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VLAM-publicaties enkel digitaal 
 
De jaarlijkse VLAM-publicaties (het programma en het jaarverslag) zijn vanaf 2011 enkel nog 
digitaal te raadplegen. Dat heeft heel wat voordelen:  
 

• De lezer heeft onmiddellijk toegang tot de gewenste informatie en kan met verschillende 
zoek- en navigatiemogelijkheden de publicatie raadplegen.  

• Voor VLAM wordt het productie- en distributieproces goedkoper en duurzamer.  
• Bovendien krijgen we een groter bereik via online zoekmachines.  
• Tot slot is een online versie ook meetbaar: we kunnen zien hoeveel en wat wordt gelezen. 

VLAM wil op de meest doelgerichte en economische manier zijn publicaties uitgeven en de 
toegankelijkheid niet alleen op korte, maar ook op lange termijn waarborgen. Daarom voorzien we 
ook meteen een online archief.  

Het programma voor 2011 vindt u dus voortaan op www.vlam.be in de rubriek ‘Wat doet VLAM’. Het 
programma komt online vanaf 13 december. Op de website zal ook meer uitleg over de werking van 
VLAM en de samenstelling van de Raad van Bestuur en de sectorgroepen komen. 
 
Om voor de hand liggende redenen zijn de budgetten in de online versie weggelaten. U kunt wel 
steeds een pdf met de budgetten erbij aanvragen via pers@vlam.be.  
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Inleiding 
 
2011 kondigt zich voor VLAM aan als een jaar vol uitdagingen. Als gevolg van de besparingen bij de 
Vlaamse overheid werd de jaarlijkse subsidie aan VLAM met 5% verminderd t.o.v. 2010, na de 
vermindering van 2,5% voor 2010 t.o.v. van 2009. Deze inkrimping van de subsidie komt bovenop de 
niet-indexering ervan, daar waar het aan kostenzijde grotendeels om indexeerbare uitgaven gaat. 
 
Daarnaast staat VLAM ook voor belangrijke nieuwe uitdagingen: de exportwerking en –prospectie 
dienen sterker uitgebouwd te worden en er dient een communicatie over duurzame 
consumptiepatronen opgestart te worden. Beide horizontale thema’s vergen een aanpak over de 
sectoren heen. 
 
Bij een constant beleid zou deze situatie voor het werkjaar 2011 resulteren in een budgettair tekort 
van om en bij de 770.000 euro voor ‘algemene werking’ en ‘horizontaal programma’, de twee 
onderdelen van de VLAM-werking die grotendeels vanuit de subsidie van de Vlaamse overheid 
gefinancierd worden. 
 
Na breed overleg met de sectoren en in de Raad van Bestuur van VLAM werden voor het opstellen 
van de begroting 2011 de volgende uitgangspunten vooropgesteld: 

- er wordt niet ingeleverd op de totale dienstverlening van VLAM, dit houdt in dat alle 
ondersteunde diensten belangrijk geacht worden voor de goede werking van VLAM en 
bijgevolg behouden blijven; 

- dit betekent dat, gezien de budgettaire beperkingen, de werking zal moeten gebeuren met 
een meer efficiënte en meer effectieve dienstverlening  

- binnen de Raad werd een mechanisme afgesproken (na overleg met de sectorvoorzitters) om 
de budgettaire tekorten inzake werking in 2011, maar als nodig ook de jaren nadien, weg te 
werken. 
Uitgangspunt hiervoor is dat 50% van het tekort weggewerkt wordt via doorrekening van 
bepaalde werkingskosten aan sectoren, de overige 50% dient gerealiseerd te worden via 
besparingen op algemene werking en op het horizontaal programma. Voor de doorrekening 
worden kosten van die ondersteunende diensten in aanmerking genomen waarvoor er grote 
verschillen in gebruik bestaan tussen de sectoren. 

 
Middelen 
 
Het jaarprogramma 2011 voor de promotie van landbouw-, tuinbouw- en visserijproducten wordt 
begroot op 21,6 euro. Dit bedrag is  vrijwel gelijk aan het begrotingstotaal 2010. 
 
VLAM zal in 2011 van de Vlaamse overheid een subsidie van 4.711.000 euro ontvangen, dit is 
233.000 euro of 5% minder dan in 2010. Vanuit de Vlaamse overheid wordt daarnaast ook nog een 
tussenkomst van 80.000 euro voorzien voor de financiering van de werking van het ‘Vlaams 
steunpunt voor traditionele streekproducten’. Dit bedrag wordt ter beschikking gesteld vanuit het  
Europese suikerdiversificatiefonds en garandeert de voortzetting van de werking van het steunpunt in  
2011.  
 
VLAM zal ook in 2011 kunnen rekenen op Europese cofinanciering van een aantal 
promotieprogramma’s in het kader van de verordening ‘Voorlichtings- en afzetbevorderingsacties voor 
landbouwproducten op de binnenmarkt’. De programma’s  voor  zuivel en voor groenten en fruit lopen 
midden 2011 af. Voor beide sectoren worden er voorstellen uitgewerkt voor een vervolgprogramma 
van telkens 3 jaar. 
Voor aardappelen, en verwerkte  groenten werden midden 2010 nieuwe programma’s opgestart, 
telkens in het kader van een meerlandenproject. 
En ook voor de vleessectoren ging er midden 2010 een nieuw programma van start met een 
informatiecampagne over de erkende kwaliteitsregelingen in de vleessectoren (rundvlees –
varkensvlees – kalfsvlees). Al deze programma’s worden voor 50% gecofinancierd door de EU. 
Eind 2010 zullen er ook nieuwe projecten bij de EU ingediend worden voor de promotie van 
bioproducten en voor de promotie van Conference-peren op de Duitse markt, dit laatste samen met 
Nederland. 
 
De middelen die VLAM zelf genereert via de sectorale promotiefondsen blijven op peil. De 
geraamde inkomsten voor 2011 via de promotiefondsbijdragen (incl. de vrijwillige bijdragen) bedragen 
voor alle sectoren samen 12,2  miljoen euro.  
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Daarnaast wordt er in een aantal sectoren ook geput uit het sectoraal reservefonds voor de 
financiering van het programma 2011. Het totale uit de sectorreserves gehaalde bedrag bedraagt 1,2  
miljoen euro. 
 
Naar herkomst kunnen de middelen van VLAM als volgt onderverdeeld worden: 
- inkomsten promotiefondsen (incl. vrijwillige bijdragen):  € 12.192.249 (56,44%) 
- sectorreserves      €   1.209.457 (  5,60%)  
- subsidies Vlaamse overheid     €   4.807.000 (22,43%) 
- Europese cofinanciering promotieprogramma’s  €   2.368.000 (10,96%) 
- andere inkomsten      €   988.475  (  4,57 %) 
Totaal:        € 21.605.181 (100,00%) 
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Algemene werking 
 
 
Financiering             Euro 
 
• Subsidie Vlaamse overheid 3.595.000 
• Bijdrage sectoren in werkings- en personeelskosten 543.505 
• Bijdrage kwaliteitsvzw’s in werkings- en personeelskosten 394.525 
• Doorrekening kosten algemene werking aan sectoren 352.840 
• Financiële opbrengsten 120.650 
 
 Totaal:  5.007.340 
 
 
Uitgavenbegroting 
 
• Huisvesting   366.690 
• Werking buitenlandse kantoren   220.720 
• Telecommunicatie en andere nutsvoorzieningen  58.650 
• Informatica   107.000 
• Andere logistieke en werkingskosten   270.500 
• Personeelskosten   3.983.780 
 
 Totaal: 5.007.340 
 
 
Bij een constant beleid zouden de uitgaven voor algemene werking oplopen tot 5.265.180 euro. Door 
besparingen op de verschillende budgetposten en een herschikking in de werking van de 
ondersteunende diensten wordt dit bedrag teruggebracht tot 5.007.340 euro (-1,75%  t.o.v. 2010).  
 
De financiering van de algemene werking van VLAM gebeurt voor ongeveer 70% vanuit de subsidie 
van de Vlaamse overheid. Dit komt neer op een bedrag van 3.595.820 euro. 
Daarnaast wordt er 938.030 euro doorgerekend aan de sectoren en aan de kwaliteitsvzw’s voor 
personeelskosten van medewerkers die specifiek en boven aantal voor de betrokken sectoren 
werkzaam zijn. 
Nieuw en een rechtstreeks gevolg van de besparingsronde is dat aan de sectoren ook kosten voor de 
werking van ondersteunde diensten zullen doorgerekend worden. Het gaat om een totaal bedrag van 
352.840 euro: 

- een beperkt solidair forfait voor alle sectoren (5.000 euro voor de grotere sectoren en 
4.000 euro voor de kleinere) 

- daarnaast worden kosten van die ondersteunende diensten (deels) doorgerekend waarvan 
niet in gelijke mate gebruik gemaakt wordt door de sectoren: 

o buitenlandse kantoren  
o NICE-werking  
o kwaliteitswerking  
o inningskosten  

De kosten van deze diensten/werking worden volgens ingeschat gebruik doorgerekend aan 
de sectoren. 

 
Voor de financiering van de algemene werking wordt verder ook nog gerekend op financiële 
opbrengsten en aangerekende kosten bij de inning van de promotiefondsbijdragen, voor een totaal 
bedrag van 120.650 euro. 
  
Aan uitgavenzijde is de personeelskost de belangrijkste budgetpost binnen algemene werking. Het 
gaat hier om 80% van de totale werkingskosten. De totale personeelskost daalt met 0,7% t.o.v. 2010. 
Er wordt hierbij wel rekening gehouden met een indexering van 2%, de normale loonevolutie en de 
aanwerving van een exportcoördinator (voorzien midden 2011), maar ook met de afvloeiing en/of het 
niet vervangen van enkele personeelsleden. 
 
