
Kees de Gooijer
‘Ik wil weten wat er uitgespookt wordt’

Hoe ben je in de voedingssector te-
recHt gekomen?
‘Dat is een mooi verhaal. Ik heb op de 
Middelbare school een test gedaan en 
daar kwam uit dat ik kok of accountant zou 
moeten worden. Maar via een verre neef 
kwam ik op levensmiddelentechnologie in 
Wageningen, waar ik toen met mijn vader 
ben gaan kijken. Dat werd het. Ik me 
steeds voor twee sporen geïnteresseerd, 
biotechnologie en voeding. Tijdens mijn 
opleiding zat ik dan weer op het ene dan 
weer op het andere spoor. Ook na mijn 
opleiding bleef ik dat afwisselen door bezig 
te zijn met proceskunde, biotechnologie, 
voedselveiligheid (bij het Rikilt), en nu ben 
ik vooral op food gericht, waarbij ik ook 
nog aandacht heb voor duurzame chemie 
bijvoorbeeld.
Het een is niet beter dan het ander. Ik ben 
niet iemand die zich als een hoogleraar tot de 
top specialiseert op een gebied, ik heb er een 
diep respect voor als mensen dat kunnen, 
maar mij is dat niet gegeven. Ik moet kunnen 
veranderen, in contact met anderen met 
kennis en ervaring tussen mensen kunnen 
schuiven, bruggen bouwen, mogelijkheden 
benutten. 
En daarbij gaat het voor mij nog steeds over 
eten, daar heb ik iets mee. Ik was laatst bij 

een grote vleesfabrikant op bezoek, maar op 
dat moment wil ik ook nog even in de fabriek 
kijken, naar de processen, om te zien hoe van 
het ruwe materiaal een Coburger ham wordt 
gemaakt bijvoorbeeld. Dat geldt ook thuis. 
Ik ben een redelijk gevorderde hobbykok 
die graag met verse producten werkt. En ik 
wil altijd weten wat er allemaal uitgespookt 
wordt voor er iets op mijn bord komt.’

tocH nog een beetje als kok terecHt-
gekomen?
‘De eerste keer dat ik mijn mes in mijn 
eigen gekweekte raapstelen zette, dat geluid 
vergeet ik nooit meer, het plezier en de 
ontspanning die daarbij horen, spreken 
me aan. Ik heb ook respect voor de grote 
koks als Paul Fagel en Robert Kranenborg, 
als je ziet wat zij met eten kunnen. In de 
voedingssector is kennis van koks van belang 
om te zien wat we in de praktijk allemaal 
kunnen doen met eten. Ook de gastvrijheid 
die bij eten hoort, is een belangrijk onderdeel. 
Mensen hebben behoefte aan echtheid. Je 
ziet deze trend ook terug in reclames, waarin 
bijvoorbeeld geen modellen maar ‘echte 
vrouwen’ worden getoond, zoals voor Dove. 
Je ziet het ook terug in voedingsmiddelen, 
zoals Innocent, waarin weliswaar gekke 
ingrediëntendeclaraties worden gebruikt, 

De passie van…

maar waarin het niet alleen gaat om iets dat 
fancy is. Het gaat om producten die 100 
procent moeten kloppen, dat geldt ook voor 
de producten waarmee wij bezig zijn.’

Hoe zie je de toekomst voor je?
‘Ik zou graag zien dat mensen meer geneigd 
zijn om te veranderen, dat ze veranderingen 
makkelijker accepteren, dat ze niet alles als 
constant zien. Als je dat vertaalt naar de 
voedingssector dan is La Place een mooi 
voorbeeld. Het hele assortiment is veranderd. 
Dat werkt innovatie in de hand. En natuurlijk 
is niet iedere verandering een verbetering, 
er mislukken ook dingen, maar dat hoort 
erbij en in dat geval ga je het gewoon weer 
opnieuw proberen. 
Ook binnen de Food and Nutrition Delta 
draait het om innovatie. Wij veranderen, 
maar houden daarbij wel rekening met de 
richtlijnen van de Gezondheidsraad. Zout- 
en vetreductie is een van de belangrijkste 
onderdelen voor ons. We hebben een mooie 
score van 160 nieuw aan het innoveren 
geslagen partners op het totaal van 235 
organisaties. En velen daarvan waren al 
aan het innoveren in de richting van de 
normen voor het Ik Kies Bewust logo. De 
producenten willen wel. En dat stemt mij 
optimistisch voor de toekomst.’
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