
013

VMT FOOD  .   26 NOVEMBER 2014   .   NR 3

INTERVIEW

TECHNOLOGIE & TECHNIEK

‘ Een vijftigtal  
leden moet lukken’

Ann Dhont nieuwe voorzitter Food Technology Club

De Food Technology Club binnen Agoria heeft sinds september 
een nieuwe voorzitter: Ann Dhont, gedelegeerd bestuurder  
bij Spiromatic. Naast uitbreiding van het ledental wil zij de  
visibiliteit van de leden, technologieleveranciers, bij de grote 
spelers in de internationale voedingsindustrie versterken. 

“De Food Technology Club ondersteunt 
zijn leden bij business development op het 
internationale toneel. We helpen de bedrij-
ven om hun expertise en knowhow onder 
de aandacht van de grote voedingsconcerns 
te brengen, zodat ze hun marktaandeel in 
hun specialisatiegebied kunnen vergroten”, 
zegt Ann Dhont. “Hiervoor organiseren we 
bedrijfsbezoeken of lunchmeetings met het 
hoger management of directie van een 
internationaal concern, zoals recent Pura-
tos, dat de (technologie)behoeften toelicht.” 

Leverancier uit de eredivisie
“Voor onze leden zijn dit uitstekende gele-
genheden om nieuwe contacten te leggen en 
zich, onder de vlag van de Food Technology 
Club, te profileren als ‘leverancier uit de ere-
divisie’, vertelt Dhont. De voedingsconcerns 
van hun kant grijpen deze gelegenheden 
graag aan om in één klap een hele reeks 
potentiële zakenpartners uit verschillende 
specialisatiedomeinen te leren kennen.” 
Andere activiteiten zijn gericht op netwer-
ken en kennisuitwisseling, zoals het ver-
strekken van business intelligence. Dhont: 
“Gastsprekers of leden met internationale 
ervaring getuigen over hun ervaringen in 
specifieke geografische markten.”

Technologische uitdagingen
Productiviteit en de continue beschikbaar-
heid van procesinstallaties zijn belangrijke 
technologische thema’s voor de kersverse 
voorzitter. “Onze leden spelen daarop in 
door steeds betere machines en processen 
te ontwikkelen, of door automatiseringsop-
lossingen voor te stellen die alsmaar geso-
fisticeerder worden.” Een ander ‘hot topic’ is 
duurzaamheid. Dhont: “Op het vlak van 
energiebesparing en afvalreductie kan met 
behulp van technologie veel vooruitgang 

worden geboekt. Maar bovenop die algeme-
ne trends, komt nog dat de voedselketen 
bijzonder streng gereglementeerd is. Voor 
ons, machinefabrikanten, heeft dat tot 
gevolg dat we aan zeer hoge eisen op het 
vlak van traceerbaarheid, kwaliteit, houd-
baarheid en hygiënisch ontwerp moeten 
voldoen.” 

Visibiliteit versterken
Dhont laat nog weten dat het vergroten van 
de visibiliteit bij de grote spelers in de inter-
nationale voedingsindustrie voor haar prio-
riteit heeft. “De Club is nog jong, we 
bestaan pas sinds oktober 2012, maar ik 
denk dat Debbie Thys, manager van de club, 
al een mooi parcours heeft afgelegd. Inhou-
delijk wil ik dus zeker op hetzelfde elan 
doorgaan.” Tegelijk wil zij het ledenaantal 
versterken om de globale visibiliteit te ver-
sterken. Een vijftigtal leden zou moeten 
lukken. “Kijk, in veel segmenten van de 
voedingsindustrie geniet ons land internati-
onale faam: deegverwerking, zuivel, dran-
ken, convenience food (snacks), groente-
verwerking, chocolade en snoepgoed, baby-
voeding. Daaromheen heeft zich een heel 
ecosysteem van extreem gespecialiseerde 
technologieleveranciers ontwikkeld. Het 
wordt tijd dat dit ecosysteem de krachten 
bundelt. Als we elkaar versterken, gaan we 
samen vooruit. Ook internationaal.”  
 
www.foodtechnologyclub.be 
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“Het vergroten van de visibiliteit van de Food Technology Club 

heeft mijn prioriteit”, vertelt Ann Dhont.
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