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Woord vooraf 
 

 
 
Beste lezer, 
 
 
“Mensen die positief denken, zien meer mogelijkheden,” staat te lezen in het World Book 
of Happiness. "Ze nemen meer verantwoordelijkheid, relativeren meer, maar toch hechten 
ze belang aan wat het dagelijks leven zin geeft.” Mijn job is een van de dingen. Producten 
van bij ons promoten. Omdat ik erin geloof. En daarin ben ik niet alleen. VLAM telt heel wat 
positieve denkers. 
 
 
Ons programma voor 2013 is dan ook een positief verhaal van bewuste keuzes: 
 

1. VLAM wil een duurzame relatie met de consument aangaan. Die consument anno 
2013 zoekt naar authenticiteit en verwacht dat ook van zijn producten. Campagnes 
als Responsibly Fresh, Vlees van hier en Vis van het seizoen spelen hierop in, altijd 
met een duidelijke focus op het lokale aspect.  

 
2. We willen in 2013 - zonder de kernmarkten te vergeten - inzetten op prospectie 

buiten de EU: voor vlees gaan we naar China en Australië, voor groenten en fruit 
naar het Midden-Oosten, voor sierteelt naar Zuid-Rusland.  
 

3. Tot slot willen we na heel wat jaren te focussen op hoeveel, nu voor marktonderzoek 
meer ingaan op het waarom. Door de motivatie van de consument te achterhalen, 
kan VLAM nog gerichter campagnes voeren. 

 
 
Dat het niet bij goede voornemens blijft, bewijst de voorbereiding die VLAM in 2012 
maakte: we vernieuwden de beleids- en beslissingsorganen, actualiseerden de missie, visie 
en algemene strategie, de exportcel zette volop in op prospectie, en het gloednieuwe VLAM-
panel staat in de startblokken. Daar kunnen we in 2013 volop de vruchten van plukken.  
 
 
Lees het volledige programma voor 2013 ook online op www.vlam.be.  
 
 

 
 
Frans De Wachter  
Algemeen directeur  
 
 
 
 
P.S.: Op Facebook (als ‘Lekker van bij ons’ en ‘Groen van bij ons’) gaat VLAM dagelijks de 
conversatie met de consument aan. Ik doe hierbij een warme oproep om deel te nemen 
aan het gesprek. 
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Inleiding 
 
 
Het jaarprogramma 2013 voor de promotie van landbouw-, tuinbouw- en visserijproducten 
wordt begroot op 23,7 miljoen euro. Dit bedrag ligt 5,5 % of 1,3 miljoen euro hoger dan het 
(herziene) begrotingstotaal van 2012. De toename is vnl. een gevolg van de sterk 
toenemende EU-cofinanciering, de verhoging van de bijdragen in de sierteeltsector en van  
de middelen voor de promotie van visserijproducten. 
 
De voor 2013 door de Vlaamse overheid aan VLAM toegekende subsidie bedraagt 
4.936.000 euro. T.o.v. 2012 is dit een verhoging met 64.000 euro. Dat komt overeen met 
een indexering van 2 % op het gedeelte van de subsidie dat betrekking heeft op loonkosten. 
De subsidie - 4.936.000 euro – wordt aangewend voor de financiering van de algemene 
werking van VLAM (3.745.000 euro) en van het horizontaal of sectoroverkoepelend 
programma (1.191.000 euro). Van dit laatste bedrag is  217.000 euro  bestemd  voor de 
financiering van de sectoren ‘Bio-, hoeve- (nu ‘Korte keten’) en streekproducten’.  
 
De middelen die VLAM zelf genereert via de sectorale promotiefondsen nemen toe, o.m. 
ingevolge de verhoogde bijdragen in de sierteeltsector en projectfinanciering in de 
visserijsector. De geraamde inkomsten voor 2013 via de promotiefondsbijdragen (incl. de 
vrijwillige bijdragen) bedragen voor alle sectoren samen bijna 13,2  miljoen euro.  
Daarnaast wordt er in een aantal sectoren voor de financiering van het programma 2013 ook 
geput uit het sectoraal reservefonds. Voor alle sectoren samen gaat dit over 1,5 miljoen 
euro. 
VLAM zal in 2013 kunnen rekenen op Europese cofinanciering voor een aantal 
promotieprogramma’s in het kader van de EU-verordening ‘Voorlichtings- en 
afzetbevorderingsacties voor landbouwproducten op de binnenmarkt’. Voor aardappelen en 
verwerkte  groenten gaat het om aflopende programma’s, telkens in het kader van een 
meerlandenproject. Deze programma’s lopen tot midden 2013. Dat is ook het geval voor de 
informatiecampagne over de erkende kwaliteitssystemen in de vleessectoren (rundvlees – 
varkensvlees – kalfsvlees). Andere door de EU gecofinancierde programma’s zijn er voor 
groenten en fruit (All day long (België) en peren (Duitsland)), voor biologische producten en 
voor de visserijsector. 
Nieuw ingediende programma’s zijn de meerlandencampagne voor zuivel en het programma 
‘derde landen’ voor groenten en fruit. Deze programma’s zijn intussen goedgekeurd en 
kunnen begin 2013 van start gaan.  
Voor de aardappelsector is er een nieuw programmavoorstel in voorbereiding dat met 
goedkeuring van de EU in het najaar van 2013 kan starten. 
Al deze promotieprogramma’s worden voor 50% gecofinancierd door de EU. 
 
 
Andere inkomsten zijn eigen inkomsten van VLAM, onder meer financiële opbrengsten, 
bijdragen van de bedrijven in de kosten van deelneming aan buitenlandse beurzen,  
remgelden op de verkoop van promotiemateriaal, enz.  
 
Naar herkomst kunnen de middelen van VLAM als volgt onderverdeeld worden: 
- inkomsten promotiefondsen (incl. vrijwillige bijdragen):  €  13.164.563 (55,5%) 
- sectorreserves      €    1.583.159 (  6,5%) 
- reserves VLAM      €       452.000 (  2%   )  
- subsidies Vlaamse overheid    €    4.958.500 (21%   ) 
- Europese cofinanciering promotieprogramma’s  €    2.207.404 (  9,5%) 
- andere inkomsten      €    1.325.000  (  5,5%) 
Totaal:        €  23.690.626 (100%) 
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Aan uitgavenzijde kunnen de middelen als volgt onderverdeeld worden: 
- algemene werking:      €   5.372.000 (22,5%) 
- horizontaal programma:     €   1.338.500 (5,5%) 
- sectorprogramma’s:      € 16.980.126 (72%) 
totaal:        € 23.690.626 (100%) 
 
Ongeveer 80% van de promotiemiddelen wordt besteed aan promotie op de binnenlandse 
markt en dit vnl. aan consumentgerichte campagnes en acties (B2C). 
De overige 20% gaat naar exportpromotie, die vrijwel totaal handelsgericht (B2B) gebeurt. 
Vooral vanuit de fruit- en groentesector en de vleessectoren wordt er geïnvesteerd in 
exportpromotie: de fruit- en groentesector besteedt er 53% van de beschikbare middelen 
aan, de vleessectoren 32%.  
Andere sectoren met een meer beperkte exportwerking zijn de sierteeltsector, de 
akkerbouwsector, de zuivelsector en de pluimveesector. 
 
In de volgende pagina’s komen respectievelijk de algemene werking, het 
sectoroverkoepelend (of horizontaal) programma en de 11 sectorprogramma’s aan bod. 
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‘Horizontaal programma’ 2013 – toelichting  
 
Financiering 
 
Na de (prioritaire) financiering van de algemene werking van VLAM blijft er een bedrag van 
1.191.000 euro over voor een horizontale of sectoroverkoepelende werking. De financiering 
van het horizontaal programma komt vnl. van de subsidie van de Vlaamse overheid.  
Daarnaast worden voor 2013 de reserve ‘horizontaal programma’ (75.000 euro) en de 
provisie ‘marktonderzoek’ (30.000 euro) geactiveerd. 
 
Het horizontaal programma omvat een aantal activiteiten die te maken hebben met de 
werking van de diensten die de sectorale werking ondersteunen: de marketingcel, de 
exportcel, de dienst pers en communicatie en de voedingsinformatiecel (VIC). Daarnaast 
zijn er middelen voorzien voor enkele sectoroverkoepelende promotie-initiatieven en vanaf 
2013 valt ook de promotiewerking rond de ‘Korte keten’ onder het horizontaal programma. 
 
Marktonderzoek: van hoeveel naar waarom 
 
Voor VLAM is het essentieel te weten welke behoeften de consument heeft en welke 
waarden belangrijk voor hem zijn. Hoe is het gesteld met de verduurzaming van het 
consumptiepatroon van de Belg/Vlaming? Hoe evolueren de aankoopcriteria van de 
shopper? In welke richting verandert het voedingspatroon? Is er ruimte om de keten te 
verkorten?  
 
Vanuit het GfK-panel en de InSites-consumptietracker hebben we een goed beeld over het 
aankoop- en consumptiegedrag van de Belg/Vlaming, maar ontbreekt het vaak aan 
inzichten over de drijfveren van de consument. Daarom verschuift VLAM het accent van 
kwantitatieve (beschrijving van de markt in cijfers via grotere steekproeven en klassieke 
vragenlijsten) naar kwalitatieve data (graven naar onderliggende motivaties, houdingen en 
drijfveren bij een kleine steekproef via dialogen, groepsgesprekken…) 
 
Nieuw voor 2013 zijn: 
• de start van een VLAM-community (panel van een 100-tal consumenten) waarop 
we op regelmatige basis een aantal kwalitatieve onderzoeken kunnen uitvoeren;  
• een jaarlijks horizontaal kwalitatief onderzoek naar een bepaalde specifieke 
doelgroep (diëtisten, horeca, allochtonen, …) of topic. 
 
Verder in 2013:  
• blijven de cijfers van het GfK-panel (5.000 Belgische gezinnen) over de aankopen 
voor het thuisverbruik belangrijk in de VLAM-werking, maar wordt de inhoud van het contract 
met GfK herbekeken en vernieuwd; 
• worden de evoluties in de buitenhuisverbruik opgevolgd; 
• gebeuren de posttesten, het meten van de efficiëntie van de 
communicatiecampagnes, op systematische wijze - ook dit onderzoek wordt opnieuw 
aanbesteed; 
• worden er, zoals andere jaren, verschillende ad-hocstudies opgezet. 
 
De marktinformatie wordt ook doelgroepgericht verspreid via vakbladen en via 
www.vlam.be. 
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Exportwerking op volle toeren 
 
VLAM zet de jongste jaren sterk in op de uitbreiding van de exportondersteuning en 
marktprospectie.  
De nieuwe exporteursdatabank heeft uitgebreide zoekmogelijkheden en geeft de 
exportbedrijven de mogelijkheid hun bedrijfsfiche zelf te beheren. Exporteurs ontvangen 
regelmatig mailings met handelsvoorstellen en exportactiviteiten. In de toekomst zal de 
verzamelde informatie over de buitenlandse markten ook systematisch digitaal ter 
beschikking gesteld worden van de Vlaamse exportbedrijven.  
 
De exportgerichte sectoren beschikken ondertussen allen over een exportstuurgroep die 
het exportbeleid aanstuurt. In overleg met deze stuurgroep wordt na analyse en prospectie 
beslist of bijkomende exportondersteunende acties gewenst zijn. Beursdeelnames, 
contactdagen, of het uitnodigen van buitenlandse aankopers behoren tot de opties. Waar 
mogelijk werkt VLAM sectoroverkoepelende acties uit.  
 
Het zwaartepunt van de prospectiewerking lag vnl. in Oost-Europa. Vanaf 2013 zal er meer 
aandacht gaan naar markten buiten Europa: China en Australië voor varkensvlees, Zuid-
Rusland voor sierteelt en het Midden- en Verre-Oosten voor groenten en fruit. 
 
VLAM werkt steeds samen met bestaande diensten en instanties die reeds actief zijn op het 
vlak van exportbevordering en meestal ook beschikken over permanente 
vertegenwoordigers in het buitenland. Via het samenwerkingsprotocol wordt er vooral 
intensief samengewerkt Flanders Investment & Trade (FIT).  
Nieuw voor 2013 is een nauwere samenwerking met het Federaal Agentschap voor de 
Veiligheid van de Voedselketen (FAVV).  
 
Pers en communicatie 
 
De dienst ‘pers en communicatie’ van VLAM informeert zowel de vakpers als de algemene 
pers over de VLAM-campagnes en over de producten die VLAM promoot en genereert 
zodoende heel wat free publicity. De sociale media nemen hierin een steeds belangrijker 
plaats in en zullen ook in 2013 steeds meer ingeschakeld worden. 
 