De huisvestingkosten blijven op eenzelfde niveau als in 2010, wel dient rekening gehouden te 
worden met een indexering van de  huurprijzen. 
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Op de begrotingsposten die te maken hebben met logistiek en werkingskosten kunnen nog maar 
beperkte besparingen gerealiseerd worden na de besparingen van de voorbije jaren. Enkel de post 
informatica wordt met 5% opgetrokken, gezien een te voorziene toename van de afschrijvingen ten 
gevolge  van noodzakelijke investeringen in informaticamateriaal. 
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Horizontaal programma 
 
Het horizontaal programma omvat alle sectoroverkoepelende initiatieven van VLAM.  
 
Financiering   Euro     
 
• Subsidie Vlaamse overheid 969.830 
• Bestemde subsidie Vlaamse overheid (bio-, hoeve- en streekproducten) 145.350 
• Reserves - overdrachten 20.000 
• Terugname voorziening 40.000 
  
 Totaal:  1.175.180 
Programma 
 
• Deelname binnenlandse beurzen   50.000  
• Sectoroverkoepelende initiatieven   220.000 
              -    Media-acties  180.000 
              -    Website ‘Lekker van bij ons’  20.000 
              -    Acties distributie  20.000 
• Voedingsinformatie   97.500 
              -    Werking opinievormers/opinieleiders  88.000 
              -    Andere initiatieven  9.500 
• Corporate image   37.500 
              -    Drukwerk/VLAM-website   22.500 
              -    Andere initiatieven  15.000 
• Pers & pr   32.650 
              -     Werking persdienst  22.650 
              -     Achterbancommunicatie  10.000 
• Marktonderzoek   592.180 
              -     Onderzoek gezinsverbruik  486.600 
              -     Onderzoek consumptiegedrag  57.500 
              -     Marktonderzoek exportmarkten - prospectie 20.000 
              -     Ander marktonderzoek  28.080 
• Overdracht subsidie bio-, hoeve- en streekproducten  145.350 
 
 Totaal:  1.175.180 
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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 2011 nog verder uitgebouwd worden, o.a. door gebruik te maken 
van interactieve sociale media, zoals de Lekker van bij ons-blog en Facebook. Momenteel 
(december 2010) telt de site ongeveer 60.000 bezoekers per maand.  

 
• Ook kookprogramma’s zijn een ideaal platform voor onze producten. Zo werkt VLAM al 

enkele jaren samen met Vitaya voor ‘Lekker van bij ons’ met Geert Van Der Bruggen. Sinds 
september 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 twee reportages. 

 
 

Focus op export 
 
“VLAM wil zich naar de land- en tuinbouwsectoren blijven profileren als kenniscentrum inzake exportmarkten.” 
 
In 2011 legt VLAM nog meer 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 de loop van 2011 zal VLAM een prospectiecoördinator aanstellen, die via prospectie ter 

plaatse het marktpotentieel van nieuwe markten kan inschatten. Bij een positieve evaluatie 
zal er in samenwerking met de betrokken sectoren een volgende stap gezet worden om de 
marktkansen ook effectief te benutten. 

 
• 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. Vanaf 2011 zal na de 
aanstelling van de prospectiecoördinator de samenwerking op het vlak van marktprospectie 
nog verder uitgebreid en gesystematiseerd worden. 
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Voedingsinformatie als noodzaak 
 
“NICE, de voedingsinformatiecel van VLAM, zorgt voor correcte voedingsinformatie rond de producten van bij 
ons en verspreidt die naar diverse doelgroepen. De opdracht van NICE is in het kader van een duurzame 
voeding meer dan ooit significant.” 
 
Correcte en uniforme voedingsboodschappen zijn een voorwaarde voor een betere kennis over 
gezonde voeding, wat kan bijdragen tot een gezonder eetpatroon. NICE werkt hiervoor nauw samen 
met een wetenschappelijke adviesraad, die borg staat voor het objectieve en wetenschappelijke 
karakter van de NICE-publicaties en -acties. De informatie die NICE verspreidt, sluit aan bij de 
algemene voedingsaanbevelingen van de Hoge Gezondheidsraad en het Vlaams Instituut voor 
Gezondheidspromotie en Ziektepreventie (VIGeZ). 
 
NICE richt zich in hoofdzaak tot voedingsvoorlichters zoals artsen, diëtisten, andere 
gezondheidswerkers, docenten voeding, socioculturele organisaties en de pers. De belangrijkste 
kanalen zijn het driemaandelijkse tijdschrift Nutrinews en de website www.nice-info.be. 
 
Acties voor 2011: 

• Om de Vlaamse huisarts in zijn rol van voedingsvoorlichter te ondersteunen heeft NICE in 
samenwerking met verschillende partners het project ‘Voeding uitgedokterd’ gerealiseerd. 
Aan de hand van de gebruiksvriendelijke website www.voedinguitgedokterd.be en praktische 
tools kunnen huisartsen in korte tijd correct en efficiënt over gezond eten en bewegen 
communiceren en hun patiënten motiveren tot een gezonder eet- en beweeggedrag. 

 
• Voor leerkrachten van de basisschool heeft NICE het educatieve project ‘Het land van 

Calcimus’ uitgewerkt. Op de website www.calcimus.be biedt NICE concreet lesmateriaal 
voor alle leerjaren, achtergrondinformatie voor de leerkrachten en voedingsinformatie op 
maat van de leerling aan.  

 
• NICE coördineert daarnaast ook een netwerk van professionele voordrachtgevers. De 

voedingsinformatiecel voorziet de voordrachtgevers van het nodige didactische materiaal en 
kan zo diverse verenigingen over heel Vlaanderen onderhoudende en informatieve 
voordrachten aanbieden.  

 
• Ook de verschillende sectoren binnen VLAM kunnen voor het toeleveren van basisinformatie 

en het toekijken op de correctheid van de verspreide informatie beroep doen op de expertise 
van de voedingsinformatiecel. In 2011 zal extra aandacht gaan naar deze ondersteunende 
rol in de promotionele werking van de sectoren. Zo zal de voedingsinformatiecel onder meer 
bijdragen tot de uitvoering van het meerlandenprogramma voor zuivelproducten (interne link!) 
dat eind 2010 bij de EU wordt ingediend met het oog op cofinanciering.  

 
 
Aandacht voor 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 is 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.  
VLAM neemt het thema duurzaamheid waar mogelijk op in de communicatie.  
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Producten van bij ons op de winkelvloer 
 
VLAM wil de inlandse producten meer zichtbaarheid geven in het winkelpunt en in de publiciteit van 
de distributeurs. Daarom komt de samenwerking met de distributiesector in 2011 nog meer op de 
voorgrond. In het najaar van 2008 kwam al een akkoord tot stand tussen de distributiesector en de 
landbouworganisaties. De jongste jaren maakt VLAM ook werk van een structurele samenwerking 
met de distributievakpers. VLAM legt ook in 2011 verder de klemtoon op deze samenwerking. 
 
 
Achterbancommunicatie 
 
VLAM neemt ook in 2011 deel aan Agriflanders, de Vlaamse landbouwbeurs waarin VLAM partner 
is. De volgende editie van Agriflanders vindt plaats van 13 tot 16 januari 2011. ‘Kwaliteitswerking’, 
‘Lekker van bij ons’ en ‘duurzaamheid’ zijn de thema’s die VLAM in de stand aan bod wil laten komen. 
De deelname aan Agriflanders gebeurt hoofdzakelijk in het kader van achterbancommunicatie. 
VLAM wil de bijdragebetalende bedrijven systematisch en vooral grondig informeren over de VLAM-
werking en de marketingondersteuning van hun producten. Dit gebeurt ook via direct mailing en in 
samenwerking met landbouwbladen en andere vakbladen. Ook het digitale e-zine van VLAM bericht 
maandelijks over de VLAM-activiteiten en richt zich specifiek naar de achterban.  
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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) 
  
Financiering    Euro 
 
• Promotiefonds akkerbouw – bijdragen 645.000 
• Afname sectoraal reservefonds 86.000 
• EU-cofinanciering 284.000 
• Andere inkomsten 15.000 
  
 Totaal:  1.030.000 
 
 
Programma 
 
• Promotie aardappelen   705.000 
              -    Binnenlandse campagne 582.350 
                             ▪ Generieke campagne verse aardappelen 460.000 
                             ▪ Frietactie 120.000  
                             ▪ Diverse acties 
              -    Acties buitenland 56.000  
                             ▪ Deelname aan vakbeurzen 
                             ▪ Contactdagen 10.000 
              -    Pr-acties – vakpers 20.000 
                             ▪ Nieuwsbrieven 10.000 
                             ▪ Scholenactie 10.000 
              -    Initiatieven ledenorganisaties 5.000 
              -    Marktonderzoek 2.500 
              -    Innings- en werkingskosten 15.250 
              -    Doorrekening algemene werking VLAM  23.900  
 
• Promotie pootgoed   100.000 
              -    Acties binnenland – deelname beuzen/advertenties 50.000  
              -    Acties buitenland – deelname vakbeurzen 40.000 
              -    Pr-acties – promotiemateriaal 9.500 
              -    Doorrekening algemene werking VLAM 500 
  
• Promotie zaaizaden   36.500 
              -    Promotie zaaigranen (B2B): deelname beurzen  21.000  
              -    Promotie voedergewassen (B2B) 7.000 
              -    Promotie tuinbouwzaden (B2C) 7.000  
              -    Algemeen 1.000 
              -    Doorrekening algemene werking VLAM 500 
  
• Promotie verwerkte groenten   188.500 
              -    Participatie toolbox (F-NL-B)  15.000 
              -    Acties health professionals  20.000 
              -    Acties consumenten  147.300 
              -    Resultaten  4.500 
              -    Algemene kosten  1.200 
              -    Doorrekening algemene werking VLAM  500 
 
 Totaal: 1.030.000 
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Aardappelen 
 
‘Patapas, 1000 hapjes met patatjes’ 
 

• Wat? Een gemeenschappelijke promotiecampagne met Wallonië, Frankrijk en UK, met 
cofinanciering van de EU, die ‘patapas’, smaakrijke hapjes op basis van aardappelen, in de 
kijker zet.  

