PRESS RELEASE

Nederlander aan het hoofd van organisatie van de Europese
voedingsindustrie (FoodDrinkEurope)
Brussel, 4 January 2022

De Nederlander Dirk Jacobs is vanaf 1 januari 2022 de nieuwe Directeur-Generaal van
FoodDrinkEurope, de koepelorganisatie van de Europese voedingsindustrie – de grootste
maaksector van de Europese Unie (EU) – gezeteld in Brussel. Jacobs, van oorsprong uit
Maasbree (Peel en Maas, N-Limburg), neemt over van Mella Frewen, die na bijna 15 jaar
afscheid neemt van de organisatie.
Dirk Jacobs is sinds 2010 werkzaam bij FoodDrinkEurope. Gedurende de laatste acht jaar heeft
hij de posities van adjunct Directeur Generaal en hoofd van het departement voor
consumenteninformatie, voeding en gezondheid bekleed. Recentelijk heeft hij een instrumentale
rol gespeeld in het bijeenbrengen van de Europese Commissie en andere belanghebbenden uit
de voedingsketen in het gezamelijk opstellen van een EU-Gedragscode voor Verantwoord
Ondernemen en Marketingpraktijken in de Voedingssector.
“De toekomst van de Europese voedings- en drankenindustrie is in goede handen. Dirk is zeer
bekwaam en ambitieus, en onze bedrijven, nationale federaties en sectororganisaties zullen hem
hun volledige steun geven in zijn missie om de industrie te leiden om echt duurzame
voedselsystemen te leveren”, aldus FoodDrinkEurope President en Nestlé Europe CEO Marco
Settembri.
Dirk Jacobs zei op zijn beurt dat het een eer was om Directeur-Generaal te worden: “Ik ben
dankbaar voor het vertrouwen dat de Raad van Bestuur in mij heeft gesteld en ik ben erg
enthousiast om deze nieuwe samenwerking aan te gaan. Ik ben enorm trots om voor Europa's
voedings- en drankenindustrie te werken – een diverse en unieke sector, de grootste
productiewerkgever van de EU, inherent aan Europa's sociale, culturele en economische weefsel
en wiens producten een onmisbaar onderdeel vormen van het dagelijks leven van mensen. Het is
een waar voorrecht om de komende jaren een ambitieus transformatieproces voor onze sector –
en voor voedselsystemen in bredere zin – te helpen sturen en samen met mijn geweldige collega's,
leden en partners deze uitdaging aan te gaan.”
Zowel Marco Settembri als Dirk Jacobs brachten ook hulde aan de vertrekkende DirecteurGeneraal Mella Frewen:
“Ik heb het grote genoegen gehad om jarenlang nauw met Mella samen te werken. Ze is een
uitstekende leider en een geweldige mentor geweest, van wie ik zoveel heb geleerd en van wie ik
een sterke organisatie heb geërfd”, aldus Jacobs.
"We danken Mella voor al haar harde werk en fantastische prestaties bij FoodDrinkEurope en
wensen haar het beste bij het begin van het volgende hoofdstuk in haar leven", voegde Marco
Settembri eraan toe.
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Noot voor de redactie:
Biografie
Dirk Jacobs heeft jarenlange ervaring in werken met de Europese Unie (EU) in Brussel, België.
Zijn professionele achtergrond behelst verschillende rollen in internationale en EU
public/political affairs en strategische communicatie.
Hij vertegenwoordigt de Europese voedingsmiddelen- en drankenindustrie in verschillende
EU-platforms en -initiatieven alsook op mondiaal niveau in multilaterale organen zoals de VN,
FAO/WHO Codex Alimentarius, OESO en FAO. Onlangs werd hij benoemd tot Voorzitter van
een multi-stakeholder taskforce die een EU-gedragscode voor Verantwoord Ondernemen en
Marketingpraktijken voor de Voedingssector heeft ontwikkeld, het eerste concrete resultaat
van de Europese Boer-tot-Bord Strategie.
Dirk Jacobs heeft een MSc in International Business Administration aan de Universiteit
Maastricht, studeerde internationale economie in Milaan en heeft een postdoctorale MBAgraad in European Business studies behaald in Brussel.

Perscontact (Engelstalig)
William Surman, Directeur Communicatie & Public Affairs
w.surman@fooddrinkeurope.eu
Over FoodDrinkEurope

FoodDrinkEurope is de organisatie van de Europese voedingsmiddelen- en drankenindustrie,
Europa's grootste maaksector, een toonaangevende werkgever in de EU met een belangrijke
bijdrage aan de economie (291.000 bedrijven, 99% MKB, 4.5 miljoen werknemers). Het
lidmaatschap van FoodDrinkEurope bestaat uit 26 Nationale Federaties, 25 Europese Sectororganisaties en 23 “Liaison” bedrijven.
Meer informatie: www.fooddrinkeurope.eu.
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