In functie van de promotie van onze producten in het buitenland worden ook de contacten 
met de buitenlandse pers (vnl. vakpers) onderhouden en stelselmatig verder uitgebouwd.  
Verder besteedt VLAM blijvend aandacht aan achterbancommunicatie. De bedoeling is 
om de achterban (de bijdragebetalende bedrijven) systematisch en vooral grondiger te 
informeren over de VLAM-werking en de marketingondersteuning van hun producten. Dit 
gebeurt via direct mailing en/of in samenwerking met landbouwbladen en andere vakbladen. 
Het digitale e-zine bericht trimestrieel over de VLAM-activiteiten en richt zich specifiek naar 
de achterban. 
 
Binnen de werking van ‘pers en communicatie’ is ook de cel creatie actief. De cel creatie 
verzorgt heel wat lay-out en copywriting in eigen huis, wat per saldo een uitsparing van 
kosten voor de sectoren betekent.   
 
De budgetpost ‘corporate image’ heeft te maken met het naar buiten treden van VLAM als 
organisatie en omvat onder meer de realisatie van VLAM-drukwerk, het beheer van de 
VLAM-portaalsite en bedrijfslidmaatschappen. Zo is VLAM o.m. lid van het Comité de 
Liaison, een informeel overlegorgaan van de voedingspromotieorganisaties uit 15 EU-
landen. 
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Lekker van bij ons spreekt ruime doelgroep aan 
 
VLAM wil ‘Lekker van bij ons’ bij de consument verder bekend maken als koepelconcept 
voor de promotie van al onze producten.  
Het interactieve kookplatform www.lekkervanbijons.be speelt de hoofdrol in de ‘Lekker van 
bij ons’-communicatie. Momenteel telt de site jaarlijks meer dan een miljoen bezoekers. We 
willen dit aantal in 2013 nog verder laten toenemen en zo uitgroeien tot een referentiesite 
voor ‘kokend’ Vlaanderen. Daarom wordt de site verder uitgebouwd en zetten we volop in op 
sociale media (Facebook, Pinterest…) Om de site optimaal in de kijker te zetten trekt VLAM 
het budget voor de website op tot 35.000 euro. 
 
VLAM gaat ook met andere mediapartners in zee om het ‘Lekker van bij ons’-concept te 
promoten. Zo is VLAM sinds september 2010 partner in ‘Dagelijkse kost’, het zeer 
succesvolle kookprogramma dat dagelijks op één wordt uitgezonden. Op zondag is er 
bovendien een  herhaling van de door VLAM gesponsorde weekuitzendingen, aangevuld 
met een voor VLAM relevante productrubriek. 
 
VLAM levert ook informatie aan voor de culinaire pagina’s in de weekendedities van enkele 
kranten. Momenteel lopen er samenwerkingen met Het Nieuwsblad, Het Belang van 
Limburg en De Gazet van Antwerpen. In Het Nieuwsblad verschijnt bovendien dagelijks een 
‘Lekker van bij ons’-recept. Deze vruchtbare samenwerkingen wil VLAM in 2013 voortzetten. 
 
Voedingsinformatie, meer dan ooit noodzakelijk 
 
Het is cruciaal voor VLAM om een geloofwaardige en correcte boodschap over voeding 
te verspreiden naar de consument. Daarom kunnen alle sectoren binnen VLAM beroep doen 
op de expertise van het team van de voedingsinformatiecel (VIC). De VIC kijkt erop toe dat 
de verspreide informatie correct is en niet in strijd met de algemeen geldende 
voedingsaanbevelingen, en conform is met de wetgeving inzake voedings- en 
gezondheidsclaims. 
De VIC helpt sectoren bovendien bij de selectie van de meest geschikte kanalen voor de 
verspreiding van deze informatie. 
 
Sensationele berichten in de media trekken regelmatig de plaats in twijfel die sommige 
producten van land- en tuinbouw in een gezonde voeding innemen. Hierop een gepast 
antwoord geven kan enkel door gebruik te maken van relevante, duidelijke, genuanceerde 
en vooral wetenschappelijk onderbouwde argumenten. De VIC volgt de wetenschappelijke 
literatuur rond voeding en gezondheid op de voet. Actuele en relevante informatie over de 
voedings- en gezondheidsaspecten van de producten van land- en tuinbouw en visserij 
wordt op die manier verzameld. Door deze informatie doelgroepgericht te verspreiden draagt 
de VIC bij tot een betere kennis over gezonde voeding en een positief imago van de 
producten van bij ons. Graanproducten zoals brood, aardappelen, groenten, fruit, melk en 
zuivelproducten, vlees, vis of een eitje vormen immers de basisproducten van een 
gevarieerde en evenwichtige voeding.  
 
De VIC staat ook in voor de realisatie van de publicaties en de acties onder het NICE-logo 
(Nutrition Information Center). Deze richten zich in hoofdzaak tot voedingsvoorlichters 
zoals artsen, diëtisten en andere gezondheidswerkers, docenten voeding, socio-culturele 
organisaties en de pers. Voor de realisatie van deze publicaties en acties wordt nauw 
samengewerkt met de wetenschappelijke adviesraad van NICE, die borg staat voor het 
objectieve en wetenschappelijke karakter ervan. De informatie die NICE verspreidt, sluit aan 
bij de algemene voedingsaanbevelingen van de Hoge Gezondheidsraad en het Vlaams 
Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie (VIGeZ). 
 
 



VLAM Programma 2013  9 

De belangrijkste NICE-informatiekanalen zijn: 
• Het driemaandelijks tijdschrift Nutrinews  
• De website www.nice-info.be, die in in 2013 wordt vernieuwd. 
• Folders en brochures om de gezondheidsprofessional te ondersteunen in zijn taak 
als voedingsvoorlichter. In 2013 zal de reeks NICE-TO-KNOW-folders verder worden 
uitgebreid met 4 of 5 nieuwe folders. Alle folders in deze reeks zijn volgens eenzelfde 
huisstijl opgemaakt. Dit verhoogt de herkenbaarheid en nodigt uit om verschillende folders 
uit deze reeks op te vragen en door te nemen. De gezondheidsprofessional kan op die 
manier een informatiebundeltje samenstellen helemaal op maat van zijn patiënt/cliënt. 
• Voordrachten rond diverse voedingsthema's, gericht op verschillende doelgroepen. 
Alle voordrachten worden gegeven door voordrachtgevers die deel uitmaken van het NICE-
netwerk van voordrachtgevers (diëtisten/voedingsdeskundigen). Zij worden grondig gebrieft 
en van het benodigde voordrachtmateriaal voorzien. Zo kunnen diverse verenigingen over 
heel Vlaanderen onderhoudende en informatieve voordrachten aanvragen. 
 
Nieuw in 2013: Korte keten 
 
De werking van ‘Hoeveproducten’ wordt verbreed naar ‘korte keten’ en onderdeel van het 
horizontaal programma. Voor ‘Bioproducten’ en ‘Streekproducten’ werden sectorgroepen 
ingericht. Een gedeelte van de aan VLAM toegekende subsidie (217.000 euro) is bestemd 
voor de sectoren bio-, hoeve- en streekproducten. 48.500 euro daarvan wordt aangewend 
voor de financiering van de werking ‘korte keten’. Aan inkomstenzijde wordt een bedrag van 
37.500 euro bijkomend ingeschreven (15.000 euro eigen inkomsten en 22.500 euro 
projectfinanciering Vlaamse overheid). 
 
Op het programma voor 2013 staat een overkoepelende databank voor de korte keten. 
Zowel de databank van Erkend Verkooppunt Hoeveproducten en als die van Fermweb 
worden hierin opgenomen. De databanken van andere partners binnen de korte keten 
kunnen hieraan gelinkt worden. Voor de financiering van deze databank dient VLAM bij DLV 
een Quick Win-project in waarbij de helft eigen middelen worden ingebracht. 
 
De consumentenwebsite www.rechtvanbijdeboer.be zal alle initiatieven en alle informatie 
uit de korte keten verzamelen. De consument kan er ook zoeken naar een verkooppunt van 
korte-keten-producten in de buurt. Ook hier wordt voor de financiering een Quick Win-project 
ingediend waarbij de helft aan eigen middelen worden ingebracht. 
 
De producent zal de keuze krijgen uit 2 pakketten: een betalend pakket dat de volledige 
dienstverlening vertegenwoordigt (promotiemateriaal, uitgebreide fiche, Lokale Marketing,…) 
en een gratis pakket dat slechts een beperkte dienstverlening omvat (een vermelding op de 
website). Tegen einde 2013 verwachten we dat er 500 verkooppunten uit de korte keten op 
de website www.rechtvanbijdeboer.be zullen staan. De website wordt het voornaamste 
communicatiekanaal. Daarnaast worden ook sociale media en lokale kanalen zoals de 
gemeenten worden ingezet. Tegen einde 2013 verwachten we gemiddeld 5.000 bezoekers 
per maand op de nieuwe website. 
 
In 2013 zal er onvoldoende budget zijn voor een grootschalige mediacampagne. 
Producenten kunnen wel promotiemateriaal vinden in een toolbox. Op die manier wordt het 
concept “Recht van de boer” eenduidig gecommuniceerd naar de consument. Voor de 
toolbox werd een derde Quick Win-project ingediend. Ook hier wordt de helft aan eigen 
middelen ingebracht.  
 
De toekenning van de Quick Win-projecten is voorzien voor medio november 2012. 
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Andere acties 
 
VLAM neemt via het horizontaal programma enkel nog deel aan Agriflanders, de Vlaamse 
landbouw- en tuinbouwbeurs waarin VLAM ook partner is.  
De volgende editie van Agriflanders vindt plaats van 10 tot 13 januari in 2013 en is voor 
VLAM vooral een gelegenheid om de sectoren waarmee samengewerkt wordt te informeren 
over en te betrekken bij de VLAM-werking, zowel op het vlak van marketing en promotie als 
inzake kwaliteitssystemen. 
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Programma ‘Akkerbouw’ 2013 - toelichting 
 
Aardappelen 
 
Binnenland 
 
Voor de generieke promotiecampagne van verse aardappelen blijft de strategie 
behouden: het volumeaandeel van aardappelen binnen de maaltijdbegeleiders (deegwaren 
en rijst) stabiliseren door het imago van aardappelen te moderniseren. Net als de voorbije 
jaren willen we dit bereiken door aan te tonen dat aardappelen passen in de moderne 
keuken. Een maaltijd met patatjes is evenwichtig, snel, makkelijk en verrassend, en er 
bestaat een grote variatie aan aardappelrecepten. 
De doelgroep van de campagne wordt uitgebreid met jongeren, waardoor de kerndoelgroep 
nu maaltijdbereiders tussen 18 en 45 jaar zijn.  
Eind september 2012 heeft VLAM een aanvraag voor cofinanciering van EU ingediend. Het 
antwoord op deze aanvraag verwachten we in april/mei 2013. Afhankelijk hiervan zal het 
programma worden aangepast, maar de grote lijnen liggen vast.  
In oktober 2013 zal er na 3 jaar ‘Patapas’ van start gegaan worden met een nieuwe 
campagne. Deze keer zetten we snelle aardappelgerechten in de kijker, met een nadruk op 
het bereiden van aardappelen in de microgolfoven. Met tv-spots, een activerende actie en 
online advertising willen we de snelle bereiding van de aardappel onder de aandacht 
brengen. 
Ook in deze campagne zal de website centraal staan en wordt het receptenbestand verder 
uitgebreid.  
 
Voor de frietcampagne gaat de aandacht zoals de voorbije jaren naar de ‘Week van de 
Friet’, waarin de frituur maximale aandacht krijgt. Hiermee wil VLAM het aandeel van de 
frituur binnen het frietverbruik te verhogen.  
Sinds 2012 zijn we een nieuwe richting ingeslagen met de campagne. In plaats van 
‘gewoon’ een leuke campagne waarmee we free publicity kunnen genereren, is de 
boodschap nu dat je voor echt lekkere frieten naar de frituur moet gaan. Door het 
vakmanschap van de friturist en de unieke sfeer van de frituur zijn de frietjes van de frituur 
immers onweerstaanbaar en niet te evenaren. De actie van 2012 confronteert bekende en 
minder bekende mensen op de meest onverwachte plaatsen met een frietje, met als grote 
vraag: wie zal er kunnen weerstaan aan een frietje van de frituur? In de loop van 2013 zal 
de insteek voor de campagne van het najaar bepaald worden. 
 
