Werkgebieden, dossiers en speerpunten FNLI 2019

Werkgebied: Gezondheid
Overgewicht en obesitas zijn nog steeds op een te hoog niveau in Nederland en leiden mede tot ziekten als
diabetes en hart- en vaatziekten. Dit is een “multifactorieel” probleem, waarin de levensmiddelenindustrie ook
een verantwoordelijkheid heeft, met name in het creëren van een gezond aanbod en het makkelijker maken van
de gezonde keuze.
Dossier
Verantwoorde
marketing

Speerpunten 2019
 Versterking van JOGG: op lokaal niveau stimuleren van de gezonde keuze.
 Sturen op een gezonder aanbod in o.a. out-of-home, scholen en
amusementsparken, waardoor consumenten mindless een gezonde keuze
maken.
 Verbeteren van de herkenbaarheid van reclame in vlogs/blogs.

Akkoord verbetering
productsamenstelling




Herformuleren van producten, liefst in brancheverband.
Verkleinen van portiegroottes zodanig dat het aanzet tot verantwoorde
consumptie.

Werkgebied: Verduurzaming
Borgen van goede werking van de schakels in de productieketen en streven naar een continue verbetering op het
gebied van sociale omstandigheden, milieu en dierenwelzijn, op een manier die ook het economisch belang ten
goede komt.
Dossier
Verpakkingen

Speerpunten 2019
 Duurzame en circulaire verpakkingskeuze.
 Verhogen van recyclebaarheid en graad van recycling.
 Integrale zwerfafvalreductie.

Klimaat en energie





Reduceren van energiegebruik en CO2 uitstoot.
Stimuleren van verantwoord industriebeleid in NL en EU.
Stimuleren van klimaatvriendelijke consumptie.

IMVO-Convenant
Voedingsmiddelen




Implementeren van bedrijfsbeleid voor IMVO.
Stimuleren van projecten / branche brede initiatieven om ketens te verbeteren;
in het bijzonder klimaatmitigatie.

Voedselverspilling





Reduceren van voedselverspilling in de fabriek of in de keten.
Bijdragen aan betrouwbare monitoring van verspilling in specifieke ketens.
Verbeteren van de inzetbaarheid van (pre-consumer) reststromen.
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Werkgebied: Veiligheid en regelgeving
Ondanks een hoog niveau van borging van de voedselveiligheid, zijn er met enige regelmaat voedselveiligheids- of
voedselintegriteitsincidenten of zelfs crises, vaker dan niet veroorzaakt door fraude. Een Europees level playing
field is een uitdaging ondanks de single market. Zowel qua regelgeving als handhaving zijn er continue verschillen
tussen de verschillende landen van de EU.
Dossiers
Wet & regelgeving
voedselveiligheid

Speerpunten 2019
 Bijdragen aan de lobby op EU/NL niveau voor goede wetgeving.
 Stimuleren van betere toepassing van wetgeving in bedrijf en industrie.

Crisismanagement



Bijdragen aan effectief management van crises in de sector.

Ketenborging



Bijdragen aan het beter functioneren van ketenborging en de aansluiting van
private borging en publiek toezicht.

Voedselveiligheidssystemen




Bijdragen aan verbetering van de voedselveiligheid.
Bijdragen aan verbetering van de positie van kwaliteitsmanagement.

Werkgebied: Efficiënte ketens
De toegevoegde waarde in de keten kan worden verhoogd door nauwe samenwerking tussen ketenpartners bij
issues als gezondheid, verduurzaming, logistiek, innovatie en communicatie met de consument. Voorwaarde
daartoe is gelijkwaardigheid tussen en evenwichtigheid in de rollen van de verschillende schakels in de keten.
Dossiers
Digitalisering van
product(informatie)
door de keten

Speerpunten 2019
 Verbeteren van datakwaliteit in de ruimste zin van het woord, onder meer in het
kader van het GS1 programma DatakwaliTijd 2.0.
 Bijdragen aan optimalisatie en inzet van data/nieuwe IT toepassingen zoals
bijvoorbeeld blockchain og datamining ten behoeve van transparantie en
efficiëntie van ketens.

Eerlijke handelspraktijken



Stimuleren van evenwichtigheid in handelsrelaties tussen ketenschakels.
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