• Patapas? De nieuwste 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 patapas-kookboekjes verspreid via Standaard Boekhandel 
o online banneringcampagne 
o een ‘Potato Day’  

 
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 2011: Net als in 2010 zal de Week van de Friet in het teken staan van Frietrock. In 
frituren verspreid over heel Vlaanderen vinden van 28 november tot 4 december 2011 mini, 
unplugged optredens plaats met bekende en minder bekende artiesten. VLAM kondigt de 
Week van de Friet vooraf en tijdens de Week aan via radiospots. 

 
En ook nog:  
De aardappelsector zal in 2011 ook extra aandacht besteden aan scholen. Aardappelbedrijven die 
een klas op bezoek hebben, kunnen hiervoor speciale aardappelgadgets aanvragen.  
 

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 9 tot en met 
11 februari). Tijdens deze editie neemt VLAM een afzonderlijke stand in waar de 
aardappelexporteurs gegroepeerd worden. De VLAM-aardappelstand wordt naast de collega’s 
van groenten en fruit gepositioneerd.  

• In het voorjaar van 2011 zal VLAM peilen naar de interesse van exporteurs in een deelname 
aan World Food Moskow (van 13 tot en met 16 september) en organiseert VLAM 
contactdagen in het kader van marktprospectie. 

• Via de nieuwsbrief ‘Aardappelnieuws uit Vlaanderen’ (wereldwijd verstuurd naar zo’n 3.000 
adressen) onderhouden we de bestaande buitenlandse contacten. De nieuwsbrief wordt 
uitgewerkt in vier verschillende talen en kadert volledig in de buitenlandse imagocampagne. In 
2011 staan er twee nieuwsbrieven op het programma.  
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Pootgoed 
 
Binnenland 
 

• Doelstelling: Het verbruik van Vlaams gecertificeerd pootgoed bevorderen bij aardappeltelers, 
door hen te overtuigen van het belang en de voordelen. 

• Acties:  
o advertenties in vakbladen 
o aanwezigheid op de vakbeurzen Potato Europe (op 7 en 8 september in België) en 

de Werktuigendagen (24 en 25 september)  
 
Buitenland 
 

• Pootgoed haakt hoofdzakelijk in op promotieacties van de aardappelsector. Net als de 
voorbije jaren zal de pootgoedsector aanwezig zijn op Fruit Logistica in februari.  

• Daarnaast kijkt VLAM uit naar interessante beurzen buiten de EU. In 2010 was de sector 
aanwezig op de beurs Batatis Mosta te Algerije. Naast Algerije nemen we ook Rusland en 
Marokko onder de loep als potentiële markt. 

• De website www.seedpotatoes.be, die eind 2005 tot stand kwam, schetst een duidelijk beeld 
van de pootgoedsector. Productieproces, fytosanitaire controle, certificering, variëteiten en 
een database van pootgoedhandelaars komen er uitgebreid aan bod en dit in 8 talen: 
Nederlands, Frans, Engels, Duits, Italiaans, Spaans, Russisch en Arabisch. We vestigen de 
aandacht op deze website via gadgets en kalenders.  

 

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 2011 zet VLAM de zaaigranen in de kijker door deelname aan de Werktuigendagen en 
Agriflanders (van 13 tot en met 16 januari). 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 tuinbouwzaden (met een focus op groentezaden) willen we een optimalisatie van de 
markt bekomen. Er zal voor groentezaden een advertentie verschijnen in magazines en/of 
dagbladen en er wordt gewerkt aan een nieuwe website.  

• Tot slot hebben we ook aandacht voor voedergewassen. In de communicatie van 
voedergewassen legt VLAM de focus op weideverjonging.  

 
 
Verwerkte groenten 
 

• Op de agenda: een nieuwe driejarige campagne met cofinanciering door de EU, met 
partnerlanden Frankrijk en Nederland. VLAM staat in voor zowel de Vlaamse als Waalse 
acties. 

• 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’, 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 Midden januari 2011 gaan we van start met een tv-campagne, gevolgd door 

een advertentiegolf in magazines. 
o Aan de hand van posters en brochures leeft de campagne ook in de wachtkamer van 

huisartsen.  
o Tot slot krijgt de website www.makkelijkegroenten.be een nieuw jasje. 
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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); Adjunct-productmanager: Anneleen 
Leon (anneleen.leon@vlam.be) 

Financiering            Euro 
 
• Promotiefonds groenten en fruit – inkomsten 2011  974.000 
• Vrijwillige bijdragen 2011 (Flandria)   840.000 
• Vrijwillige bijdragen invoerhandel   260.000 
• Afname sectoraal reservefonds   164.584 
• Cofinanciering EU   490.000 
• Andere inkomsten   110.000

    
 Totaal: 2.838.584 
    

Programma 
 
 Binnenland   1.645.000 

              -    Deelprogramma groenten (Flandria) 450.000 
                           ○ Consumentencampagne Flandria 410.000 
                           ○ Andere acties 40.000 
              -    Acties fruit 40.000 
              -    Acties champignons 25.000 
              -    Acties witloof 80.000  
              -    Acties groenten en fruit 1.040.000 
                           ○ EU-campagne 2008-2011 300.000 
                           ○ EU-campagne 2011-2014 500.000 
                           ○ Schoolfruitcampagne 180.000 
                           ○ Andere acties 45.000 
                           ○ Marktonderzoek 15.000 
 
 Buitenland    1.130.000 

              -    Acties Duitsland 320.000 
              -    EU-campagne Conference Duitsland 180.000 
              -    Acties Frankrijk 200.000 
              -    Acties andere landen 40.000 
              -    Deelname aan beurzen 360.000 
              -    Witloofpromotie 30.000 
 
• Overheveling promotiefondsen biosector  13.125 
 
• Innings-, administratie- en werkingskosten  6.500 
 
• Doorrekening algemene werking VLAM  43.959 
 
   Totaal: 2.838.584 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Binnenland 
 
‘All day long’ 
 

• Wat? Een generieke campagne 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 campagne, die eind augustus 2011 afloopt. 
• Acties in 2011: 

o De Week van Groenten en Fruit in het begin van de lente blijft een belangrijk 
onderdeel van de ‘All day long’-campagne, en legt de focus op media, scholen, 
bedrijven en verenigingen.  

o VLAM wil zoveel mogelijk scholen met de ‘All day long’-boodschap benaderen en in 
de scholen activiteiten ontwikkelen rond groenten en fruit. De rekrutering van scholen 
gebeurt via onderwijsbeurzen en via internet. VLAM werkt samen met de Ketnet-
band, die de boodschap mee uitdraagt en optredens zal verzorgen in de scholen die 
het best scoren als ‘All day long’-school. 

o Kim Gevaert blijft de ambassadrice van de campagne. 
o Voor de zomerperiode wordt een herhaling van de zomertoer aan de kust overwogen. 

De beslissing is afhankelijk van de budgettaire mogelijkheden. 
o In 2011 gaat extra aandacht naar acties op de winkelvloer en de communicatie van 

de supermarktketens. 
o De tv-spot zetten we in ter ondersteuning van de winkelacties. 

 
• Eind 2010 dient VLAM een voorstel in bij de EU voor een vervolgcampagne. 

VLAM wil in dezelfde richting voortgaan met enerzijds een goede mix van een 
mediacampagne en met anderzijds blijvende inspanningen om met de campagne 
aanwezig te zijn op de winkelvloer en op het product. 

 
Fruit op school 
 

• 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 mogelijk-
heid om deel te nemen en iedere week tegen een sterk verminderde prijs fruit en groenten 
te verdelen bij de leerlingen van het basisonderwijs. 

• Vanaf het schooljaar 2010-2011 gaat nog meer aandacht naar communicatie en 
Jommeke wordt de mascotte van de actie. Tijdens het schooljaar 2009-2010 namen 
221.079 leerlingen deel aan de actie, voor het schooljaar 2010-2011 zijn er voorlopig 
220.533 leerlingen geregistreerd. Dit cijfer is nog niet definitief.  

• 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.  

 
‘We hebben allemaal iets met Flandria’ 
 

• Wat? De nieuwe Flandria-campagne die in het voorjaar van 2010 werd opgestart. Hiermee wil 
VLAM 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 gegeven aan het merk aan de hand van 
getuigenissen vanuit verschillende verbruikersgroepen. 

• Acties:  
o een nieuwe campagnegolf met twee tv-spotjes, een in het voorjaar en een in het 

najaar, zowel in Vlaanderen als in Wallonië  
o op de winkelvloer: wokdemo’s met Flandria-producten 
o deelname aan acties als de Dag van de Klant, Start to run…. 

 
Champignons 
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www.fruit-op-school.be


Samen met de Nederlandse ‘Mushroom Promotion Foundation’ neemt VLAM het initiatief voor een 
champignonactie op de Belgische markt. De campagne zal nog eind 2010 opgestart worden en loopt 
door in 2011. 
Acties: 

- een voor de Belgische markt aangepaste website  
- degustaties in de distributie  
- een magazinecampagne in relevante bladen 
- winkelmateriaal  
- zichtbaarheid in enkele kookprogramma’s op tv 

 
Witloof 
 

• Doelstelling: VLAM wil witloof vooral bij de jongere consumenten bekend maken.  
• Doelgroep: enerzijds de jongere VVA’s (voornaamste verantwoordelijken voor aankoop) en 

anderzijds het allochtone deel van de bevolking in ons land, dat steeds belangrijker wordt en 
voor wie witloof een weinig bekende groente is.  

• Het actieprogramma krijgt verder vorm in 2011. 
 
 
Buitenland 
 
Kernmarkten 
Doelstelling? VLAM wil het Flandria-keurmerk, 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’ houden. We streven ernaar dat Flandria hét voorkeursproduct in de groente- en fruitsector 
wordt. 
 