Buitenland 
 
Ook in 2013 worden exporterende bedrijven ondersteund door het verstrekken van 
marktinformatie, vermelding op de exporteurdatabank en deelname aan beurzen.  
De belangrijkste beurs op de agenda blijft Fruit Logistica in Berlijn (van 6 tot en met 
8 februari), dé jaarlijkse ontmoetingsplaats voor de Europese AGF-wereld. De 
6 aardappelexporteurs zullen opnieuw naast de collega’s van groenten en fruit postvatten. 
Het grote belang van de beurs voor de exporterende bedrijven wordt dit jaar onderstreept 
door een grotere stand, zodat ze nog meer contacten kunnen leggen. 
 
Na 4 jaar is Potato Europe opnieuw te gast in Emmeloord, Nederland. Deze beurs is een 
belangrijke ontmoetingsplaats voor de internationale aardappelhandel en ook de Belgische 
aardappelexporteurs mogen hier niet ontbreken. Op de door VLAM georganiseerde stand 
zal voldoende plaats zijn voor de aanwezige exporteurs om bestaande contacten te 
ontmoeten en nieuwe contacten te leggen.  
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In het najaar van 2012 staan er nog contactdagen naar Servië en Kroatië op het 
programma, waaraan 7 bedrijven deelnemen. Na evaluatie zal bij de aardappelexporteurs 
gepolst worden naar interesse in nieuwe contactdagen, in het kader van marktprospectie.  
 
Pers en pr 

In 2013 staan er 2 nieuwsbrieven van ‘Aardappelnieuws uit Vlaanderen’ op het 
programma. De eerste verschijnt vroeg in het jaar naar aanleiding van Fruit Logistica, de 
tweede komt er om de deelname aan Potato Europe in de verf te zetten. De nieuwsbrief 
verschijnt in 4 talen en is bedoeld om buitenlandse contacten te informeren over de 
Belgische aardappelwereld (exporteurs, cijfers, acties, e.d.)  
 
 
Pootgoed 
 
Binnenland 
 
Voor pootgoed blijft de strategie ongewijzigd: met de acties willen we het verbruik van 
Vlaams gecertificeerd pootgoed bevorderen. 
Acties die in 2013 zullen ondernomen worden om deze doelstelling te bereiken zijn 
deelname aan de Werktuigendagen te Oudenaarde (21 en 22 september 2013), met onder 
andere een actie naar aardappeltelers. Daarnaast zal de brochure die in 2012 werd 
verstuurd in het voorjaar van 2013 nogmaals verzonden worden naar de Vlaamse 
aardappeltelers.  
 
Buitenland 
 
Wat de acties in het buitenland betreft, wordt er hoofdzakelijk ingehaakt op de 
promotieacties van de aardappelsector. Voor 2013 zijn dit deelname aan Fruit Logistica, 
Potato Europe en contactdagen.  
 
Pr 
 
De website www.pootgoed.be werd in 2012 in een nieuw kleedje gestopt. In 2013 zullen we 
de website door middel van een brochure, advertenties en gadgets verder in de kijker 
zetten. 
 
 
Zaaizaden 
 
Zaaigranen 
 
De doelstelling blijft het verhogen van het aandeel van gecertificeerd zaaigraan. In de 
communicatie naar handelaars, voorlichters en graantelers zal aandacht geschonken 
worden aan het economisch rendabel zijn van gecertificeerd zaaigraan. De belangrijkste 
actie die in 2013 op het programma staat is de deelname aan de Werktuigendagen (met 
onder andere aankondiging via advertenties in vakbladen en actie voor landbouwers). 
 
Voedergewassen 
In 2013 zullen weideverjonging en –vernieuwing onder de aandacht gebracht worden door 
middel van een brochure die zal verstuurd worden naar melkveehouders.  
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Verwerkte groenten 
 
Midden 2012 gaat de door de EU-gecofinancierde campagne voor verwerkte groenten, met 
Frankrijk en Nederland als partner, haar derde jaar in.  
De doelstelling van de campagne blijft het verhogen van het thuisverbruik van groenten, en 
meer bepaald van verwerkte groenten. VLAM wil er de consument van overtuigen dat de 
voedingswaarde van groenten uit diepvries, blik of glas evenwaardig is met die van 
verse groenten en dat verwerkte groenten het makkelijker maken om de aanbevolen 
dagelijkse hoeveelheid groenten (namelijk 300 g) te eten. 
In 2013 zal extra aandacht besteed worden aan de website. Er zal onder andere een ‘live 
cooking’ vertoond worden (die via magazines zal worden aangekondigd), de homepage zal 
aantrekkelijker gemaakt worden en bovendien zullen er ook 2 films gemaakt worden. De ene 
vertelt het verhaal van veld tot bord, de tweede zal de vele voordelen van verwerkte 
groenten duidelijk in de kijker zetten. Net als de voorbije jaren zal de website 
www.makkelijkegroenten.be uitgebreid worden met snelle recepten op basis van verwerkte 
groenten. 
Naast deze acties voor de consument verspreiden we de boodschap ook naar 
gezondheidsprofessionals, o.a. door middel van een receptenfolder met gezonde 
recepten en een nieuwsbrief rond overgewicht bij volwassenen.   
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Programma ‘Groenten en fruit’  2013 – toelichting 
 
In 2013 legt de sector ‘Groenten en fruit’ de klemtoon op drie campagnes waarvoor VLAM 
Europese cofinanciering in de wacht wist te slepen. De eerste Europese campagne is ‘All 
Day Long’ en krijgt in 2013 een vervolg in lijn met de acties van het voorbije jaar.  
Daarnaast gaat in 2013 het Duitse luik van de campagne voor Conference-peren op de 
Duitse, Nederlandse en Belgische markt van start.  
Een derde Europese campagne - ‘Taste of Europe’ - focust enerzijds op de 
opbouw/verbetering van het imago van verse groenten en fruit van Europese oorsprong en 
beoogt anderzijds een verhoging van de export naar derde landen. VLAM mikt met deze 
campagne op Noord-Amerika (Canada, Verenigde Staten), Rusland, Japan, China (via 
Hong Kong) en het Midden-Oosten (via de Verenigde Arabische Emiraten). 
 
In het binnenland wordt verder gebouwd aan de merkbekendheid van Flandria en worden de 
campagnes ‘Witloof gaat vreemd’ en ‘Champignon, de groente die alles kan!’ voortgezet. 
We blijven inzetten op de promotie van binnenlands fruit met het Belgische luik van de 
Conference-campagne en een verlenging van ‘Lekkere appels van bij ons’. We starten 
eveneens met een campagne ter promotie van de Belgische aardbeien. Tot slot blijft VLAM 
ook een bijdrage leveren aan de Europese Schoolfruitactie. 
 
In het buitenland – voornamelijk in de buurlanden - wordt  de associatie van Flandria met 
kwaliteitsproducten verder belicht. Naast de campagne voor Conference-peren in Duitsland 
investeert VLAM eveneens in de ‘5 am Tag’-campagne ‘Frische ist Leben’. De beurzen Fruit 
Logistica, World Food Moscow, Fruit Logistica Asia, PMA Fresh Summit, CPMA en World of 
Perishables Dubai staan in 2013 op het programma. 
 
Binnenland 
 
All Day Long 
 
Begin 2012 kon de ‘All Day Long’-campagne opnieuw van start gaan voor drie jaar en 
hiervoor rekenen op Europese cofinanciering. Deze campagne wil jonge mensen aanzetten 
om meer groenten en fruit te eten en wil het aantal gebruiksmomenten verhogen. 
Onderzoek heeft uitgewezen dat de campagne van 2008 tot 2011 haar effect niet gemist 
heeft, maar dat er nog een weg moet afgelegd worden om de gezondheidsdoelstellingen 
inzake het verbruik van groenten en fruit te halen. 
Deze driejarige vervolgcampagne (2012 t/m 2014) zal de focus voornamelijk leggen op de 
Week van Groenten en Fruit in mei, aanwezigheid op talrijke evenementen, de 
bedrijvenwedstrijd en een verdere uitbouw van het relatiemanagement met de 
distributiesector. Kim Gevaert blijft de ambassadrice van de campagne. 
 
Europese schoolfruitactie 
 
Samen met het Ministerie van Landbouw, het Ministerie van Volksgezondheid en de 
Europese Commissie stelt de sector groenten en fruit opnieuw middelen ter beschikking om 
de Europese Schoolfruitactie te financieren. Hierbij krijgt elke Vlaamse school de 
mogelijkheid om iedere week tegen een sterk verminderde prijs fruit en groenten te verdelen 
bij de leerlingen van het basisonderwijs. De campagne spoort de leerkrachten (en vaak ook 
ouders) aan om met de kinderen fruit te schillen en samen op te eten. Vaak wordt er ook 
een gezonde bewegingsactiviteit aan gekoppeld. 
Stripheld en kindervriend Jommeke blijft de mascotte van de campagne. Tijdens het 
schooljaar loopt een wedstrijd waarbij de leerlingen per stuk fruit een Jommeke-sticker 
mogen kleven op een kalender. De deelnemende klassen maken hierbij kans op een leuke 
prijs. Daarnaast worden er ook 5 hoofdprijzen verloot, één in elke provincie. De groente- en 
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fruitsector voorziet voor de 5 hoofdwinnaars een VIP-rondleiding in een veiling of 
kijkboerderij.  

 
Flandria 
 
De campagne ‘Iedereen heeft iets met Flandria’ gaat in 2013 zijn vierde en laatste jaar in. 
Deze heeft als doelstelling Flandria verder bekend te maken als hét kwaliteitslabel van 
groenten en fruit, waarbij Flandria het voorkeurmerk van de consument dient te worden. In 
deze campagne komen de waarden van het keurmerk (kwaliteit, lekker, aantrekkelijk) 
duidelijker aan bod en er wordt ook een meer emotionele invulling aan het merk gegeven, 
aan de hand van getuigenissen vanuit verschillende verbruikersgroepen. 
In 2013 zal de campagne met tv-spot zowel in Vlaanderen als in Wallonië lopen, en dat in 
het voor- en najaar. Daarnaast zullen opnieuw een aantal tv-programma’s gesponsord 
worden, zoals de telenovelle Danni Lowinski op VTM. De acties op de winkelvloer – 
wokdemo’s met Flandria-producten – zullen opnieuw lopen van mei tot oktober. Daarnaast 
zal Flandria opnieuw aanwezig zijn op een aantal beurzen, manifestaties, Dag van de 
Klant… Online worden maandelijks nieuwe acties gelanceerd. 
 
Promotie Conference 
 
‘Conference. Altijd een goed idee’ is een samenwerking tussen VLAM en GroentenFruit 
Bureau en kan genieten van Europese cofinanciering. Deze driejarige campagne (midden 
2012 tot midden 2015) beoogt een verhoging van de consumptie van Conference-peren in 
Duitsland, Nederland en België bij gezinnen met kinderen. De boodschap luidt dat de 
Conference-peer een heel veelzijdige peersoort is die je zowel zacht als knapperig kan eten. 
Het Belgische luik omvat consumentgerichte acties zoals een online campagne, winkelacties 
en een radiospot.  
 
Promotie witloof  
 
In 2013 gaat de campagne ‘Witloof gaat vreemd’ haar derde jaargang in. De doelstelling van 
de campagne is witloof herpositioneren en herlanceren bij de jongere doelgroep van 25 tot 
49 jaar. Hierbij zal de veelzijdigheid van witloof opnieuw in de kijker komen te staat aan de 
hand van originele, frisse en toegankelijke recepten die perfect passen in de moderne 
keuken. Het actieprogramma dient nog verder uitgewerkt te worden. 
 
Promotie champignon 
 
In 2013 wordt de promotiecampagne ‘Champignon, de groente die alles kan!’ verlengd. 
Deze promotie moet de veelzijdigheid maar ook het voedings- en gezondheidsaspect van de 
champignon benadrukken. De kernboodschap is dat champignons gezond, lekker, snel en 
gemakkelijk te bereiden zijn. Het actieprogramma krijgt verder vorm in 2013. 
 
Promotie aardbeien 
 
In 2013 wordt ‘Aardbeien, verleidelijk van nature’ opgestart. VLAM wil consumenten bij het 
begin van het seizoen kennis laten maken met de Belgische aardbeien. Het 
actieprogramma krijgt verder vorm in 2013.  
 
