, een online wedstrijd, affiches en 
winkelmateriaal. 
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Programma Hoeveproducten 
 
Dit programma werd opgesteld door VLAM, in samenwerking met de stuurgroep Hoeveproducten. 
Adjunct-productmanager: Sara De Preter (sara.depreter@vlam.be) 
 
De werking van hoeveproducten draait in 2012 nog steeds rond het label Erkend Verkooppunt 
Hoeveproducten. VLAM concentreert zich op twee doelgroepen: enerzijds de hoeveproducenten en 
anderzijds de consument.  
 
Hoeveproducenten 

• Doelstelling: 250 Erkende Verkooppunten Hoeveproducten tegen 2012 

• Acties:  
o De hoeveproducenten die lid zijn van het label Erkend Verkooppunt Hoeveproducten 

krijgen ook in 2012 tweemaal nieuw promotiemateriaal toegestuurd. Ze kunnen ook 
gratis deelnemen aan het project ‘Lokale marketing voor hoeveproducenten’, 
waarbij een analyse wordt gemaakt van de huidige hoeveverkoop en bijgestuurd 
wordt waar nodig. Een nieuwsbrief boordevol tips en weetjes wordt viermaal per jaar 
verstuurd. Tot slot is ook het professionele luik op www.hoeveproducten.be een bron 
van informatie voor hoeveproducenten.  

o De bijdrage voor Erkende Verkooppunten Hoeveproducten wordt in 2012 verhoogd 
van €50 naar €60. 

o Er wordt gedacht aan een uitbreiding van Erkend Verkooppunt Hoeveproducten naar 
de hele korte keten. Studenten communicatiemanagement van de Erasmus 
Hogeschool werken hiervoor alvast tot midden 2012 een communicatieplan uit. Ter 
voorbereiding komt er een kwalitatief onderzoek rond korte keten. 

 
Consumenten 

• Doelstelling: Een naambekendheid van het label van 20% bij de primaire doelgroep tegen 
2012.  

• Acties:  
o Er komt een consumentencampagne onder de vorm van advertenties in 

consumentenmagazines, redactionele artikels en online bannering. 
o De wegenkaartjes naar toeristische diensten krijgen een update. 
o In de communicatie wordt de duurzaamheid – zonder de term te noemen – van 

hoeveproducten (lokaal, vers…) nog meer naar voor geschoven. 
o Ook de website www.hoeveproducten.be blijft een belangrijk medium voor 

consumenten. Als doelstelling voor 2012 wordt de grens van 6.000 bezoekers per 
maand gesteld. We mikken op 2.000 inschrijvingen op de nieuwsflits. 

 
Op langere termijn is het doel de gemiddelde reële besteding per kopend gezin in Vlaanderen op te 
drijven met 5% per jaar. Ongeveer één vierde van de gezinnen in Vlaanderen koopt op dit moment op 
de hoeve. Dit aantal willen we stabiel houden. 
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Programma Streekproducten 
 
Dit programma werd opgesteld door VLAM, in samenwerking met de Stuurgroep Streekproducten. 
Consultant streekproducten: Jo Van Caenegem (jo.vancaenegem@vlam.be) 
 
VLAM streeft ernaar om ons gastronomisch erfgoed – zowel verwerkte producten als traditionele 
rassen – te bewaren en beter bekend te maken. Hiervoor combineert VLAM een functie als 
informatiecentrum, aanspreekpunt en katalysator m.b.t. streekproducten met de werking rond de 
labels streekproduct.be, BGA, BOB en GTS. 
 
Streekproduct.be 
De vraag naar en interesse voor streekproducten boomt, met als gevaar een uitholling van het begrip 
streekproducten. VLAM bewaakt de term ‘streekproduct’ aan de hand van het label streekproduct.be. 
De teller van Vlaamse traditionele streekproducten met het label streekproduct.be staat ondertussen 
al op 139. 
 
Acties: 

• De website www.streekproduct.be blijft het instrument om de consument te informeren en 
culinaire tips te geven. 

• In 2012 wordt er gericht en met extra aandacht voor plantaardige producten gezocht naar 
aanvragen voor een erkenning. Er wordt gestreefd naar het indienen van 3 EU-dossiers.  

• Producenten zijn de beste ambassadeur van hun producten en we gaan dan ook op zoek 
naar een manier om hen meer in de kijker te zetten. 

• Inhoudelijk ligt de nadruk op traditie. Vlaamse streekproducten met een traditie van meer dan 
25 jaar moeten zich onderscheiden van lokale producten. De link tussen streektalen en 
streekproducten bleek een schot in de roos, een herneming van de radiospots in 2012 behoort 
tot de mogelijkheden. 
 

Steunpunt Streekproducten 
Het Steunpunt Streekproducten http://www.streekproduct.be/steunpunt/index.phtml zal in 2012 rond 
dezelfde thema’s voortwerken.  

• De website naar bakkers-, beenhouwers- en hotelscholen http://scholen.streekproduct.be/ 
wordt verder uitgewerkt en via gerichte acties worden de scholen aangemoedigd om mee te 
werken.  

• Een bevraging zal meer inzicht geven in de bekendheid, kennis en imago van streekproducten 
bij professionals. 

• Ten slotte blijft het Steunpunt met haar kennis overheden op alle niveaus ondersteunen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


