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SUPPLY CHAIN / STRATEGIE 

van Kuehne + Nagel op Lage Wei-
de in Utrecht. Meubels zijn on-
derdeel van een concept, die zor-
gen voor een inspirerende, 
vibrerende omgeving. Om het be-
drijf een extra boost te geven 
zoekt Van der Veer andere finan-
ciers via crowdfunding – ook een 
compleet nieuwe ervaring.

Deel 5 – over  
duurzaamheid en  
Voedselbanken

Ondertussen is Van der Veer niet 
geheel verloren gegaan voor het 
supply chain vakgebied. Direct na 
zijn vertrek bij Unilever werd hij 
gevraagd om een bestuursfunctie 
te vervullen bij de Nederlandse 
Voedselbanken. Niet geheel toe-
vallig overigens. Unilever was al 
een tijdje een trouwe partner van 
de Voedselbanken. Het bedrijf 
laat zich zeker de laatste jaren 
prominent zien in de wereld van 

duurzaamheid, klimaatverande-
ring en armoedebestrijding. Re-
cent nog kwam het tot een nieuw 
samenwerkingscontract tussen 
Unilever en de Voedselbanken, 
want ook hier is structureel en 
langdurig samenwerken essenti-
eel voor de voortgang. Van der 
Veer is verantwoordelijk voor – 
hoe kan het ook anders – logis-
tiek en ICT.
“Voedingsmiddelenfabrikanten 
hebben hun processen steeds be-
ter onder controle. Desondanks 
gooien ze enorme hoeveelheden 
voedsel weg. Het is echt onvoor-
stelbaar wat bedrijven naar de 
vuilverbranding brengen aan 
producten waar in feite niets aan 
mankeert. Daar kan ik echt boos 
over worden. Het heeft me ook 
vanuit het nadenken over fore-
casting en demand planning met 
retailers altijd beziggehouden. Ik 
zie ook wel, dat er altijd een on-
balans zal zijn, maar een deel is 

onbeheersbaar. Zoveel producten 
die van de markt gehaald wor-
den, omdat er een nieuwe versie 
of nieuwe verpakking komt. We 
hebben toen gezegd, dat we als 
bedrijf onze maatschappelijke 
verantwoordelijkheid nemen en 
er alles aan gaan doen om dit aan 
te pakken. Ik heb veel respect 
voor Unilever voor wat ze op dit 
gebied hebben gedaan.”

40.000 pakketten
In de praktijk pakt Unilever op 
kantoor met een groep van me-
dewerkers ieder jaar 9.000 kerst-
pakketten in voor de Voedsel-
banken. Het is maar een 
voorbeeld. Afvoeren van voe-
dingsmiddelen naar de acht dc’s 
van de Voedselbanken is onder-
deel van het dagelijkse proces. 
Vanaf dat moment pakken de 
10.000 vrijwilligers hun werk-
zaamheden op, in de wetenschap 
dat ook in Nederland veel men-

sen onder de armoedegrens le-
ven. Per week gaan 40.000 pak-
ketten de deur uit om 90.000 
mensen te kunnen voeden. Dat is 
slechts een beperkt deel (6 pro-
cent) van de bevolkingsgroep die 
hulp nodig heeft. De norm op dit 
moment om voor een pakket in 
aanmerking te komen is voor een 
alleenstaande moeder met twee 
kinderen 9 euro per dag besteed-
baar inkomen. Van der Veer zou 
dat best willen oprekken naar 
bijvoorbeeld 12 euro per dag. 
Maar het effect daarvan op de 
organisatie is enorm.
“Dat heeft te maken met de  
instroom van producten. Fore-
casting op zich is al lastig. Maar 
dit is nog veel complexer. Je hebt 
geen idee wat er komt. Nu zie je 
wel dat ook andere producenten 
en retailers meer gaan doen. We 
hebben een onderzoek lopen. 
Daaruit moet blijken hoe we  
bijvoorbeeld het aantal dc’s moe-
ten uitbreiden om de toestroom 
van goederen in de hand te hou-
den.”
Van der Veer is geraakt door de 
treurnis die hij aantreft. “Je weet 
niet wat je ziet, er is echt sprake 
van ondervoeding. Kinderen die 
met een zak chips naar school 
gaan. Daar heb je geen weet van. 
Dit gaan we niet op korte termijn 
oplossen, maar ik vind het mooi 
om vanuit mijn vak daar een 
steentje aan bij te dragen.” 
Daarbij komen ook vanuit de lo-
gistiek meer hulptroepen aange-
sneld. Combinex nam eind vorig 
jaar het initiatief op zich om een 
transportnetwerk op te zetten 
van transporteurs die ook geheel 
vrijwillig hun mensen en midde-
len gaan inzetten. Erg belangrijk, 
vindt Van der Veer. Dit brengt 
twee werelden bij elkaar, die el-
kaar versterken. Sociale aspecten 
in het bedrijfsleven tellen voor 
Van der Veer. “Het is niet alleen 
dingen verkopen en marge ma-
ken. Ik weet zeker, dat als je dit 
meeneemt in je bagage als supply 
chain professional, je daar de 
voordelen van gaat zien. Het is 
prachtig om bij te dragen aan de 
samenleving.”
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