 
Promotie hardfruit 
In 2013 wordt de campagne ‘Lekkere appels van bij ons’ voortgezet in het begin van het 
seizoen. Het actieprogramma krijgt verder vorm in 2013.  
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Buitenland 
 
VLAM besteedt de meeste aandacht aan de belangrijkste kernmarkten Duitsland en 
Frankrijk. In beide landen wordt het Flandria-keurmerk het hele jaar onder de aandacht 
gebracht van de aankopers van groenten en fruit via samenwerkingen met de belangrijkste 
vakbladen (publicitair én redactioneel), promotieacties in samenwerking met Duitse en 
Franse grootdistributiebedrijven d.m.v. folderinlassingen, voorkeurplaatsing op het 
verkooppunt, productdemonstraties… Deze niet-aflatende focus wil Flandria – met een 
huidige bekendheid van meer dan 90% bij de inkoopverantwoordelijken in deze landen – als 
sterk merk in de fruit- en groentesector  ‘top of mind’ te houden. 
 
De aanwezigheid op de belangrijkste Europese 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. 
In 2013 zal VLAM traditiegetrouw aanwezig zijn op de belangrijkste groente- en fruitbeurs: 
Fruit Logistica Berlijn (6-8 februari 2013). Na evaluatie van de deelname aan Fruit Attraction 
Madrid in oktober 2012 zal bekeken worden of we ook in 2013 aan deze beurs zullen 
deelnemen.  
 
Naast aanwezigheid op de Europese vakbeurzen kijkt VLAM uit naar afzetmogelijkheden op 
nieuwe markten. We starten daarom in 2013 met Taste of Europe, een driejarige 
campagne (2013 t/m 2015) met steun van de Europese Unie ter promotie van verse 
groenten en fruit uit de Europese unie naar derde landen. We focussen voornamelijk op de 
opbouw/verbetering van het imago van verse groenten en fruit van communautaire 
oorsprong door de nadruk te leggen op hun hoge kwaliteit, hun voordelen voor de 
gezondheid en hun aangename smaak. VLAM mikt met deze campagne op Canada, de 
Verenigde Staten, Rusland, Japan, China (via Hong Kong) en de Verenigde Arabische 
Emiraten. In 2013 staan alvast 5 beurzen op het programma: World Food Moscow, Fruit 
Logistica Asia, PMA Fresh Summit, CPMA en World of Perishables (WOP) Dubai. Vanaf 
2014 staat ook een zesde beurs op het programma namelijk Foodex Tokyo. Naast 
aanwezigheid op beurzen omvat deze campagne ook een hele reeks contactdagen, 
workshops en bezoeken aan Belgische exporteurs, producenten en coöperaties van een 
selectie opinieleiders en aankopers van verse groenten en fruit uit deze derde landen.  
 
In 2013 gaat het Duitse luik van de campagne ‘Conference. Immer eine gute Idee’ van 
start, die zich richt op gezinnen met kinderen. Hierbij wordt uitgespeeld dat de Conference-
peer zowel knapperig als zacht kan worden gegeten. Op basis van zijn veelzijdigheid kan de 
Conference de perenconsumptie van een breed consumentenpubliek verhogen. Voor de 
start van de consumentencampagne in Duitsland zullen reeds acties op touw gezet worden 
die gericht zijn op de aankopers van de Duitse distributie.  
 
De ‘5 Am Tag’-campagne ‘Frische ist Leben’ werd vorig jaar opgezet door Duitse, 
Nederlandse en Belgische partners (VLAM, BVEO, DFHV, Groeten- en Fruitbureau en 5 am 
Tag) om het vertrouwen van de Duitse consumenten terug te winnen na de EHEC-crisis van 
2011. Deze driejarige voorlichtingscampagne (mei – juni van 2012, 2013 en 2014) kan 
genieten van Europese cofinanciering. De boodschap luidt dat het eten van verse groenten 
en fruit gezond en zonder risico is. 
 
In 2013 worden de bestaande promotie-initiatieven rond witloof in Zwitserland in de mate 
van het mogelijke voortgezet in samenwerking met de belangrijkste 
afnemers/grootdistributeurs. Het wordt echter steeds moeilijker om specifieke acties voor 
Belgisch witloof te organiseren. 
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Tot slot adverteert VLAM in buitenlandse vakbladen over de hele wereld. Deze inlassingen 
verschijnen in vakbladen en op websites in functie van het productaanbod maar meestal ook 
gelinkt aan de aanwezigheid op buitenlandse vakbeurzen en contactdagen. 
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Programma ‘Sierteelt’  2013 -  toelichting 
 
Door de verhoging van de producentenbijdrage krijgt de sector een extra impuls van zo’n 
200.000 euro. Deze bijkomende middelen worden geïnjecteerd in de buitenlandse promotie 
en in de generieke campagne, die nog steeds loopt onder de slogan ‘Bloemen en groen, 
ongelooflijk wat ze met je doen.’ 

Het ‘Lenteweekend’( 22-25/03/13) in samenwerking met de tuincentra trapt traditioneel de 
campagne af. VLAM zorgt voor de nodige omkadering via radioreclame en winkelmateriaal. 
In deze actie staan de perkplanten en de lentebloeiers centraal.  

De Moederdagactie in mei zet dan weer vooral de snijbloemen in de kijker. Radiospots, 
winkelmateriaal en een interactieve promotieactie via de website en sociale media zijn hier 
de aandachtstrekkers. 

In het najaar is de actie ‘Plant nu de Lente’ al aan zijn derde editie toe. Met ‘Plant nu de 
Lente’ willen we er de consument van overtuigen om bomen en struiken in het najaar aan te 
planten. In 2013 komen chrysanten, winterse bakken en terrasbeplanting in de eerste plaats 
aan bod. Kamerplanten genieten het hele jaar aandacht a.g.v. van de actie ‘Woonplant van 
de maand’.  

Nieuw in 2013: Met de generieke campagne willen we ook jongeren aanspreken. Hiertoe 
starten we in februari een campagneluik via radio en sociale media. Ook de één-
programma’s Groenland en Fabriek Romantiek zijn een ideaal medium om deze doelgroep 
aan te spreken. Groenland focust op het buitenleven en de producten voor de tuin, terwijl in 
Fabriek Romantiek vooral de interieur- en terrasplanten de show zullen stelen.  

De nieuwe portaalsite www.groenvanbijons.be wordt steeds interactiever. Op de site vindt 
de consument een massa informatie over onze producten en diensten en ook via sociale 
media wordt er druk gecommuniceerd.  

Naast de generieke acties werkt VLAM voor elk van de subsectoren (productie, handel en 
tuinaanleg) een eigen programma uit.  

Productie 

Binnenland 

VLAM steunt opnieuw enkele groenwedstrijden: ‘Groene Lente’, georganiseerd door de 
Vereniging voor Openbaar Groen, en ‘Entente Florale’, een Europese wedstrijd voor steden 
en gemeenten. Na de gouden medaille van Hoogstraten in 2012 zijn de verwachtingen 
hooggespannen voor de volgende Vlaamse kandidaat. 
De boomkwekerijsector ondersteunt de editie 2013 van de ‘Vlaamse Tuinaannemer’, om zo 
het brede aanbod boomkwekerijmateriaal bij de tuinaannemers te promoten. 
 
VLAM is aanwezig op de lifestylebeurs Cocoon in Brussel (16-24/11/2013) om de Gentse 
azalea te promoten en tot slot is er ook nog het ‘Plantjesweekend’ in september. 

Buitenland 

Frankrijk en Duitsland blijven de belangrijkste plaats innemen in de buitenlandpromotie. De 
exportcel van VLAM zoekt naar nichemarkten binnen deze kernmarkten. 
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De internationale sierteeltvakbeurzen IPM, Essen - Duitsland (22/01 – 25/01/2013) en 
Salon du Végétal, Angers - Frankrijk (19-21/02/2013) – vaste prik op de VLAM-agenda - 
kunnen rekenen op een sterk toenemende belangstelling van  Vlaamse exposanten. Op 
beide beurzen zal ook de Gentse azalea speciaal aandacht krijgen. Naar aanleiding van de 
beurzen verstuurt VLAM exportnieuwsbrieven naar een uitgebreid adressenbestand. 

Door een samenwerking met buitenlandse vakbladen krijgt de Vlaamse sierteelsector er 
heel wat aandacht. In alle acties wordt bovendien verwezen naar de exportwebsite 
www.flandersplants.be.                      
 
Nieuwe markten prospecteren gebeurt vnl. via het organiseren van contactdagen op 
potentiële afzetmarkten. Die worden geselecteerd op basis van voorafgaand 
marktonderzoek en preprospectie door de exportcel van VLAM. Na succesvolle 
contactdagen in Roemenië, Kroatië en Slovenië staan er in  februari 2013 contactdagen 
in Zuid-Rusland op stapel. Telkens wordt nauw samengewerkt met FIT voor de organisatie 
ter plaatse. 

De Gentse azalea is het  exportprodukt bij uitstek. Frankrijk blijft de belangrijkste afzetmarkt 
en ook in 2013 zullen de vnl. op de floristeriesector afgestemde acties voortgezet worden. 
De acties vinden plaats in Noord-Frankrijk en in de regio van Lyon. We tonen de floristen 
aan de hand van presentatiefiches en demo’s hoe ze de azalea op een trendy manier 
kunnen presenteren.    

Ten slotte is de azalea ook weer hoofdrolspeler in de Moederdagactie in mei in Italië en de 
actie i.s.m. het Zweedse Victoriafonds in november. Ook op het verkooppunt voorzien  
Vlaamse leveranciers en buitenlandse afnemers acties.  

Tuinaanleg 

‘De tuin is keihard genieten’, onder die slogan zetten we consumenten aan om een 
bezoek te brengen aan www.tuinaannemer.be. Hier vinden ze alle mogelijke informatie over 
tuinen en tuinaanleg, naast informatie over de tuinaannemers uit hun regio. De 
inspanningen van de laatste jaren resulteren in een steeds toenemend aantal bezoekers van 
de website. 

2013 is het derde jaar van de business-to-business-campagne ‘Beter buurtgroen’. Naast 
de consument zijn openbare besturen ook een potentieel belangrijke klant voor onze 
tuinaannemers. De website www.beterbuurtgroen is het platform van groenambtenaren en 
tuinaannemers en voor beide doelgroepen een interessante informatiebron.  

Met nieuwsbrieven houden we de tuinaannemers op de hoogte van de uitvoering van de 
campagne. 

De wedstrijd de ‘Vlaamse Tuinaannemer’, die ieder jaar de meest geslaagde realisaties op 
het vlak van tuinaanleg bekroont, is in 2013 reeds aan zijn 17de uitgave toe. Het 
vakmanschap van de tuinaannemer wordt duidelijk in de verf gezet en krijgt via deze 
wedstrijd ook heel wat aandacht in de pers. De brochure en de beurspanelen met de 
bekroonde tuinaannemers en hun realisaties worden gebruikt op tuinbeurzen en andere 
manifestaties.  

De tuinaanlegsector is ook betrokken partij bij projecten rond openbaar groen en zal dan ook 
in 2013 verder de wedstrijden ‘Groene Lente’ en ‘Entente Florale’ ondersteunen.  
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Kleinhandel   

Valentijn, Secretaressedag, Moederdag, Poetsvrouwendag, Examentijd, Eindejaarsfeest 
hebben één ding gemeen: het zijn ‘bloemenfeestdagen’. VLAM maakt hiervoor 
actieposters, die via de groothandel hun weg vinden naar de bloemenwinkels.  

VLAM ondersteunt ook demo’s in de vijf Vlaamse provincies, in samenwerking met de 
beroepsorganisatie van de floristen, en ook de deelname aan de twee edities van de 
floristenvakbeurs DECOoh! staan genoteerd. 

De tuincentra tot slot bundelen hun krachten om acties uit de generieke campagne - het 
Lenteweekend en de actie ‘Plant nu de Lente’ - mee inhoud te geven. 
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Programma ‘Runderen, kalveren, schapen, geiten en paarden’ 2013 – toelichting 
 
 
Rundvlees 
 
‘Verantwoord genieten van kwaliteitsvlees van bij ons’ is de overkoepelende boodschap die 
in alle campagnes van de vleespromotie aan bod zal komen. 
 
Vlees van hier? Met plezier!  
 
Voedzaam, veilig en verantwoord zijn de 3 kernbegrippen van de campagne.  
 