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…   
In Frankrijk wordt het steeds problematischer om promotieacties op winkelniveau op te zetten, 
door de druk van de Franse productie en de verstrengde Franse wetgeving inzake 
prijspromoties. Samen met het VLAM-bureau Parijs en de sector gaan we na op welke 
alternatieve wijze we onze producten promotioneel kunnen ondersteunen. 

 
VLAM dient eind 2010 samen met het Nederlandse Groente- en Fruitbureau een projectvoorstel in bij 
de EU voor Conference-peren op de Duitse markt. Bij goedkeuring van het project door de EU zal 
VLAM drie jaar na elkaar promotie voeren voor Conference-peren. De acties zullen vooral gericht zijn 
op de aankopers in de Duitse distributie en op de Duitse consument via de communicatiekanalen van 
de distributie. 
 
Andere landen 

• In Oost-Europa, Scandinavische landen en het Verenigd Koninkrijk adverteert VLAM in 
vakbladen. Dit gebeurt  in functie van het productaanbod, maar meestal ook gelinkt aan de 
aanwezigheid op buitenlandse vakbeurzen. 

• 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. Ook hier stelt zich het probleem dat 
het steeds moeilijker wordt om specifieke acties voor Belgisch witloof op touw te zetten. 

 
Beurzen 
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. 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 9 tot 11 
februari 2011 met opnieuw een ruime aanwezigheid van de Vlaamse groente- en fruitsector. 
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De standoppervlakte wordt met een derde uitgebreid t.o.v. de editie van 2010 en Flandria zal 
veel prominenter en veel zichtbaarder uitgespeeld worden als sterk merk voor groenten en 
fruit. 

• 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 Russische markt blijft ook een zeer belangrijke 
afzetmarkt voor hardfruit (vooral peren). De volgende editie van World Food vindt plaats van 
14 tot 17 september 2011. 

 
Nieuwe markten 

• Samen met de sector kijkt VLAM uit naar afzetmogelijkheden op nieuwe markten als Oost-
Europa (nieuwe EU-lidstaten), het Midden-Oosten en China. Of er een herhaling komt van de 
deelname aan Asia Fruit Logistica zal nog moeten blijken na evaluatie van de deelname aan 
de editie 2010. De editie 2011 vindt plaats van 7 tot 9 september.  

• Ook een nieuwe deelname aan de PMA, de belangrijkste vakbeurs voor fruit en groenten in 
de USA, wordt overwogen. Het is vnl. de witloofsector die opnieuw betere afzetkansen ziet op 
de Amerikaanse markt. De volgende editie van de PMA vindt plaats in Atlanta van 14 tot 17 
oktober 2011. 
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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) 
 
Financiering      Euro 
 
• Promotiefonds sierteelt – inkomsten 2010-2011  1.290.000 
              -    Productie  480.000  
              -    Handel  340.000  
              -    Tuinaanleg  475.000  
• Afname sectoraal reservefonds (overdracht saldi 2010)  100.154 
  
  Totaal: 1.390.154 
 

Programma 
 
• Intersectoraal   605.154 
              -    Generieke campagne                                                     300.000 
              -    Sponsoring tv-programma ‘Tuindromen’                                         224.000  
              -    Educatief project ‘Op de siertoer 4 kids’ 20.000 
              -    Andere acties 10.000 
              -    Marktonderzoek  6.000 
              -    Innings-, administratie- en werkingskosten 10.000 
              -    Doorrekening algemene werking VLAM 35.154  
 
• Productie   305.000 
              -    Acties buitenland 210.000 
              -    Acties ‘Gentse azalea’ 70.000 
              -    Acties ‘Openbaar Groen’ 12.500 
              -    Wedstrijd ‘De Vlaamse tuinaannemer’ 7.500 
              -    Andere acties 5.000 
 
• Tuinaanleg   377.500 
              -    Communicatie rond thema ‘Uw tuin, uw vrijheid’ 237.500 
              -    B-to-b campagne ‘Openbaar groen’ 120.000 
              -    Wedstrijd ‘ De Vlaamse Tuinaannemer’ 25.000 
              -    Acties  ‘Openbaar Groen’ 12.500 
 
• Handel   85.000 
              -    Promotiematerialen  15.000 
              -    Acties floristerie 25.000 
              -    Acties tuincentra 20.000 
              -    Acties buitenland 25.000 
 
                                                                           Totaal: 1.390.154 
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Generieke initiatieven 
 
De generieke campagne, die inspeelt op het ‘wellnesseffect’ van bloemen en planten, start opnieuw 
met het Lenteweekend van 19 tot 21 maart 2011. We koppelen een samenwerking met de media aan 
acties op het terrein. Deze actie loopt dan ook in samenwerking met de tuincentra.  
Andere acties gebeuren in samenwerking met de Nederlandse promotieagentschappen 
Bloemenbureau Holland en Plant Publicity Holland. 
VLAM werkt verder mee aan het Vitaya-programma ‘Tuindromen met Mark’, gepresenteerd door 
Mark Demesmaeker. In het programma komen de verschillende deelsectoren van de sierteeltsector 
aan bod. 
 
Verder op de agenda: 

• 17 mei 2011: ‘Op de siertoer 4 kids’, een opendeuractie van een aantal sierteeltbedrijven, 
gericht op de schoolgaande jeugd van de derde graad van het lager onderwijs.  

• 18 september 2011: ‘Op de siertoer’, algemene opendeurdag van een aantal 
sierteeltbedrijven. 

EROV (Economische Raad Oost-Vlaanderen) is de uitvoerende partner voor deze acties.  
 
Naast de generieke acties wordt er voor elk van de subsectoren (productie, handel en tuinaanleg) een 
eigen programma uitgewerkt. 
 

Productie 
 
• Openbaar groen: 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 2011.  
- De boomkwekerijsector steunt de editie 2011 van de ‘Vlaamse Tuinaannemer’, met het 

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

• De Gentse azalea  promoten we in eerste instantie vooral in het binnenland. De eigen handel 
overtuigen van de kwaliteiten van dit typisch Vlaamse streekproduct krijgt de klemtoon. We doen 
dit onder meer door de nadruk te leggen op de eigentijdse presentatiemogelijkheden van de 
azalea. Daarnaast staan nog enkele sterk mediagetinte acties zoals het Plantjesweekend voor 
Kom op tegen Kanker op het programma. 

 

Tuinaanleg 
 
‘Beter Buurtgroen’ 
• Wat? Een nieuwe 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. 

• 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. 

 
‘Uw Tuin, Uw Vrijheid’ 
• 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 gaat in 2011 zijn achtste jaar in. 

• 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.  
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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.  

• Nieuw in 2011: Een apart luik voor jonge ontwerpers.  
 
De tuinaanlegsector is ook betrokken partij bij projecten van openbaar groen en zal dan ook in 2011 
verder de wedstrijden ‘Groene Lente’ en ‘Entente Florale’ ondersteunen.  
 

Kleinhandel  
• Valentijn, Secretaressedag en Moederdag blijven traditioneel ‘bloemenfeestdagen’. 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 (25 tot 28 januari 2011) en het Salon du 
Végétal in Angers (15 tot 17 februari 2011). Voor beide beurzen is er een belangrijke toename 
van het aantal Vlaamse exposanten.  

• 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 2011 koos VLAM Oekraïne als te prospecteren land: ter gelegenheid van de vakbeurs 

Flowers & Hortech Ukraïne (12 tot 14 april 2011) nemen we de sierteeltsituatie van Oekraïne 
onder de loep en gaan we na of er afzetmogelijkheden zijn voor onze sierteeltproducten.  

• Een tweede deelname aan de vakbeurs Flower Show Yalova (15 tot 18 december 2011) in 
Istanboel, wordt overwogen en we voorzien ook een eerste deelname aan de Tsjechische 
vakbeurs ‘The Green World’ (2 en 3 september 2011) als vervolg op de in 2010 uitgevoerde 
prospectie. 

 
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 in tijd en uitgebreid qua regio: via 
brochures en demo’s krijgen nu ook, naast de Noord-Franse floristen, 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) 

Financiering                                                                                                                                      Euro 
 
• Promotiefonds runderen, kalveren, schapen, geiten en paarden – inkomsten 2011    1.011.821 
• Europese cofinanciering   350.000 
• Financiële opbrengsten         30.000 
• Afname sectoraal reservefonds   68.780 
• Afname reserve BMO   50.000 
• Diverse inkomsten BMO   1.000 
 
  Totaal: 1.511.601 
 

Programma 
 
• Binnenlandse promotie   1.175.000 
              -    Promotie rundvlees algemeen 200.000 
              -    Meritus – aandeel in EU-informatiecampagne kwaliteitsvlees           500.000         
              -    Promotie Meritus  75.000 
              -    BCV-kalfsvlees – aandeel in EU-campagne ‘kwaliteitsvlees 200.000 
              -    Promotie kalfsvlees 145.000 
              -    Promotie lamsvlees 15.000 
              -    Marktonderzoek 15.000 
              -    Diverse initiatieven (incl. overdracht bio) 25.000 
 
• Buitenlandse promotie en exportondersteuning (BMO)  276.000 
              -    Aandeel rundvlees 200.000 
              -    Aandeel kalfsvlees 25.000 
              -    Reserve /diverse inkomsten BMO 51.000 
 
• Promotie levende dieren   18.075 
              -    Acties paarden 5.075 
              -    Promotie fokkerij runderen 13.000 
 
• Personeels-, werkings- en inningskosten  37.000 
 
• Doorrekening algemene werking VLAM   5.526 
    
  Totaal: 1.511.601 
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Rundvlees 
 
‘Witblauw, rundvlees van bij ons’ 
Voor Witblauw rundvlees communiceert VLAM rond drie thema’s:  
 

- de troeven van ons rundvlees: kwaliteitsvol, mals, sappig, minder vet, uniek van 
smaak en mooi rood van kleur…  

- de variatiemogelijkheden met Witblauw 
- aandacht voor de correcte “cuisson” 

 
- Acties? Om deze boodschap te vertolken, kiest VLAM voor een samenwerking met bekende chefs, 
die via kookprogramma’s, magazines en dagbladbijlages een instruerende rol op zich kunnen nemen.  
- Doelgroep? De consument die dagdagelijks met koken bezig is. De communicatie naar de horeca, 
die in 2009 werd opgestart, zal in 2011 minder aan bod komen.  
- Op lange termijn werkt VLAM aan een dossier voor de erkenning van Witblauw als Europees 
streekproduct.  
 