Voedzaam omdat vlees deel uitmaakt van een evenwichtige en gevarieerde voeding, de 
nodige voedingsstoffen aanlevert en met mate (volgens de aanbevolen hoeveelheden 100 g 
per dag) mag geconsumeerd worden. De aanbevelingen sluiten aan bij de actieve 
voedingsdriehoek (VIGeZ). VLAM wil de consument zo correct mogelijk te informeren over 
een gezond en evenwichtig voedingspatroon, waarin vlees een belangrijke plaats heeft.  
 
Veilig omdat het vlees van bij ons gegarandeerd gecontroleerd en traceerbaar is, van bij de 
boer tot op het bord. Bovendien gaan de kwaliteitslabels (Meritus, Certus en BCV) nog een 
stapje verder dan de wettelijke normen.  
 
Verantwoord omdat VLAM met deze campagne wil aantonen dat de sector de nodige 
inspanningen levert voor de verduurzaming van de productie.  
 
De flexivoor is de vertaling van deze boodschap naar de consument. Een flexivoor is 
namelijk iemand die kiest voor een gevarieerde voeding en vlees ‘flexibel’ afwisselt met vis, 
vegetarische maaltijden, en/of andere alternatieven. Het woord flexivoor is een combinatie 
van flexibel en carnivoor, en is in 2011 ontstaan als variant op het woord flexitariër. Een 
flexivoor kan verschillende redenen hebben om vlees te eten. Zo kan een flexivoor bewust 
genieten van een stukje vlees omwille van de smaak. Of hij kan vlees eten vanuit de 
wetenschap dat het belangrijke voedingsstoffen aanreikt, zoals eiwitten, B-vitaminen (B1, 
B3, B6 en vooral ook B12) en de mineralen ijzer en zink. Als hij kiest voor mager vlees, kiest 
hij tevens voor weinig vet. Voor hem past een stukje vlees onmiskenbaar in een gezonde 
voeding. Een flexivoor kan als bewuste consument op het moment van de aankoop van zijn 
vlees ook rekening houden met de milieu-effecten en de diervriendelijke productie. Hij kiest 
overtuigd voor lokale vleesproductie waarbij de CO2-uitstoot beperkt blijft (onder meer 
dankzij duurzame productietechnieken en minder transport) en de garantie van 
kwaliteitslabels (met bovenwettelijke garanties op diervriendelijkheid en voedselveiligheid). 
 
Aan de hand van getuigenissen - verhalen van échte mensen - wordt het flexivoren 
voorgesteld als een manier van leven. Net als in 2012 zetten we het thema voedzaamheid in 
de kijker, maar ook de andere thema’s komen aan bod. Zo zullen vooral de producenten en 
het verhaal achter de producten de nodige aandacht krijgen.  
 
Met deze campagne richten we ons specifiek naar de flexivoren, met extra aandacht voor 
mensen die intentie tot vleesminderen vertonen (bv. vrouwen). 
 
De campagne loopt via tv, radio, print, website en sociale media.  
 
Deze campagne is een gezamenlijk project van de varkens- en rundersector.  
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Meritus-kwaliteitsvlees 
 
De overkoepelende campagne voor kwaliteitsvlees Meritus, Certus en BCV loopt sinds het 
najaar 2010 tot en met het voorjaar 2013 en wordt medegefinancierd door de Europese 
Unie.  
De 3 labels kiezen voor een sterke gezamenlijke aanpak op de gemeenschappelijke 
meerwaarde van de drie kwaliteitslabels: ze zorgen voor vlees van topkwaliteit en worden op 
elk niveau streng gecontroleerd.  
De baseline luidt ‘Meritus Certus. BCV. Je garantie op topkwaliteit’ en het thema 
strengheid zal in alle media terugkomen: tv-spots, magazines (advertenties met insert van 
receptenfolder) en de website www.kwaliteitsvlees.be. Voor de verkooppunten voorzien we 
receptenfolders. Hierin komen ook de plaats van vlees in een evenwichtige en gezonde 
voeding en de verduurzaming van de productie aan bod. Zo wordt de boodschap 
‘Verantwoord genieten van kwaliteitsvlees van bij ons’ ook hier maximaal uitgespeeld. 
 
Vanaf midden 2013 krijgt de promotie voor het kwaliteitsrundvlees een nieuwe aanpak. 
Momenteel werkt de sector aan een generiek lastenboek rundvlees. In samenspraak met 
de sector zal bepaald worden of dit generiek lastenboek naar de consument zal 
gecommuniceerd worden of enkel een business-to-businessverhaal blijft. Een andere piste 
is om het rundvlees te promoten via het gegeven ‘van bij ons’, een thema (Belgische 
oorsprong) waar de distributie nu al sterk op inzet. 
 
De overkoepelende boodschap ‘Verantwoord genieten van kwaliteitsvlees van bij ons’ zal 
geïntegreerd worden in deze nog te bepalen campagne.  
 
Kalfsvlees 
 
Zoals hierboven beschreven neemt het kwaliteitslabel BCV ook deel aan de Europese 
campagne rond kwaliteitsvlees.  
 
Kalfsvlees komt ook aan bod in de ‘vlees van hier’-campagne. 
 
Daarnaast zal er ook generieke promotie gevoerd worden aan de hand van het concept 
‘Kalfslekkere weken’. In samenwerking met de verkooppunten (distributie, slagers) zal het 
kalfsvlees als lekker en passend in een gezonde en evenwichtige voeding gepromoot 
worden naar consumenten.  
 
Deze boodschap zal ook via de overkoepelende projecten van VLAM (Dagelijkse Kost, Het 
Nieuwsblad) verspreid worden. Ten slotte wordt ook een productfolder over de 
voedingswaarde van kalfsvlees voorbereid i.s.m. de voedingsinformatiecel. Deze zal naar 
diëtisten en consumenten verspreid worden.  
 
 
Lamsvlees 
 
De promotie voor lamsvlees (via VHS, Vlaamse Schapenhouderij) blijft in het teken van het 
Pastorale-keurmerk staan. Nieuw is dat we met een driejarenprogramma werken, met als 
voornaamste pijler de uitbouw van regionale netwerken, en dat in het Meetjesland, in de 
regio Tielt en in de regio Antwerpen. Deze netwerken zijn een middel zijn om het Pastorale-
lamsvlees in deze regio’s te inventariseren, te groeperen en af te zetten. Het doel van de 
netwerken is om in deze regio’s de productie en afzet/verkoop met elkaar in contact te 
brengen met het oog op het verhogen van de consumptie.  
De website www.pastorale.be zal geïntegreerd worden in de overkoepelende website 
www.vlees.be 
 



VLAM Programma 2013  23

 
Fokkerij runderen 
 
Vanuit VLAM wordt ook de promotionele werking van de fokkerijorganisaties in de 
rundersector ondersteund. Het gaat om de promotionele werking van het CRV 
(Coöperatieve Rundveeverbetering) op het vlak van rundveeverbetering.  
 
 
Paardenvlees 
 
In samenspraak met de sector is beslist om voor de promotie van paardenvlees samen te 
werken met de vzw Vlaamse Fokkers van het Belgisch Trekpaard.  
 
Buitenland 
 
In het buitenland wordt vooral business-to-business gewerkt via het Belgian Meat Office 
(BMO). Naast promotie wordt daar ook aan exportondersteuning gedaan – zie programma 
BMO.  
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Programma ‘Varkens’ 2013 – toelichting 
 
‘Verantwoord genieten van kwaliteitsvlees van bij ons’ is de overkoepelende boodschap die 
in alle campagnes van de vleespromotie aan bod zal komen. 
 
Vlees van hier? Met plezier!  
 
Voedzaam, veilig en verantwoord zijn de 3 kernbegrippen van de campagne.  
 
Voedzaam omdat vlees deel uitmaakt van een evenwichtige en gevarieerde voeding, de 
nodige voedingsstoffen aanlevert en met mate (volgens de aanbevolen hoeveelheden 100 g 
per dag) mag geconsumeerd worden. De aanbevelingen sluiten aan bij de actieve 
voedingsdriehoek (VIGeZ). VLAM wil de consument zo correct mogelijk te informeren over 
een gezond en evenwichtig voedingspatroon, waarin vlees een belangrijke plaats heeft.  
 
Veilig omdat het vlees van bij ons gegarandeerd gecontroleerd en traceerbaar is, van bij de 
boer tot op het bord. Bovendien gaan de kwaliteitslabels (Meritus, Certus en BCV) nog een 
stapje verder dan de wettelijke normen.  
 
Verantwoord omdat VLAM met deze campagne wil aantonen dat de sector de nodige 
inspanningen levert voor de verduurzaming van de productie.  
 
De flexivoor is de vertaling van deze boodschap naar de consument. Een flexivoor is 
namelijk iemand die kiest voor een gevarieerde voeding en vlees ‘flexibel’ afwisselt met vis, 
vegetarische maaltijden, en/of andere alternatieven. Het woord flexivoor is een combinatie 
van flexibel en carnivoor, en is in 2011 ontstaan als variant op het woord flexitariër. Een 
flexivoor kan verschillende redenen hebben om vlees te eten. Zo kan een flexivoor bewust 
genieten van een stukje vlees omwille van de smaak. Of hij kan vlees eten vanuit de 
wetenschap dat het belangrijke voedingsstoffen aanreikt, zoals eiwitten, B-vitaminen (B1, 
B3, B6 en vooral ook B12) en de mineralen ijzer en zink. Als hij kiest voor mager vlees, kiest 
hij tevens voor weinig vet. Voor hem past een stukje vlees onmiskenbaar in een gezonde 
voeding. Een flexivoor kan als bewuste consument op het moment van de aankoop van zijn 
vlees ook rekening houden met de milieu-effecten en de diervriendelijke productie. Hij kiest 
overtuigd voor lokale vleesproductie waarbij de CO2-uitstoot beperkt blijft (onder meer 
dankzij duurzame productietechnieken en minder transport) en de garantie van 
kwaliteitslabels (met bovenwettelijke garanties op diervriendelijkheid en voedselveiligheid). 
 
Aan de hand van getuigenissen - verhalen van échte mensen - wordt het flexivoren 
voorgesteld als een manier van leven. Net als in 2012 zetten we het thema voedzaamheid in 
de kijker, maar ook de andere thema’s komen aan bod. Zo zullen vooral de producenten en 
het verhaal achter de producten de nodige aandacht krijgen.  
 
Met deze campagne richten we ons specifiek naar de flexivoren, met extra aandacht voor 
mensen die intentie tot vleesminderen vertonen (bv. vrouwen). 
 
De campagne loopt via tv, radio, print, website en sociale media.  
Deze campagne is een gezamenlijk project van de varkens- en rundersector.  
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Certus-kwaliteitsvlees 
 
De overkoepelende campagne voor kwaliteitsvlees Meritus, Certus en BCV loopt sinds het 
najaar 2010 tot en met het voorjaar 2013 en wordt medegefinancierd door de Europese 
Unie.  
De 3 labels kiezen voor een sterke gezamenlijke aanpak op de gemeenschappelijke 
meerwaarde van de drie kwaliteitslabels: ze zorgen voor vlees van topkwaliteit en worden op 
elk niveau streng gecontroleerd.  
De baseline luidt ‘Meritus Certus. BCV. Je garantie op topkwaliteit’ en het thema 
strengheid zal in alle media terugkomen: tv-spots, magazines (advertenties met insert van 
receptenfolder) en de website www.kwaliteitsvlees.be. Voor de verkooppunten voorzien we 
receptenfolders. Hierin komen ook de plaats van vlees in een evenwichtige en gezonde 
voeding en de verduurzaming van de productie aan bod. Zo wordt de boodschap 
‘Verantwoord genieten van kwaliteitsvlees van bij ons’ ook hier maximaal uitgespeeld. 
 
Vanaf midden 2013 krijgt de promotie voor het kwaliteitslabel een nieuwe invulling in functie 
van de aanpassingen aan het lastenboek binnenland (voornamelijk op niveau van 
dierenwelzijn) en de verspreiding van het kwaliteitslabel op de commerciële markt.  
Wat het buitenland betreft, onderhandelt de vzw Belpork momenteel (oktober 2012, nvdr) 
over een verdere samenwerking met het Duitse Q&S.  
 
Belgische vleeswaren  
 
De vleeswarensector is vragende partij voor de oprichting van een apart ‘vleeswarenfonds’ 
op basis van verplichte bijdragen. De oprichting van dit fonds is principieel goedgekeurd 
door de Raad van Bestuur van VLAM en kan van start gaan mits een aantal voorwaarden 
vervuld zijn, zoals duidelijkheid over de financieringswijze en over het op stapel staande 
kwaliteitsproject. Het vleeswarenfonds zou aangevuld worden met reeds beschikbare 
middelen uit het promotiefonds van de sectorgroep varkens.  
 
VLAM werkt voor 2013 in overleg met de sector een concreet actieprogramma uit voor het 
Meesterlyck-label en voor de generieke promotie voor vleeswaren, met zowel een 
binnenlands als buitenlands luik.  
 
Generieke promotie varkensvlees: het varkenskroontje 
 
Na anderhalf jaar campagne voor het varkenskroontje wijst de evaluatie op eerder beperkte 
beschikbaarheid en zichtbaarheid in de verkooppunten. In 2013 zal VLAM hier in 
samenwerking met distributie en slagers extra aandacht aan besteden.  
 
Om de jongere generatie meer aan te spreken, ontwikkelde VLAM i.s.m. een hobbykok 
eenvoudige recepten en bereidingstips. Ook de functie van het vetlaagje en de beentjes 
zullen we meer verduidelijken. Het aspect gezellig tafelen en de plaats van vlees binnen een 
evenwichtige en gevarieerde voeding zullen ook meer in de kijker worden gezet.   
De overkoepelende boodschap ‘Verantwoord genieten van kwaliteitsvlees van bij ons’ wordt 
zoveel mogelijk meegenomen in deze campagne.  
 
De campagne zal lopen via tv-spots, receptenfolders en affiches, de website en sociale 
media.  
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Varkensvlees en gastronomie 
 
Met de Antonius Award wil VLAM varkensvlees in de gastronomie en horeca stimuleren en 
opwaarderen. In 2013 richten we ons naar de hotel- en slagerscholen, met in februari  
de ‘Week van het Varken’. Tijdens deze week zullen de leerlingen van het 5de, 6de en 7de 
jaar hotel- en slagerschool rond varkensvlees werken in de klas, in combinatie met 
bedrijfsbezoeken (varkensproducenten, uitsnijderijen). De week wordt afgesloten met een 
wedstrijd, waarin verschillende teams creatief aan de slag gaan met varkensvlees. De 
voormalige laureaten van de Antonius Award, aangevuld met jonge, beloftevolle chefs, 
zullen optreden als peter van de leerlingen.  
De actie zal via free publicity en in samenwerking met een mediapartner bekendgemaakt 
worden naar het grote publiek.  
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Promotie ‘Vlees buitenland’ 2013 – toelichting 
 
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 pers. Deze business-to-
businessaanpak resulteert in een waaier van acties en campagnes die door Belgian Meat 
Office in de verschillende doelmarkten worden gevoerd. 
 
Als marketingdoelstelling geldt de zoektocht naar nieuwe afzetgebieden (nieuwe klanten 
op bestaande markten, nieuwe markten) : 

• Onderhoud imago en groei op de kernmarkten en de aandachtsmarkten (Duitsland, 

Polen, Nederland, Italië, Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Roemenië en Rusland) 

• Marktdiversificatie door groei op prospectieve markten ( Oekraïne, Kroatië ) 

• Exportondersteuning – markttoegang (veterinaire dossiers): Nieuw-Zeeland, 

Volksrepubliek China, Filippijnen, Verenigde Arabische Emiraten, Taiwan,  

Rusland… 

• Actieve promotie van het serviceniveau geleverd door de Belgische vleesleverancier, 

met name vakmanschap, persoonlijke service, snelle levering en kwaliteitsproducten 

 
De vakperscampagne zal in 2013 strategisch verder worden ingelast in de vakpers in 
Duitsland, Nederland, Frankrijk, Italië, Polen, Rusland, UK, Roemenië, China en 
internationaal (Engels).  Het campagnebeeld zet de leverancier van Belgisch vlees op een 
sokkel en werkt imago-ondersteunend.  Tegelijkertijd wordt dezelfde vakpers redactioneel 
geïnformeerd met diverse actuele teksten over de Belgische vleessector. Ook dit zet de 
Belgische vleesleverancier op de kaart als een niet te miskennen speler. 
 
De boodschap zal in 2013 verder worden verspreid via beursdeelnames, eigen publicaties, 
direct mail, website en via organisatie van persreizen.  Belgian Meat Office neemt ook deel 
aan allerlei congressen en fora, als spreker, deelnemer en/of sponsor. Ook dit ter 
bevestiging van de Belgische vleesexporteur als actieve internationale operator. 
 
De kernmarkten, waarvan Duitsland veruit de belangrijkste is, krijgen daarmee ruime 
aandacht. 
 
Prospectie: het zwaartepunt van de BMO-acties 
 
Maar met het oog op marktdiversificatie werkt Belgian Meat Office reeds enkele jaren met 
verscherpte aandacht aan marktprospectie (nieuwe markten of nieuwe segmenten in 
bestaande markten).  De BMO-stuurgroep vatte daarom het plan op om in de jaren 2011-
2013 extra nadruk te leggen op prospectie-initiatieven. Tot en met 2012 werden reeds 
prospectiereizen uitgevoerd in Polen (Warschau, Poznan, Gdansk, Krakow), Roemenië (2 
maal Boekarest), Bulgarije (Sofia), Hongarije (Boedapest) Tsjechië (Praag, Brno), Slowakije 
(Bratislava), Letland (Riga) en Litouwen (Vilnius).  
In 2012 werd tweemaal prospectief deelgenomen aan een beurs in  Shanghai.  
Begin september 2012 ging de Australische markt open, na 5 jaar veterinaire 
onderhandelingen. Daarom werd beslist om eind november een contactdag te organiseren 
in Melbourne en Sydney en deels aan te sluiten bij de Prinselijke Missie in Australië.  
 



VLAM Programma 2013  28

Voor 2013 wordt alvast deelgenomen aan Sirha Lyon, Prodexpo Moskou en Anuga Keulen. 
Over de deelname aan Sial China in Shanghai, Food & Hotel China in Shanghai, Fine Food 
Australië en World Food Oekraïne dient nog definitief beslist te worden. 
 
In de aanloop naar de toetreding van Kroatië tot de EU wordt er in het voorjaar van 2013 
een contactdag in Zagreb georganiseerd en in het najaar een combi-contactdag in 
Oekraïne. Hierbij wordt geopteerd voor Kiev gekoppeld aan een handelsstad in West-
Oekraïne, Lviv of Odessa, de importhaven van het land die het oostelijk deel van dit 
immense land bevoorraadt. 
 
Exportondersteuning: communicatie in twee richtingen 
 
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 en marktanalyses, die dieper ingaan 
op bv. exportreguleringen, certificeringen, prijzen, steunmaatregelen, douane of de 
vleeseconomie. 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 hen een afzonderlijke rubriek vol marktinformatie.  
 
Ook voor veterinair-technische zaken vormt Belgian Meat Office een platform voor het 
oplossen van knelpunten inzake export. Hiervoor sloot VLAM/Belgian Meat Office een 
protocol af met het FAVV. Als backoffice behartigt het bureau de economische belangen via 
expertises en demarches bij binnen- en buitenlandse overheden. Ook staat het in voor het 
relatiebeheer met binnen- en buitenlandse overheden in functie van de vleesexport.  
Ad hoc verstrekt het exportbureau juridische en veterinaire adviezen. 
 
Tot slot is het de opdracht van  Belgian Meat Office om ook bij crisissituaties in de 
vleessector onze buitenlandse handelspartners te informeren. Het handboek 
crisiscommunicatie, dat bij het dioxine-incident van februari 2006 uitvoerig getest werd, 
wordt voortdurend verder verfijnd. Vaste afspraken zijn gemaakt met het FAVV, 
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 
ruggenspraak met het FAVV opgemaakt om de officiële informatie ruimer te verspreiden en 
de nodige duiding te geven bij de officiële standpunten. In een tweede fase volgen ook 
nieuwsbrieven met diepgaandere crisiscommunicatie. 
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Programma ‘Pluimvee, eieren en kleinvee’ 2013 - toelichting 
 
Promotie kip binnenland 
 
Het verbruik van kippenvlees kent sinds de laatste 5 jaar een vrij stabiele tendens: In 2012 
at de gemiddelde consument 7 kg kippenvlees. Bedoeling is om dit verbruik te doen stijgen 
en het (positieve) imago van kip te blijven ondersteunen. Het koepelconcept in alle 
communicatie luidt: ‘Verantwoord genieten van kwaliteitsgevogelte van bij ons’. De 
boodschap van genieten (smaak) en veelzijdigheid blijft behouden in alle communicatie. 
Hiermee richten we ons in de eerste plaats naar de verbruikers tussen 18 en 54 jaar, met 
specifieke aandacht voor jonge gezinnen met kinderen. Ook de piste van horeca en food 
services (catering, bedrijfsrestaurant) wordt onderzocht.  
 
De plaats van kip in een gezonde en evenwichtige voeding zal ook als rode draad 
doorheen de campagnes gebruikt worden. In eerste instantie naar de diëtisten (B2B), maar 
ook naar consumenten (B2C). Een Franse versie van de productfolder kip die in 2012 werd 
ontwikkeld zal in Wallonië verspreid worden naar een vakpubliek van diëtisten. 
 
De oorsprong (‘van bij ons’) en de verduurzaming van de sector (‘verantwoord’) zullen  
minder sterk uitgespeeld worden. De evoluties binnen het Belplume-lastenboek (bv. op vlak 
van dierenwelzijn) worden wel nauw opgevolgd en op het gepaste moment vertaald naar de 
consument.  
 
Redactionele samenwerkingen met magazines (Libelle, Femmes d’Aujourd’hui) staan op het 
programma. Daarnaast blijven de website www.kip.be en sociale media belangrijke kanalen.  
 
Promotie ei binnenland 
 
De marketingdoelstelling is de positieve trend in het verbruik van verse eieren op de 
binnenlandse markt te versterken en het gebruik te stimuleren.  
 
In de communicatie positioneren we het ei als een eenvoudig, voedzaam, goedkoop en 
veelzijdig basisvoedingsmiddel dat zijn plaats heeft in een gezond voedingspatroon én 
waarvan een hoger verbruik niet nadelig is voor de gezondheid. 
 
We concentreren de promotieacties rond twee momenten in het jaar: Pasen (voorjaar) en 
Wereldeierdag (najaar). In het voorjaar zal een actie opgezet worden in samenwerking met 
de kleuterscholen en lagere scholen in de vorm van een wedstrijd en/of kookdemo’s met 
chefs.  Uitgeverij Averbode (tijdschrijften Zonneland, Zonnekind) behoort tot de mogelijke 
partners.  
 
De actie voor het najaar zal nog verder uitgewerkt worden. Via de gebruikelijke pers en pr-
kanalen zal dit event ook naar het grote publiek bekendgemaakt worden. Ook de website 
www.ei.be en sociale media worden ingezet om bovenstaande boodschappen te 
verspreiden.   
 
Promotie konijn binnenland 
 
Op de binnenlandse markt is het de bedoeling de verkoop van konijnenvlees het hele jaar 
door te bevorderen. De consumptie zowel binnenhuis als buitenhuis dient aangewakkerd te 
worden.  
 
De promotie voor konijn richten we op de bewuste gezondheidszoekers: consumenten die 
sterk bezig zijn met voeding en gezondheid. Konijn behoort tot de magere vleessoorten, het 
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is mals, licht verteerbaar en heeft uitstekende voedingswaarden en vetzuursamenstelling. 
Bovendien biedt konijnvlees zoveel bereidingsmogelijkheden, past het perfect in de 
hedendaagse en lichte (vetarme) keuken en is het geschikt voor elk seizoen. 
 
Redactionele samenwerkingen met algemene pers, vakbladen en kookprogramma’s 
behoren tot de mogelijkheden om konijn voldoende aandacht te geven en het grote publiek 
te overtuigen van de veelzijdigheid en de nutritionele kwaliteiten van konijnvlees. 
 
 
Kwaliteit – Belplume 
 
Na het behalen van de uitwisselbaarheid met IKB-Ei voor de reproductie- en de 
opfokbedrijven, wordt getracht dit ook te verkrijgen voor de legbedrijven. Het aanmaken of 
het gebruiken van een bestaande eierdatabank (b.v. die van IKB) zal hiervoor waarschijnlijk 
onontbeerlijk zijn. Uit de eerste gesprekken met het Duitse kwaliteitssysteem KAT blijkt dit 
ook daar een sine qua non voor het verkrijgen van gelijkwaardigheid. Met het behalen van 
gelijkwaardigheid worden dubbele controles op de pluimveebedrijven zo veel mogelijk 
vermeden.  Ook met de distributielastenboeken wordt naar synergieën gezocht.  
De laatste hand wordt gelegd aan het lastenboek voor de pakstations.  Dit wordt het 
sluitstuk voor de eiersector. 
 