 
Duurzame vleesproductie en consumptie  
 
VLAM is bekommerd om duurzaamheid. Gezien de maatschappelijke tijdsgeest om steeds minder 
vlees te gaan eten omwille van milieu (CO2-uitstoot, mestproblematiek…), dierenwelzijn, gezondheid 
enz., startte VLAM in 2010 met een project rond vlees en duurzaamheid. Na een grondige analyse 
van deze problematiek wordt in overleg met alle schakels van de sector een strategie bepaald.  
 
Plan van aanpak: 
• Ten eerste zullen we alle duurzame initiatieven die vandaag reeds plaatsvinden in kaart brengen.  
• Ten tweede wordt er werk gemaakt van cijfermateriaal (bijvoorbeeld CO2-uitstoot) op regionaal 

en nationaal vlak.  
• Ten slotte worden de bestaande kwaliteitslabels voor vlees grondig geëvalueerd en wordt 

bekeken welke rol zij kunnen spelen in dit duurzaamheidsverhaal.  
 
Deze strategie-oefening zal uitmonden in een communicatieplan, deels onafhankelijk van alle andere 
vleespromotie, deels verweven in de andere promotiecampagnes.  
 
 
‘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. 

• Doelstelling? VLAM wil het vertrouwen in de huidige productie van kwaliteitsvlees tot 60%  
brengen tegen het einde van de campagne en een grotere voorkeur voor en betere attitude t.o.v. 
kwaliteitsvlees creëren.  

• 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 . 

o Ook productintegratie in en sponsoring van kookprogramma’s maken deel uit van het 
programma voor 2011. 

 
Naast deze overkoepelende Europese campagne, zal het Meritus-label de nodige promotionele 
aandacht krijgen, o.a. via acties in samenwerking met de verkoopkanalen. 
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Kalfsvlees 
Het kwaliteitslabel BCV zal ook participeren in de Europese campagne rond kwaliteitsvlees (interne 
link).  
 
Uit onderzoek is gebleken dat kalfsvlees voor veel consumenten geen ‘top of mind’ vleessoort is 
(kalfsvlees is dus niet het voorkeursproduct voor consumenten in het vleesrayon) en dat de 
consument zich vaak beperkt tot één of twee versnijdingen of bereidingen. Daarom drijft VLAM de 
generieke promotie rond kalfsvlees in 2011 op. We leggen de nadruk op de voedingswaarde van 
kalfsvlees (mager en licht verteerbaar) en de variatiemogelijkheden met deze vleessoort. De distributie 
is hierbij de belangrijkste partner. In samenspraak met de distributie zullen we in 2011 promotionele 
acties uitwerken in de vorm van degustaties, vermelding in folders, dagbladadvertenties, website enz. 
Ook inhoudelijke integratie in kookprogramma’s om het imago van kalfsvlees te ondersteunen, 
behoort tot de mogelijkheden. 
 
 
Lamsvlees 
De promotie voor lamsvlees (via VSH, Vlaamse Schapenhouderij) blijft in het teken van het Pastorale-
keurmerk staan. De doelgroep van de communicatie is voornamelijk de detailhandel, maar tijdens 
specifieke periodes (bv. paasperiode) willen we ook de consument bereiken. De website 
www.pastorale.be ondersteunt de acties. 
 
 
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 
VLAM ondersteunt de promotionele werking van de fokkerijorganisaties in de rund- en paardensector. 
Het gaat enerzijds om de promotionele werking van het CRV (Coöperatieve Rundveeverbetering) op 
het vlak van rundveeverbetering en anderzijds om de acties van de Vlaamse Confederatie van het 
Paard ter promotie van de verschillende stamboeken.  
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Programma Varkens 
 
Dit programma werd opgesteld door VLAM, in samenwerking met de sectorgroep Varkens. 
Productmanager: Sofie Bombeeck (sofie.bombeeck@vlam.be) 

Financiering  Euro 
 
• Promotiefonds varkens – inkomsten 2011  2.700.528 
• Europese cofinanciering    270.000 
• Andere inkomsten   50.000 
• Afname sectoraal reservefonds    
• Afname reserve BMO   175.000 
• Diverse inkomsten BMO   4.000  
   
  Totaal: 3.199.528 

 

Programma 
 
• Binnenland   1.820.000 
              -    Communicatie rond ‘Vlees en duurzaamheid’’                             160.000 
              -    Generieke campagne 400.000 
              -    Certus-campagne 150.000 
              -    Certus – aandeel in de EU-informatiecampagne ‘kwaliteitsvlees’ 540.000 
              -    Meesterlyck–campagne 400.000 
              -    Acties ‘Varkensvlees & gastronomie’ 100.000 
              -    Marktonderzoek 20.000 
              -    Diverse acties (incl. overdracht bio) 50.000 
 
• Buitenlandse promotie en exportondersteuning (BMO)  1.279.000 
              -    Bijdragen export 2010  1.100.000 
              -    Reserve BMO  175.000 
              -    Diverse inkomsten BMO  4.000 
 
• Promotieacties fokmateriaal   60.000 
        
• Werkings- en inningskosten   10.000 
 
• Doorrekening algemene werking VLAM   30.528 
  
  Totaal: 3.199.528 
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Generiek varkensvlees 
 
In het verlengde van de campagne rond Finettes, die van 2007 tot en met 2010 liep, zal VLAM in 2011 
promotie voeren voor een nieuwe versnijding uit de varkenscarré. Deze nieuwe varkensversnijding 
moet grotendeels blijven inspelen op dezelfde thema’s als Finettes:  
 

- eenvoudig te bereiden 
- gezond 
- passend in de moderne keuken 
- veel bereidingsmogelijkheden 

 
Zo kan de nieuwe versnijding meteen ingezet worden als ‘imago trigger’ voor de volledige categorie 
varkensvlees. 
 
De productontwikkeling bereidt VLAM voor in samenwerking met alle schakels uit de sector. We 
willen een product ontwikkelen dat veel consumenten kan aanspreken, waarvan voldoende aanbod is, 
dat maximaal kan gevaloriseerd worden en dat een minimum aan bewerking vereist door de 
beenhouwer. 
Naast de productpromotie zal VLAM ook voldoende aandacht besteden aan de correcte 
bereidingswijze. Hoewel alles staat of valt met de intrinsieke kwaliteit van het product, kan er nog 
veel fout lopen tijdens de bereiding. Daarom moeten consumenten hierbij voldoende begeleiding 
krijgen. Kookprogramma’s met bekende chefs zijn hiervoor het ideale kanaal. Productintegratie en 
inhoudelijke samenwerking krijgen de voorkeur. 
 
 
Duurzame vleesproductie en consumptie  
 
VLAM is bekommerd om duurzaamheid. Gezien de maatschappelijke tijdsgeest om steeds minder 
vlees te gaan eten omwille van milieu (CO2-uitstoot, mestproblematiek…), dierenwelzijn, gezondheid 
enz., startte VLAM in 2010 met een project rond vlees en duurzaamheid. Na een grondige analyse 
van deze problematiek wordt in overleg met alle schakels van de sector een strategie bepaald.  
Plan van aanpak: 
• Ten eerste zullen we alle duurzame initiatieven die vandaag reeds plaatsvinden in kaart brengen.  
• Ten tweede wordt er werk gemaakt van cijfermateriaal (bijvoorbeeld CO2-uitstoot) op regionaal 

en nationaal vlak.  
• Ten slotte worden de bestaande kwaliteitslabels voor vlees grondig geëvalueerd en wordt 

bekeken welke rol zij kunnen spelen in dit duurzaamheidsverhaal.  
 
Deze strategie-oefening zal uitmonden in een communicatieplan, deels onafhankelijk van alle andere 
vleespromotie, deels verweven in de andere promotiecampagnes.  
 
 
‘Certus, Meritus en BCV. Je garantie op topkwaliteit’ 
 
• Wat? Een gezamenlijke campagne voor Certus-varkensvlees, Meritus-rundvlees 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.  

• Doelstelling? VLAM wil het vertrouwen in de huidige productie van kwaliteitsvlees tot 60% 
brengen tegen het einde van de campagne en een grotere voorkeur voor en betere attitude t.o.v. 
kwaliteitsvlees creëren.  

• 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 . 

o Ook productintegratie in en sponsoring van kookprogramma’s maken deel uit van het 
programma voor 2011. 
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Naast deze overkoepelende Europese campagne, zal het Certus-label de nodige promotionele 
aandacht krijgen, o.a. via acties in samenwerking met de verkoopkanalen.  
 
 
Meesterlyck 
 
• Doelstelling? Het marktaandeel van Meesterlyck binnen het assortiment kookham verhogen en 

daarom zoveel mogelijk verkoopkanalen overtuigen om Meesterlyck in hun assortiment op te 
nemen. 

• Smaak en authenticiteit blijven net zoals in 2010 en 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’. Dit concept wordt binnen de vleeswarensector technisch voorbereid en wil zich aan 
communicatiezijde zowel richten naar consument als naar vakmensen. De uitwerking van een 
portaalsite voor ‘Belgische Charcuterie’ zou een eerste onderdeel zijn van dit communicatieplan.  

 
 
Antonius-Award 
 
• Wat? Award die VLAM tweejaarlijks uitreikt aan een chef-kok voor wie het varkensvlees een 

hoogwaardig gastronomische plaats bekleedt in zijn keuken. Met deze award wil VLAM het 
gebruik van en de kennis en de interesse voor varkensvlees en vleeswaren op basis van 
varkensvlees in de gastronomie bevorderen en zo aanzetten tot meer consumptie.  