Voor de braadkippensector wordt gewerkt aan een meer praktijkgericht 
controleprogramma waarbij de nadruk wordt gelegd op hygiënevoorwaarden, 
welzijnsvoorschriften, antibioticagebruik en Salmonella-monitoring. Verder worden in de 
lastenboeken nieuwe voorwaarden ingeschreven met als doel het antibioticagebruik te laten 
dalen. Distributie, grootkeukens en cateraars die pluimveevlees aankopen, zullen verder 
individueel en eventueel in samenspraak met het aanleverende slachthuis benaderd 
worden. 
 
Buitenlandpromotie gevogelte en konijn 
 
De afzet, het marktaandeel, de positie en het imago van de Vlaamse exporteurs van kippen- 
en konijnenvlees verbeteren blijven de belangrijkste doelstellingen in 2013.  
De exportactiviteiten op de kernmarkten (Duitsland, Frankrijk, VK en Nederland) worden 
uitgebreid. Buiten de EU wordt er enerzijds gewerkt op het behoud van bestaande markten 
(o.a. Viëtnam, HongKong, Rusland). Anderzijds stelt de exportcel binnen VLAM een plan op 
voor prospectie van landen buiten de EU (Midden-Oosten, Balkan enz.) in samenwerking 
met de exporteurs. Een gezamenlijke groepsstand met individuele plaatsen op Anuga is 
alvast een van de actiepunten. Ook de opportuniteiten binnen de halalmarkt zullen 
onderzocht worden. Daarnaast wordt gewerkt aan een overkoepelend, gezamenlijk 
communicatieconcept naar het voorbeeld van BMO.  
 
Mogelijke ad hoc operationele samenwerking met BMO wordt bekeken. 
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Programma ‘Zuivel’ 2013 - toelichting 

 
Financiering 
 
De promotiefondsbijdragen zullen ten gevolge van een toenemende melkproductie licht 
toenemen. Ze worden voor het werkjaar 2013 geraamd op 2.590.000 euro. De inning van de 
bijdrage, zoals decretaal geregeld, voorziet dat de domicilie van de melkveehouder 
bepalend is voor de bestemming van de heffing. 
 
VLAM verlengde vorig jaar de samenwerking met APAQ-W ter promotie van de ‘kazen van 
bij ons’. Ook voor de nieuwe melkcampagne ‘Milk, nutritious by nature’, wordt er met APAQ-
W samengewerkt. 
 
Aan inkomstenzijde zijn er verder nog de bijdragen van de deelnemende bedrijven aan 
buitenlandse vakbeurzen en inkomsten uit de melkautomaten die in middelbare scholen 
staan opgesteld. 
 
‘Milk, nutritious by nature’ 
 
VLAM stelde in 2012 alles in het werk om Europese middelen te  bekomen, en diende bij de 
EU een aangepast voorstel in voor de nieuwe campagne voor consumptiemelk. Het gaat om 
een meerlandenproject met Nederland, Frankrijk, Oostenrijk, Denemarken, Ierland, het 
Verenigd Koninkrijk en België. 
 
Het Europese dossier werd goedgekeurd zodat VLAM kan starten met het communiceren 
van het concept ‘Milk, nutritious by nature’ naar het grote publiek. De primaire doelgroep van 
de campagne zijn vrouwen tussen 20 en 40 jaar. De secundaire doelgroep is de groep 
jongeren tussen 8 en 13 jaar. Elk van de 7 lidstaten zal naar eigen vermogen het basisidee 
vertalen naar de doelgroep met de gezamenlijk vastgelegde mediatools en in de eigen 
consumentgerichte media. VLAM beoogt een zo ruim mogelijke aanpak met tv, print en een 
website. Tot slot voorzien we een budget voor imago-ondersteunende acties die zullen 
inspelen op dit concept. 
 
In 2012 ging het European Milk Forum (EMF) reeds van start met het communiceren van 
het concept ‘Melk, voedzaam van nature’ naar voedingsprofessionals en beleidsmakers. 
In 2013 wordt hieraan voortgewerkt en zullen verschillende activiteiten georganiseerd 
worden om deze doelgroep te informeren: rondetafelgesprekken, wetenschappelijke 
seminaries, deelname aan congressen… 
 
Kazen van bij Ons, dan weet je dat het goed is 
 
De rode draad doorheen de campagne ‘Kazen van bij Ons, dan weet je dat het goed is’, is 
de liefde voor het vak, de beroepstrots en het bourgondisch chauvinisme. Nieuw in 2012 
was een Kazen van bij Ons-magazine. 32 pagina’s lang brachten we een kleurrijke ode aan 
de Kazen van bij Ons. De vele smaken en combinaties, het lokale karakter en de liefde voor 
het vak kwamen ruim aan bod.  

Ook in 2013 willen we het bourgondisch chauvinisme op een warme, sympathievolle en 
boeiende manier blijven aanwakkeren. Eind 2012 wordt de strategie aan de hand van de 
resultaten van de post-test op punt gesteld. Waarschijnlijk kiest VLAM voor een vervolg op 
de tv-campagne. Aanvullende actiemiddelen zoals prints en wedstrijden zullen de tv-
boodschap versterken en de brug maken tussen Kazen van bij Ons en de merken.   

Ook in de winkelpunten krijgt de campagne opnieuw een gezicht. Naast de traditionele 
promotieacties in de distributiefolders en de kaasspeciaalzaken zijn er kortingsbonnen in de 



VLAM Programma 2013  32

rayons van supermarktketens en dit in samenwerking met verschillende kaasmakerijen. De 
consument herkent de Kazen van bij Ons in de zelfbedieningsstand aan het logo met de 
kaasstolp, dat op het merendeel van de verpakkingen prijkt. In de versnijdingsstand wordt 
gebruikgemaakt van kaasprikkers, banderollen, staandertjes, plafondhangers en inpakpapier 
met logo.  
 
Om consumenten nog meer te inspireren om met Kazen van bij Ons aan de slag te gaan, 
vernieuwde VLAM in het najaar de website www.kazenvanbijons.be. Naast een ruim 
overzicht van de kenmerken van de Kazen van bij Ons, biedt de site ook heel wat recepten, 
serveer- en combinatietips. Door zich in te schrijven voor de nieuwsbrief, ontvangt de 
kaasliefhebber regelmatig een recept met productinformatie van de gebruikte kaas.   
 
 
Integrale kwaliteitszorg melk (IKM)  
 
In Vlaanderen wordt vrijwel de hele melkproductie volgens de IKM-normen geproduceerd 
(98% van de melkplas en 95% van de melkveebedrijven zijn IKM-gecertificeerd). Het IKM-
lastenboek ‘Productie’ gaat over de goede bedrijfsvoering op het vlak van dierengezondheid, 
dierenwelzijn, melkwinning, reiniging, milieu en meldingsplicht. Het IKM-lastenboek 
‘Transport’ daarentegen is van toepassing voor 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 en de werking ervan wordt vanuit het 
promotiefonds zuivel gefinancierd. 
 
 
Melk4kids 
 
De zuivelsector voorziet voor het zesde jaar op rij in de financiële ondersteuning van het 
educatieve project Melk4kids. Het biedt kinderen van 3 tot 12 jaar de mogelijkheid om in 
groep een bezoek te brengen aan een melkveebedrijf. Alle info over het project, de 
deelnemende bedrijven en het lesmateriaal voor in de klas vind je op de website 
www.melk4kids.be. 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). We werken samen met verschillende 
landbouweducatieve organisaties om de deelnemende bedrijven zo goed mogelijk te 
begeleiden en regelmatig vormingsmomenten in elke provincie te kunnen organiseren.  
In 2013 zal de educatieve film ‘De Melkweg’, die ontwikkeld werd om de link tussen de 
melk op de boerderij en het product in de winkel nog duidelijker te maken, verder verspreid 
worden. Elke groep die een bezoek brengt aan een zuivelhoeve ontvangt een exemplaar. 
Verder is er promotiemateriaal beschikbaar, en kunnen scholen een kleine financiële 
tussenkomst aanvragen. 
In functie van Melk4kids bouwt VLAM het netwerk van zuivelambassadeurs verder uit. Er 
wordt getracht het aantal deelnemers minstens op peil te houden. Een constructieve 
samenwerking met andere organisaties blijft noodzakelijk. Bij dit alles blijft de kwaliteit van 
de bezoeken voorop staan. 
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Voeding en gezondheid  
 
De voedingsinformatiecel van VLAM wordt nauw betrokken bij de uitwerking van zowel het 
centrale luik als het nationaal in te vullen luik van de meerlandencampagne ‘Milk, nutritious 
by nature’. De voedingsinformatiecel zal mee instaan voor de inhoudelijke uitbouw van de 
campagne: zowel de communicatie richting opinievormers en opinieleiders binnen het 
terrein van voeding en gezondheid (gestart in 2012) als de communicatie richting 
consumenten (start voorjaar 2013). 
 
Daarnaast houdt de voedingsinformatiecel van VLAM via haar NICE-werking (www.nice-
info.be) de voedings- en gezondheidsaspecten van zuivel onder de aandacht. Diverse 
gezondheidsprofessionals worden voorzien van geschikt informatiemateriaal (www.nice-
info.be > Brochures) die ze kunnen gebruiken om correct in te spelen op de vragen en 
bezorgdheden van hun patiënten/cliënten over voeding en gezondheid in het algemeen en 
over de plaats van zuivel in een gezonde voeding in het bijzonder.  
Specifiek voor huisartsen is er de gebruiksvriendelijke website 
www.voedinguitgedokterd.be. De site is opgebouwd rond 6 thema’s: gezonde voeding, 
overgewicht, diabetes, hart- en vaatziekten, osteoporose en patiëntenmotivatie. De 
geregistreerde huisartsen kunnen via de site infokaarten bestellen die hen toelaten in korte 
tijd efficiënt over gezond eten en bewegen te communiceren en hun patiënten te motiveren 
tot een gezonder eet- en beweeggedrag. Via verschillende kanalen wordt de site bij 
huisartsen en huisartsen in spe bekendgemaakt met het oog op een groter bereik en 
gebruik. De brochure ‘123 aan tafel’ (www.123aantafel.be) informeert ouders van kleuters 
over het belang van een gezonde voeding voor hun kind en het educatieve project ‘Het land 
van Calcimus‘ (www.calcimus.be) biedt leerkrachten van de lagere school concreet les- en 
spelmateriaal. 
 
 
Acties buitenland 
 
De buitenlandse promotie gebeurt uitsluitend handelsgericht en spitst zich toe op de 
deelname aan enkele belangrijke vakbeurzen op de kernmarkten. Voor 2013 staat de 
deelname aan PLMA Amsterdam (28-29 mei) en Anuga Keulen (5-9 oktober) op het 
programma. Andere buitenlandse acties behoren uiteraard ook tot de mogelijkheden. Voor 
het detecteren van potentieel interessante markten of marktsegmenten zal de sector 
gebruikmaken van de exportcel van VLAM. 
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Programma ‘Visserij en aquacultuur’ 2013 – toelichting 

 

Seizoensvis van de maand 

Met de campagne ‘Vis van de maand’ wil VLAM het visconsumptiepatroon van de Vlaamse 
consument diversifiëren. Bij de keuze van de vis van de maand wordt rekening gehouden 
met de kwaliteit van de vis, met de seizoenen, de aanvoer in onze vismijnen en de 
duurzame initiatieven in de sector. Naast seizoen en duurzaamheid komen ook de aspecten 
vakmanschap en kwaliteit aan bod in de communicatie. 

In 2013 bouwt VLAM de redactionele samenwerking met culinaire vakbladen en tv-
kookprogramma’s verder uit. Verschillende kranten, magazines, weekendbijlages, radio- en 
tv-programma’s werken nu al rond een ‘seizoensvis van bij ons’. Met de belangrijkste 
Franstalige media wordt eveneens een samenwerking opgestart.  

Op de verkooppunten is de campagne zichtbaar door aangepaste infofolders, 
winkelaffiches, recepten en gebruikstips. Via een maandelijkse direct mail spoort VLAM de 
vishandelaars aan om actief aan deze acties mee te werken en zo de impact van de 
campagne te vergroten.  

Vi(s)trine 

Met het As4-project Vi(s)trine wil VLAM de zichtbaarheid van de seizoensvis van de maand 
in het verkooppunt nog extra verhogen. Bovendien willen we de lokale visspeciaalzaak 
handige marketinginstrumenten aanbieden. Staan op het programma voor 2013: 
rechtstreeks contact met en feedback van de visspeciaalzaken, een website op maat van de 
visspeciaalzaken met digitale nieuwsbrief, een handboek Lokale marketing voor 
visspeciaalzaken en een tiental actiefiches waarmee men direct aan de slag kan.  

In het project Vi(s)trine is eveneens personeel en werking voorzien om de andere As4-
projecten te begeleiden in hun communicatieplannen en dit af te stemmen op VLAM-
communicatie/promotie waar nodig. Enkele As4-projecten die reeds lopen: 

• OoLaVis: de Vlaamse visserij op langoustines opnieuw opstarten en de langoustines 
vermarkten met toegevoegde waarde.  

• Valduvis:  valorisatie en tracering van duurzame gevangen verse vis met het 
opstellen van een duurzaamheidsquotering per vissoort, visgebied en schip  

• Convenant: werking en sturing van een duurzaamheidstraject voor de Vlaamse 
visserij, een samenwerking tussen reders, overheden, onderzoeksinstellingen en 
Natuurpunt.  

• NorthSeaChefs: chefs en vissers die samenwerken om ondergewaardeerde 
vissoorten en bijvangsten te valoriseren. 

• A l’Ostendaise: een programma om lokale seizoensvis meer op de menukaart te 
zetten in de horeca.  

• Fish2Know: een project om hotelscholen en laatstejaarsleerlingen wegwijs te maken 
in de vissector en kennis te laten maken met de kwaliteit en diversiteit in aanvoer. 

• Foodpairing: onderzoek naar smaak en aromacombinaties van lokale vissoorten. 
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25ste editie van de Vis van het Jaar 

Met de Vis van het Jaar zet VLAM jaarlijks een vis in de schijnwerpers die best wat steun 
kan gebruiken. We maken de vis van het jaar bekend in zijn topseizoen: wanneer hij 
culinair op zijn best is, voldoende wordt aangevoerd en hij niet in de paaiperiode zit. 
In 2013 is de ‘Vis van het Jaar’ al aan zijn 25ste  editie toe. De voorstelling van de ‘Vis van 
het Jaar’ kan steeds rekenen op heel wat belangstelling van media en vakmensen. Samen 
met de persvoorstelling van de 'Vis van het Jaar', bij de start van het seizoen, wordt 
winkelmateriaal (info- en receptenfolders en winkelaffiches) verstuurd naar de 
visverkooppunten.  
Professionele chefs kunnen meedingen naar de titel van 'Viskok van het Jaar', waarvan 
met traditioneel de uitreiking plaatsvindt tijdens Horeca Expo Gent. 
 

Dag van de Pladijs  

De Dag van de Pladijs wordt georganiseerd eind augustus of begin september, op het 
moment dat pladijs een topaanvoer kent in onze veilingen en de vis zijn beste vleeskwaliteit 
heeft. Pladijs is qua aanvoer zeer belangrijk voor onze visserijsector. 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 lage kant en kan dus best een stimulans gebruiken.  

Buitenland 

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 (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 ‘Fresh fish from Flanders’ is mogelijk dankzij de samenwerking 
met diverse partners: reders, veilingen, Stichting Duurzame Visserijontwikkeling, de 
Provincie West-Vlaanderen en de lokale overheden Nieuwpoort en Zeebrugge. Kwaliteit, 
vakmanschap en duurzame ontwikkelingen in de sector staan centraal in de contacten met 
de internationale handel. Het Vlaams Paviljoen staat open voor deelname van visbedrijven 
onder de koepel Finest From Flanders.  

Naast de beursdeelname aan European Seafood Exposition worden ook nieuwe initiatieven 
en opportuniteiten onderzocht. 
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Programma ‘Bakkerijsector’ 2013 – toelichting 
 
‘Vers van de bakker’-campagne op kruissnelheid 
 
De bakkers hebben te kampen met een moeilijke situatie: in een dalende markt verliezen ze 
marktaandeel. De beste manier om weerstand te bieden aan deze negatieve tendens is om 
niet in te boeten op kwaliteit en vakmanschap. Met de ‘Vers van de bakker’-campagne gaan 
we terug naar de basis - het pure product – en willen we het imago van de bakker als hét 
aankoopkanaal voor brood en banket in Vlaanderen ondersteunen. De campagne moet 
niet alleen goesting geven in ‘vers van de bakker’, het moet ook opnieuw evident worden dat 
vers kwaliteitsbrood van bij de bakker komt.  
 
‘Vers van de bakker’ werd in 2012 gelanceerd, en uit een enquête van InSites Consulting 
blijkt dat ze haar start niet gemist heeft. Na een eerste mediagolf heeft de campagne al een 
groot deel van de doelgroep bereikt. Daarnaast wordt de campagne zeer goed onthaald. 
Men apprecieert de campagne vooral omdat ze zin geeft in brood en banket, omdat de 
bakker in de kijker wordt gezet, omdat ze goed past bij het profiel van de bakker en 
bovendien een positieve invloed heeft op de aankoop bij de bakker.  
 
Logisch dat ook in 2013 ‘Vers van de bakker’ volop verder gepromoot wordt op diverse 
mediakanalen met onder andere spots op tv en radio. In elke tv-spot wordt standaard 
verwezen naar de volgende ochtend én het ontbijt, waarin brood van de bakker niet mag 
ontbreken. Ook radiospots blijven deze boodschap ondersteunen op een veelbeluisterd 
moment, het ochtendblok. Een klantenactie, liefst met een sterke mediapartner, helpt 
bovendien de bakker én zijn producten populairder maken. Daarnaast blijven ook de 
recepten op basis van brood een vaste waarde in De Zondag. Uiteraard telkens gesigneerd 
met het ‘Vers van de bakker’-logo.  
Met nieuw en herkenbaar winkelmateriaal ten slotte toont de bakker anno 2013 dat hij 
garant staat voor dagvers brood en smakelijk gebak. 
 

5de  Nationale Dag van het Brood 

Het wordt stilaan een traditie, want op 17 oktober 2013 worden er weer massaal 
boterhammen gesmeerd. Niet voor jezelf, maar voor een collega, klasgenoot, vriend of 
gewoon mede-boterham-liefhebber, en dat zal ook deze editie van de Dag van het Brood de 
insteek zijn. Ook scholen en bedrijven worden gemobiliseerd om deel te nemen en een 
boterham te smeren. De Dag van het Brood is een ideale gelegenheid om brood als een 
portie gezonde energie te promoten.  
 
FitteSchoolDag 
 
Een dynamische schwung geven aan het gezondheidsbeleid op school, en leerlingen tonen 
hoe je voldoende beweging en gezond eten op een leuke manier combineert. Dat gebeurt 
tijdens FitteSchoolDag, het bewegings- en gezondheidsproject van  Stichting Vlaamse 
Schoolsport. VLAM en de broodsector ondersteunen voor het derde schooljaar op rij dit 
initiatief en bouwden een actie uit waarin brood, als onderdeel van een gezonde en 
evenwichtige voeding, gelinkt wordt aan beweging. Zowel een brochure als een 
lessenpakket voor het secundair onderwijs zijn het resultaat. Wat willen we vertellen? 
Boterhammen zijn hip én eigentijds, en bovendien gezond. Deze boodschap kan 
vakoverschrijdend aan bod komen in de les wetenschappen, Nederlands… Voor het 
basisonderwijs werd het bestaande lessenpakket van VLAM aangepast. Ook de educatieve 
spelkoffers van BroodBaronnen werden geïntegreerd in het FitteSchoolDag-project. 
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Haal het beste uit je zaak met Lokale Marketing 

De bakker bakt zijn brood en gebak en runt zijn zaak. Dat is en blijft zijn hoofdtaak. Bij VLAM 
zijn we ons daar terdege van bewust. Daarom wil VLAM met het project Lokale Marketing 
bakkers ondersteunen in hun marketingbeleid. Hoe maak je een folder? Hoe organiseer 
je een opendeurdag? Of misschien overweegt de bakker een marktonderzoek of een nieuw 
plasmascherm voor in de winkel? Voor deze en andere vragen kan de bakker bij ons 
terecht.  
Op de website www.bakkersinfo.be - hét referentiepunt voor elke artisanale bakker – vindt 
een bakker bovendien alle info: praktische tips, achtergrondinfo en actualiteit. Bakkers 
kunnen zich ook inschrijven op de nieuwsbrief KRwassANT.  
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Programma ‘Biologische producten’ 2013 – toelichting 
 
Nieuw in 2013 is een aparte sectorgroep voor bioproducten. Voorheen ressorteerden de 
bioproducten namelijk onder de bredere werking van de sectorgroep ‘Bio-, Hoeve- en 
Streekproducten’. 
 
Bio, de renaissance van de echte smaak 
 
Met de EU-campagne ‘Bio, de renaissance van de echte smaak’ wil VLAM de consumptie 
van biologisch voedsel bevorderen door de vraag naar biovoeding te verruimen en te 
intensifiëren, en dit binnen een brede doelgroep van minder frequente biokopers. Zij kunnen 
nog heel wat groeien in frequentie en variatie van hun bio-aankopen. 
 
Uit onderzoek blijkt dat het imago van bio significant is gestegen voor het aspect 
‘milieuvriendelijk’. Bij de andere pijlers (gezondheid, diervriendelijk en duurzaamheid) 
noteren we quasi status quo, zo ook voor ‘authentieke smaak. De opdracht voor 2013 is 
ervoor zorgen dat de boodschap ‘echte, authentieke smaak’ beter tot uiting komt in de 
campagne en beter blijft hangen. Ook het streven naar een betere samenhang tussen de 
verschillende uitingen van de biocampagnes blijft een uitdaging.  
 
In het tweede jaar van de campagne voorziet VLAM opnieuw twee tv-golven gecombineerd 
met acties via de website www.biomijnnatuur.be/eu. Facebook-advertenties en advertenties 
op Google moeten zorgen voor de nodige interactiviteit.  
Het campagnemateriaal werd bij het begin van de campagne aangemaakt. Twee tv-spots  - 
met appel en brood in de hoofdrol – waren reeds op antenne. De twee nog niet vertoonde 
spots – met kaas en wortelen – worden vanaf dit najaar en verder in 2013 mee ingezet.  
Daarnaast is ook nog ruimte voor winkelacties met de bedoeling meer consumenten naar de 
bioverkooppunten te sturen.  
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Programma ‘Streekproducten’ 2013 – toelichting 
 
Nieuw in 2013 is een aparte sectorgroep voor streekproducten. Voorheen ressorteerden 
de streekproducten namelijk onder de bredere werking van de sectorgroep ‘Bio-, Hoeve- en 
Streekproducten’. In de sector streekproducten zijn verschillende andere VLAM-sectoren 
vertegenwoordigd – bakkerij, vlees en vis – naast de vzw Vlaamse Streekproducten en 
afgevaardigden van enkele provincies.   
 
De werking rond streekproducten omvat zowel de promotie van de Vlaamse en Europese 
gelabelde streekproducten als de werking van het Vlaams Steunpunt Streekproducten. 
 
Streekproduct.be 
 
De interesse in traditionele streekproducten blijft groeien, dit bewijzen onder andere de 
groeiende bezoekcijfers aan de website www.streekproduct.be. Alleen blijft de bekendheid 
van het label wat achter en kunnen we de verhalen van de traditionele streekproducten nog 
onvoldoende vertellen. Daarom legt de sector zich de komende drie jaar toe op acties naar 
een iets bredere en jongere doelgroep. We gebruiken hiervoor het bestaand 
beeldmateriaal en de radiopots, maar vullen aan met frisse recepten en acties via sociale 
media. De producenten en hun verhaal krijgen hierbij extra aandacht.   
 
Steunpunt Streekproducten 
 
Het Steunpunt Streekproducten ondersteunt bedrijven bij de erkenning, zowel Vlaams als 
Europees, van hun traditionele streekproducten. De Beoordelingscommissie en de sector 
waken over de definitie en volgen de erkenningen nauw op. De sector rekent op een 
organische groei van het aantal erkenningen maar streeft wel naar een evenwichtige 
spreiding en naar een beter evenwicht in de productenkorf. Ook bij de Europese dossiers 
wordt uitgekeken naar interessante producten en  wordt er gestreefd naar het indienen van 
één nieuw EU-dossier per jaar. Daarnaast volgt het Steunpunt alle lopende dossiers op en 
geeft advies waar nodig. 
 
 