• Nieuw in 2011: De laureaat zal een soort ’Ambassadeur van het varkensvlees’ worden die 
zowel naar zijn collega-chefs als naar consumenten over de troeven van dit hoogwaardige vlees 
zal communiceren via culinaire magazines. Hij zal ook een voorbeeldfunctie invullen voor de 
jonge generatie chefs. Daarom start VLAM met een project in samenwerking met de hotel- en 
slagerscholen.  

 
 
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) 

Financiering  Euro 
 
• Bijdrage sector runderen   200.000 
• Bijdrage sector kalveren   25.000 
• Bijdrage sector varkens   1.100.000 
• Reservefonds runderen (reserve BMO)   50.000 
• Reservefonds varkens (reserve BMO)   175.000 
• Andere inkomsten   5.000 
   
  Totaal: 1.555.000 
 
 

Programma 
 
• Deelname internationale vakbeurzen      230.000 
• B2B-communicatie (promotie – mailings – newsletter – vakpers)  640.000    
• Prospectie – contactdagen – marktstudies  180.000   
• Pr – algemeen   160.000 
• Informatie, voorlichting en vorming   20.000 
• Juridisch, veterinair en communicatieadvies  4.000 
• Diverse initiatieven   4.500 
• Werkings- en personeelskosten   316.500 
 
  Totaal: 1.555.000 
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Het exportbureau vlees van VLAM, Belgian Meat Office, 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 marktaandeel, positie en imago op de kernmarkten 
• Onderhoud imago en groei op de aandachtsmarkten 
• Marktdiversificatie door groei op prospectieve markten 
• Exportondersteuning – veterinaire dossiers: Australië, China, de Filippijnen, de Verenigde 

Arabische Emiraten, Vietnam, Taiwan,  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. 
Imago-ondersteunening blijft essentieel op de kernmarkten. Uit b-to-b contacten en imago-onderzoek 
blijkt dat er nog steeds een belangrijk imagodeficit is voor Belgisch vlees. 
De campagne komt in 2011 strategisch aan bod in de vakpers in Duitsland, Nederland, Frankrijk, 
Italië, Polen, Rusland 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 een niet te 
miskennen 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. De Belgian Meat Office-Stuurgroep wenst dan ook voor de jaren 
2011-2013 extra nadruk te leggen op prospectie-initiatieven, zowel op nieuwe markten als bestaande 
markten of marktsegmenten. Budgettair zal het prospectiebudget opgetrokken worden en het ligt in de 
bedoeling om in de komende jaren vier contactdagen per jaar te organiseren, met name één 
combicontactdag en drie kleinere. 
 
Deze opties en combinaties krijgen verdere uitdieping en worden in het driejarenplan 2011-2013 
gegoten: 
 
Voor de nieuwe lidstaten en Oost-Europa: 

- Tsjechië/Slowakije: herhaling van het initiatief van 2009  
- Slovenië: eventueel te combineren met een contactdag in Italië 
- Bulgarije: herhaling van het initiatief van 2008 
- Roemenië/Hongarije: combicontactdag 
- Kroatië: mogelijk te combineren met een contactdag in Italië 
- Oekraïne: mogelijk te combineren met een contactdag in Polen (Lublin) 
- Polen: combicontactdag Krakau/Lublin 
- Baltische staten: mogelijk te combineren met een actie in Polen of Scandinavië 
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Gekende markten: 
- Frankrijk: verdere invulling na evaluatie van de deelname aan de foodservicebeurs Sirha Lyon 

in januari 2011 
- Italië: initiatief in het Noorden (Milaan) of in het Zuiden – nog te bepalen 
- Griekenland: Athene 
- Scandinavische landen: Zweden en Finland 
- Derde landen: China en Australië: contactdagen zodra deze markten opengaan 
 

 
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. Een 
veterinair akkoord met China, Australië en Nieuw-Zeeland blijft de hoogste prioriteit. Andere 
dossiers als de Filippijnen, de Verenigde Arabische Emiraten, Taiwan, Vietnam en Rusland 
worden ook behandeld. 

 
• 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, Buitenlandse Zaken en FIT. 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VLAM Programma 2011 29

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) 
 
Financiering                        Euro 
 
• Promotiefonds pluimvee, eieren en kleinvee – inkomsten 2011  262.400 
              -    Pluimvee      105.000  
              -    Eieren       54.400  
              -    Konijnen       81.000  
              -    Toelevering  22.000  
• Andere inkomsten   52.300 
              -    Bijdrage bedrijven bij deelname aan Anuga 2011       47.000  
              -    Financiële inkomsten           5.000  
              -    Diverse inkomsten  300       
 
 Totaal: 314.700 

Programma 
 
• Algemeen   21.000 
              -    Marktonderzoek (GfK) 8.300 
              -    Overdracht biosector 1.100  
              -    Doorrekening algemene werking VLAM 7.361 
              -    Innings- en werkingskosten 4.239 
 
• Promotie kip   157.800 
              -    Binnenland – generieke promotie 59.800 
              -    Buitenland – deelname voedingsvakbeurs Anuga Keulen 88.000 
              -    B2B – promotie Belplume 10.000 
 
• Promotie ei    54.200 
              -    Binnenland – generieke promotie 44.200 
              -    B2B - promotie kwaliteitsproject eieren 10.000 
 
• Promotie konijn  81.700 
              -    Binnenland – generieke promotie 62.700 
              -    Buitenland – deelname voedingsvakbeurs Anuga Keulen 19.000 
    
  Totaal: 314.700 
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‘Goesting in iets goeds?’ 
 

• Wat? Campagne 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.  

• 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 medio 2012 t.o.v. medio 
2009, en een bekendheid van de campagne opbouwen bij de doelgroep van 60% geholpen 
bekendheid tegen midden 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 radiocampagne 
 promotiemateriaal 
 diverse andere pr-acties 
 redactionele samenwerkingen met de algemene pers 

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

 
In de communicatie b-to-b is het belangrijk het duurzaamheidaspect (interne link) zo ruim mogelijk 
onder de aandacht te brengen, naast de garanties rond voedselveiligheid en tracering. Belplume 
controleert dit bij circa 90% van de  braadkippenproducenten en is door de Vlaamse overheid erkend 
als centrum voor duurzame landbouw. 
  
 
‘Formidabel fastfood’ 
 
• Wat? Campagne, gestart in 2008, die alle sterke troeven van het ei benadrukt: snel, makkelijk, 

gezond, modern, variatierijk, lekker en goedkoop.  
• 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 eventcampagne i.s.m. een hotelschool  
o ondersteund door mogelijke medewerking van een radiozender en/of gekoppeld aan 

een radiocampagne 
o promotiemateriaal voor de handel 
o concept Formidabel Fastfood op verpakkingen en op de winkelvloer 
o verspreiding van informatie via de website www.ei.be  
o apotheose van de campagne: Wereldeierdag in oktober 
 

‘Konijn op andere wijze’ 
 
• Wat? Strategie voor de promotie van konijn, 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  
- degustaties op beurzen en verkooppunten 
- acties naar horeca en/of hotelscholen 
- 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 Anuga, met een gezamenlijke groepsstand met individuele 
plaatsen.  

• Via het exportinformatiecentrum binnen VLAM wordt een ontwikkelingsplan voor nieuwe markten 
in Centraal- en Oost-Europa opgesteld, en zal de attractiviteit en competitiviteit van potentiële 
exportmarkten in de nieuwe lidstaten onderzocht worden. Aansluiting van de braadkippensector 
bij buitenlandse zendingen, georganiseerd door FIT en i.s.m. Belgian Meat Office, is een 
mogelijkheid. 

 
 
Kwaliteit – Belplume 
Belplume www.belplume.be staat in voor de uitbouw van een Integraal Kwaliteitsbeheersysteem voor 
braadkippen. Sinds 2009 kunnen ook de opfok- en leghennenbedrijven en de legvermeerderings-
bedrijven zich aansluiten bij Belplume. 
 
Op de agenda voor 2011: 
• Voor de communicatie rond de Belplume-braadkip richten we ons op de afnemers van de 

grootdistributie, grootkeukens en catering. Daarnaast wordt ook actie ondernomen naar de hele 
keten. 

• Belplume zal met de grote distributieketens (o.a. Delhaize, Colruyt, Carrefour en Makro) 
gesprekken aangaan en zoeken naar synergie tussen de lastenboeken: de privé-lastenboeken 
kunnen voortbouwen op de Belplume-lastenboeken en aan de voorwaarden specifieke accenten 
toevoegen. 

• De eerste certificaten voor de legpluimveebedrijven (reproductiebedrijven, opfok-legbedrijven en 
legkippenbedrijven) zijn uitgereikt. De laatste hand wordt gelegd aan de vergelijkende studie van 
de voorwaarden in Belplume en IKB-Ei. Wanneer de gelijkwaardigheid een feit is, zullen 
gesprekken aangeknoopt worden met het Duitse kwaliteitssysteem KAT om ook daar de 
gelijkwaardigheid te verkrijgen. 

• Belplume tracht ook in de legsector zijn erkenning als centrum voor duurzame landbouw te 
behalen zodat de legpluimveebedrijven in 2011 in aanmerking komen voor het ontvangen van 
specifieke steun. 

• Het GSP-lastenboek voor de pluimveeservicebedrijven wordt herzien en aangepast.  
• De gelijkwaardigheid met het Nederlandse systeem IKB-PSB wordt geëvalueerd en waarschijnlijk 

bevestigd. 
 
 
En nog dit: 
Naar jaarlijkse traditie ondersteunt VLAM in het voorjaar de Gulden Eifeesten www.guldeneifeesten.be 
in Kruishoutem, een succesvol evenement met de verkiezing van de Eikoningin en de Eierboer als 
hoogtepunt. 
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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) 
 
Financiering Euro 

• Promotiefonds zuivel – inkomsten 2010   2.550.000 
• Cofinanciering EU   659.000 
• Andere inkomsten   185.000 
• Afname sectoraal reservefonds   277.589 
 
         Totaal:   3.671.589 
 

Programma 

• Promotie consumptiemelk   1.725.000 
              -    EU-campagne 2008-2011                             760.000 
              -    EU-campagne 2011-2014 (b-to-c) 726.000 
              -    EU-campagne 2011-2014 (opinion makers) 109.000 
              -    Project melkautomaten in scholen                          130.000         
 
• Promotie ‘kazen van bij ons’   1.295.000 
              -    B-to-c campagne                             980.000 
              -    Acties verkooppunt                                                 175.000 
              -    Degustatie-acties                                140.000 
 
• Buitenlandse acties – deelname beurzen  120.000 
   
• Verspreiding voedingsinformatie   100.000 
 
• Educatief project ‘Melk4kids’   120.000 
 
• IKM-werking   179.000 
 
• Marktonderzoek – impactmeting campagnes  25.000 
 
• Overdracht promotiefondsen biosector   7.500 
 
• Innings- en administratiekosten + logistieke beheerskosten  3.500 
 
• Doorrekening algemene werking VLAM   96.589 
 

 Totaal:  3.671.589  
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‘Melk. En ik kan tegen een stootje’ 
 

• Wat? De huidige promotiecampagne voor consumptiemelk, die voor de helft met Europese 
middelen gefinancierd wordt, en de voordelen van melk in de kijker zet. 

• Duur: driejarige campagne, die midden 2011 afloopt.  
• Doelgroep: jonge vrouwen en moeders tussen 20 en 40 jaar. In tweede instantie de groep 

jongeren tussen 8 en 13 jaar. 
   
Eind 2010 wordt er bij de EU een voorstel ingediend voor een vervolgcampagne. 
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 midden 2011 tot midden 2014, en uiteenvalt in twee 
luiken. Enerzijds een luik ‘public relations’ en ‘public affairs’, dat volledig op de doelgroep 
voedingsprofessionals wordt toegespitst en anderzijds consumentgerichte campagnes rond het thema 
‘Melk, voedzaam van nature’. 
 
 
Gezonde automaten 
 
VLAM biedt secundaire scholen gezonde automaten 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. In 2011 investeert VLAM bijkomend in 39 automaten, zodat er 
in 2011 minstens 119 automaten volledig operationeel zullen zijn in secundaire scholen. We voorzien 
de nodige communicatie rond deze actie en de automaten krijgen ook de look van de campagne met 
de boodschap ‘Melk. En ik kan tegen een stootje’.  
 
 
‘Kazen van bij ons, dan weet je dat het goed is’ 
 

• Wat? Nieuwe campagne opgestart in het najaar van 2010, die teruggaat naar de essentie van 
de kazen van bij ons: kleinschaligheid, authenticiteit en nabijheid.  

• Acties:  
o Voor de lancering van de campagne koos VLAM voor een sterke aanwezigheid op tv 

met twee spots, waarin de nadruk ligt op het principe ‘tijd’.  Kazen van bij ons zijn het 
resultaat van vakmanschap, passie en toewijding, en daar kruipt tijd in. Om de impact 
van de campagne te versterken zal de tv-campagne worden aangevuld met o.a. 
printcampagnes.  

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.  

o VLAM maakt ook in 2011 gebruik van de kaasmobiel in de onmiddellijke nabijheid 
van verkooppunten. We benaderen de consument op een ogenblik dat hij zijn 
wekelijkse aankopen verricht. Er worden kazen van bij ons ter degustatie aangeboden 
en bovendien worden de campagneboodschappen nog eens rechtstreeks 
overgebracht. 

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. 
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• 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.  
 
 
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 2011: VLAM zal het netwerk van zuivelambassadeurs verder uitbouwen, zodat 
steeds meer kinderen de kans krijgen om in de buurt van hun school of buitenschoolse 
organisatie een melkveebedrijf te bezoeken. Een constructieve samenwerking met andere 
landbouweducatieve organisaties blijft noodzakelijk om de deelnemende bedrijven zo goed 
mogelijk te begeleiden en regelmatig vormingsmomenten in elke provincie te kunnen 
organiseren.  

 
 
Voeding en gezondheid 
 
NICE, de voedingsinformatiecel van VLAM, zet de voedings- en gezondheidsaspecten van zuivel in 
de kijker. Het project ‘Voeding Uitgedokterd’ - gericht op huisartsen - wordt geactualiseerd en 
bekendgemaakt. Daarnaast wordt voorzien in de uitbreiding van het aanbod aan informatiemateriaal 
(zoals brochures) die de gezondheidsprofessional kan gebruiken bij het contact met de consument. 
Tot slot biedt het educatieve project ‘Het land van Calcimus‘ concreet les- en spelmateriaal voor 
leerkrachten van de lagere school. 
De voedingsinformatiecel zal ook ingeschakeld worden bij de uitwerking van de meerlandencampagne 
die, mits de EU haar goedkeuring geeft, vanaf midden 2011 van start zal gaan. 
De voedingsinformatiecel zal mee instaan voor de inhoudelijke uitbouw van de campagne ‘Melk, 
voedzaam van nature’, zowel voor het gedeelte communicatie richting voedingsprofessionals als voor 
het consumentgerichte deel van de campagne. 
 
 
Buitenland 
 
De buitenlandpromotie voor zuivel spitst zich enkel toe op de handel. VLAM kiest voor deelnames aan 
enkele belangrijke vakbeurzen op de kernmarkten.  
Voor 2011 staan op het programma: 

• PLMA in Amsterdam (24 tot 25 mei)  
• Anuga in Keulen (8 tot 12 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 het kenniscentrum 
inzake exportmarkten 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) 

Financiering Euro 
 
• Promotiefonds vis – inkomsten 2011   157.000 
• Afname reservefonds   109.000 
• Cofinanciering EU   205.000 
• Inbreng partners   20.000 
• Andere inkomsten   5.000 
  
 Totaal: 496.000 

 

Programma 
 
• Generieke campagne ‘Vis, zoveel lekkers dat er is’  375.000 
              -    Mediacampagne 240.000  
              -    Distributieacties – promotiemateriaal 80.000 
              -    Agentschapsbegeleiding  20.000  
              -    Website - weekrecepten 5.000  
              -    Pr – media – diversen 30.000  
 
• Acties ‘Vis van het Jaar’   30.000 
              -    Media - persvoorstelling 5.000 
              -    Winkelmateriaal 15.000 
              -    Wedstrijden horeca/hotelscholen 7.500 
              -    Diversen 2.500 
 
• Promotiedag pladijs  10.000 
              -    Media – persvoorstelling 7.500 
              -    Pr – media - diversen 2.500 
 
• Exportpromotie – deelname European Seafood Exposition  40.000 
 
• Marktonderzoek en evaluatie campagne  8.500 
 
• Innings- en werkingskosten  6.616 
 
• Doorrekening algemene werking VLAM  5.884 
 
• Nog te bestemmen          20.000 
  
                                                              Totaal: 496.000 
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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 paaiperode, 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 ‘Vis en seizoenen, zoveel lekkers dat er is’ 

• 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 
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 2011 is de ‘Vis van het Jaar’ aan zijn 23ste 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 
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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. Voor de 
laatstejaars leerling-chefs in de hotelscholen wordt de 'Smakelijkste klas van het land' 
ingericht. 

 
• ‘Dag van de Pladijs  

o Wat? Nieuw evenement dat pladijs in de schijnwerpers plaatst. 
o Wanneer? Eind augustus, 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. 
  

Acties zoals ‘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.  
• 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.  

De beursdeelname in 2010 werd positief beoordeeld. In een stappenplan gespreid over meerdere 
jaren zal de deelname verder ontwikkeld worden.  
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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) 
 
Financiering               Euro 
 
                          
• Facturatie bakkerijpromotiefonds                 1.250.000 
• Reserve             85.500 
• Andere inkomsten                          11.000 
• Toegewezen financiële opbrengsten              10.000 
• Projectfinanciering – externe partners                                        27.500 
  
 Totaal:          1.384.000 

 
 
Programma 
 
• Generieke campagne        1.084.000 
• Achterbancommunicatie             15.000 
• Lokale Marketing personeel en werking           105.000 
• B2B-programma             42.500 
• Broodprojecten             60.000 
• Private sectorinitiatieven             12.500 
• Marktonderzoeken                       22.500 
• Public relations               7.000 
• Werkingskosten             19.993 
• Doorrekening algemene werkingskosten VLAM            11.507 
• Inningskosten               4.000 
 
 Totaal:       1.384.000 
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Het 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 het imago van brood. 

 
 
‘Wakkere Bakker. Je haalt er meer dan brood alleen’ 
 

• Wat? Een generieke campagne die het imago van de ambachtelijke bakker ondersteunt en de 
voorbije twee jaar in Vlaanderen warm werd onthaald.  

• In 2011 wil VLAM die ‘meer’ uit de slogan extra in de kijker brengen: de smaak, geur en 
dagversheid van de producten, de productpresentatie, het uitgebreide assortiment… Bij de 
Wakkere Bakker draait het niet alleen om zijn producten, maar ook om de sfeer, de 
persoonlijke bediening, het woordje uitleg bij de aankoop…  

• Acties:  
o Nieuwe tv-spotjes met bakkersvrouw Linda in de hoofdrol. Linda & co krijg je zowel 

in het voorjaar als in het najaar te zien op tv.  
o Er wordt overwogen om radio in te zetten als een activerend medium.  
o De website www.wakkerebakker.be evolueert van een informatie- en actieplatform 

naar een spil in socialemediacommunicatie. We zetten klanten aan om hun eigen 
bakkersverhaal te posten.  

o Mediapartners als De Zondag maken het verhaal af. 
 
 
Lokale Marketing 
 

• Doelstelling? Het stimuleren van het klantgericht ondernemen van de artisanale bakker.  
o Door de klantentrouw te bewaken wordt ernaar gestreefd dat de primaire en 

secundaire kopers vaker langsgaan en/of per bezoek meer besteden (waarde van de 
klant voor de bakker).  

o Het stimuleren van de winkelbeleving is een tweede aspect (waarde voor de klant). 
• Acties?  

o De uitdaging voor 2011 bestaat erin om nog praktischer en meer in de diepte te 
werken met het actieprogramma.  

o De kernactiviteit van het projectteam focust op het uitbouwen van een inspirerend 
kenniscentrum voor de bakker: grondige desk research en field research worden 
gebundeld en vertaald naar concrete informatie op maat van de bakker en worden via 
de diverse kanalen gecommuniceerd. Ook het duurzaamheidaspect (interne link), dat 
aan belang wint, zal aandacht krijgen in dit programmaluik.  

o Operationeel biedt het project Lokale Marketing nog steeds de volgende activiteiten 
aan:  

 individuele consultancy voor bakkers  
 afzonderlijk inzetbare klantentevredenheidonderzoeken 
 het mystery shopping-project 
 de marketingmodule voor het onderwijs 

o De derde editie van de Bakery Management Award vindt plaats in 2011 met 
uitreiking tijdens de BIBAC-vakbeurs  

 
Een stevig communicatieluik zorgt ervoor dat alle nuttige informatie bij de bakkers terecht komt: e-
zines, vakpersartikels en direct mailings dragen hiertoe bij, evenals de kruispuntsite 
www.bakkersinfo.be. 
 
 
Imago van brood ondersteunen 
 

• Het sectorale project ‘Alledagenbrood.be’ positioneert brood als een eigentijds product dat 
perfect past binnen de hedendaagse leef- en voedingsgewoonten van de Belg. De Dag van het 
Brood zal in 2011 met haar derde editie op eigen benen staan met een minimale investering.  

• Een nieuwe investering is het project ‘FitteSchoolDag’, een samenwerking tussen Stichting 
Vlaamse Schoolsport (SVS), het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en 
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Ziektepreventie (VIGeZ), NICE en de bakkerijsector van VLAM. Doelstelling? In het 
gezondheidsbeleid van de secundaire scholen in het luik voeding (*) voldoende aandacht 
hebben voor brood. De bestaande educatieve spelkoffer wordt op zijn beurt geïntegreerd in 
het project ‘FitteSchoolDag voor het Basisonderwijs’. 
(*) Naast het voedingsluik is er ook een bewegingsluik. 

 
 
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 
informatie over de gezinsaankopen van het GfK-consumentenpanel en brengt VLAM via een peiling 
het eetgedrag van de consument in beeld.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VLAM Programma 2011 41

Programma ‘Bioproducten’ 
 
Dit programma werd opgesteld door VLAM, in samenwerking met de stuurgroep Bioproducten. 
Productmanager: Kristien Soete (kristien.soete@vlam.be) 
 
Financiering                                                                                                              Euro
  
 Promotiefonds bio – inkomsten 2010 140.000 
 Overdracht sectoren   25.000 
 Aandeel bio in subsidie Vlaamse overheid aan VLAM   48.450 
 EU-cofinanciering (campagne 2011- 2014) 110.000 
 Tussenkomst L&V in EU-campagne   21.000 
 Afname sectorreserve               9.750 

 
Totaal:      354.200 

 
Programma 
 
 Generieke campagne bio - voorjaar 2011                                                                          80.000 
 EU-campagne bio 2011- 2014 – najaar 2011                                                             266.200 
 Marktonderzoek             5.000 
 Doorrekening algemene werking VLAM       3.000 

 
Totaal:             354.200 

 
Enkele cijfers 
De totale biobestedingen in Vlaanderen stegen in 2009 met bijna 11%. Dit kwam omdat er enerzijds 
meer gezinnen bioproducten kochten en anderzijds omdat de biobestedingen per gezin stegen. 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.  
 
‘Bio, de smaak van de natuur’ 
• 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. Bio past bovendien uitstekend in het duurzaamheidsverhaal dat VLAM uitdraagt. 

 
• Acties: 

o De crossmediale biocampagne wordt verder uitgebouwd.  
o De vijf redenen om bio te kopen staan in deze campagne voorop:  

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

o We spelen de authentieke, echte smaak van de producten uit als voornaamste troef. Dit 
sluit perfect aan bij het concept ‘De smaak van de natuur’ en sluit bovendien, samen 
met het gebruik van het nieuwe EU-biologo, ook aan bij de Europese biocampagne. 

o Om verder te bouwen aan de bekendheid van de biocampagne zal VLAM ook in 2011 in 
het voorjaar de jaarlijkse Bioweek, georganiseerd door BioForum, ondersteunen met de 
bekende tv-spot en affiches. 

 
Vanaf augustus 2011 hopen we het budget te kunnen verdubbelen met Europese cofinanciering. 
Doordat we de voorbije jaren om budgettaire redenen de massamedia minder hebben ingezet, viel de 
bekendheid van de campagne en waar de campagne voor staat in 2009 sterk terug. In 2010 was er 
evenwel weer een lichte groei. Ook de ondersteuning voor communicatie-initiatieven vanuit de 
Vlaamse overheid wordt in het budget meegenomen. Het is ons echter niet gelukt met andere EU-
partners een gezamenlijk project in te dienen. Bij een gunstige beslissing van de EU kan de nieuwe 
driejarencampagne in het najaar van 2011 opgestart worden. 
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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) 
 
Financiering Euro 
           
 Subsidie hoeve VLAM 48.450  
 Bijdragen sector – inkomsten 2011 14.000 
 Afname sectorreserve 21.550 

 
Totaal: 84.000 

Programma 
            
 Communicatie ‘Erkend Verkooppunt Hoeveproducten’ 62.400 
 Personeels-, werkings- en inningskosten 20.600 
 Doorrekening algemene werking VLAM   1.000

  
Totaal: 84.000 

 
 
De werking van hoeveproducten draait in 2011 nog steeds rond het label Erkend Verkooppunt 
Hoeveproducten. VLAM concentreert zich op twee doelgroepen: enerzijds de hoeveproducenten en 
anderzijds de consument.  
 
Hoeveproducenten 

• Doelstelling: 300 Erkende Verkooppunten Hoeveproducten tegen 2012 
• Acties:  

o VLAM overtuigt hoeveproducenten door middel van gerichte mailings en beurzen om 
toe te treden tot het label. Sinds 2009 kunnen ook boerenmarkten toetreden. In 2011 
zullen ook zij een gerichte mailing ontvangen.  

o De hoeveproducenten die lid zijn van het label Erkend Verkooppunt Hoeveproducten 
krijgen ook in 2011 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.  

 
Consumenten 

• Doelstelling: Een naambekendheid van het label van 25% bij de primaire doelgroep tegen 
2012.  

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

consumentenmagazines.  
o De wegenkaartjes naar toeristische diensten krijgen een update. 
o In de communicatie wordt duurzaamheid nog meer naar voor geschoven. 
o Ook de website www.hoeveproducten.be blijft een belangrijk medium voor 

consumenten. Als doelstelling voor 2011 wordt de grens van 4.000 bezoekers per 
maand gesteld. We mikken op 1.000 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) 
 
Financiering  Euro 
 
 Subsidie Vlaamse overheid 48.450 
 Licenties ‘Erkend streekproduct‘ 2011 50.000 
 Subsidie L&V  uit het diversificatiefonds suiker  75.000 
 Afname sectorreserve 61.550 

  
Totaal: 235.000 

 
 
Programma 
 
 Communicatie-initiatieven  171.700 
 Adviesverlening 40.700 
 Werkingskosten 20.600 
 Doorrekening algemene werking VLAM 2.000

  
Totaal:  235.000 

 
 
Streekproduct.be 
De traditionele streekproducten blijven goed in de markt liggen: in 2010 stond de teller voor het label 
streekproduct.be op 121 en werden er 3 Europese dossiers voor BGA (Beschermde Geografische 
Aanduiding) bij het Departement Landbouw en Visserij ingediend. In 2011 wordt er gericht gezocht 
naar aanvragen voor een erkenning en worden potentiële EU-erkenningen gescreend op vlak van 
haalbaarheid en potentieel. 
 
Uit een consumentenonderzoek blijkt dat de consument het concept en de tools positief ervaren, maar 
de strategie en het communicatieplan worden in 2011 bijgestuurd. Inhoudelijk ligt de nadruk op 
traditie. Vlaamse streekproducten met een traditie van meer dan 25 jaar moeten zich onderscheiden 
van lokale producten.  
 
Acties: 

• Er wordt extra geïnvesteerd in communicatie naar de geïnteresseerde consument en 
hierdoor moet het label meer bekendheid krijgen. De consument zal het label ook terugvinden 
op verkooppunten, in horecazaken en op toeristische diensten.  

• De website www.streekproduct.be blijft centraal staan, wordt geoptimaliseerd en 
aantrekkelijker gemaakt. Een vertaling van de website naar het Engels of Frans behoort ook 
tot de mogelijkheden. Dit alles moet een stijging van het aantal bezoekers en 
nieuwsbrieflezers met zich meebrengen. 

 
Steunpunt Streekproducten 
Het Steunpunt Streekproducten heeft één jaar werking achter de rug en zal in 2011 rond dezelfde 
thema’s voortwerken.  

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

• Er wordt opnieuw een samenwerking met Tafelen in Vlaanderen opgezet om horeca, 
toerisme en traditionele streekproducenten aan te moedigen om samen te werken.  

• Ten slotte blijft het Steunpunt met haar ‘knowhow’ overheden op alle niveaus ondersteunen. 
Zo zal men in 2011 broodjes, slaatjes, zoetigheden en biertjes met erkende Vlaamse 
traditionele streekproducten kunnen  proeven in het Vlaams Parlement. 




