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Bestuur en Raad van Advies

Het Vries Vers Platform



Het bestuur

John van Baal - Spar Gijsbert den Hertog –project coördinator Linda Bergstra – C1000

Ruud Harmsen – Aviko - penningmeester Guido Raaphorst – Iglo - voorzitter

Rol: Maken van de jaarplannen en zorgdragen voor de uitvoering van de goedgekeurde plannen.



De Raad van Advies

lidMaître PaulHermen Jan Lok

lidSuper de BoerManon Blankenvoort

lidG-FrostWiro Sterk

lidVan RijsingenCor van Rijsingen

lidAd van GelovenWilliam Barker

lidArdoJan W. Kaslander

lidIJspaleisWally Gijzen

VoorzitterDr. OetkerAllan Kamp



Rol van de Raad van Advies (1)

• adviseren ten aanzien van de juiste uitvoering van de gemaakte
plannen.

• adviseren ten aanzien van belemmeringen en hindernissen in de praktijk
alsmede het aandragen van mogelijke oplossingen.

• adviseren ten aanzien van nieuwe ontwikkelingen binnen de diepvries keten.

• advisering over de besteding van een jaarlijks door het bestuur vast te stellen
budget.
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Rol van de Raad van Advies (2)

De Raad van Advies heeft een pro-actieve rol in de organisatie en coördinatie van
de projectgroepen en is daarmee een belangrijke kennis-adviseur voor het
bestuur.
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Activiteitenprogramma VVP 2009

• Themabijeenkomsten (21 april, 27 oktober incl. jaarvergadering)
• Ketengerelateerde workshops / project groepen (jaarrond)

• Corporate advertising / PR campagne / Website BtoC
• Website Leden
• Vriesvers informatie/research

• Top 10 “diepvries”winkels van het jaar (augustus 2009 – februari 2010)
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Initiator van Marketing,Trade Marketing en  Platform activiteiten
voor de totale vriesvers categorie!

Rol VriesVers Platform

Consument Winkelvloer

Personeel Shoppers

Marketing Trade-Marketing Platform

Leden VVP



Initiator van Marketing,Trade Marketing en  Platform activiteiten
voor de totale vriesvers categorie!

Leden

Consument Winkelvloer

Personeel Shoppers

Marketing Trade-Marketing Platform

Leden VVP



Jaarevent / jaarvergadering (27-10-2009)

• Exclusief voor leden

• Toplocatie
• Internationale trends en ontwikkelingen in Vriesvers
• Samenwerken met Universiteit

• Jaarvergadering, ledenvergadering hieraan koppelen
• Internationale keynote speaker als inspirator
• Netwerken

• Afsluiten met diner

27 Oktober 2009
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Ketengerelateerde workshops (KD)

• Specialistische workshop  voor kleinere (doel)groep

• Onderwerpen aangedragen door de leden
• Facultatieve deelname
• Extra research mogelijk
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Gem. score op de projectgroep vragen (1-5)
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Website voor de leden



Kenmerken Leden site

• De website is voor iedereen toegankelijk, maar er is ook een
afgesloten gedeelte, waar leden met hun account op kunnen
inloggen.

• Binnen dit afgesloten gedeelte is het mogelijk om te discussiëren op
een forum. Bijvoorbeeld over de voortgang in de projectgroepen.

• Er wordt specifieke marktinformatie beschikbaar gesteld.

• Geeft toegang tot verzamelde media informatie over diepvries.

• In principe zullen velerlei zaken op dit beveiligde gedeelte te plaatsen
die relevant zijn voor leden.
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Voorbeeld Distrifood dossier
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Distrifood Diepvries
Dossier

Met alle info

VVP Leden

Alg.
diepvries

info

koppen

I
N
L
O
G
G
E
N

VVP Leden

Consumenten
info

.NL

Planning juni 2009

VVP info jaar rond!



Food Personality: 4 keer VVP aandacht in 2009

Conclusie:Er moet iets gezamenlijkgebeuren!



Initiator van Marketing,Trade Marketing en  Platform activiteiten
voor de totale vriesvers categorie!

Winkels en shoppers

Consument Winkelvloer

Personeel Shoppers

Marketing Trade-Marketing Platform

Leden VVP



Win maximaal 5 diepvries sterren….
Top 10 “diepvries”winkels in NL

• Doe mee met de 10 beste “diepvries”winkels van het jaar
verkiezing en win maximaal 5 sterren!

• In samenwerking met Distrifood

• Van augustus tot oktober kunnen de deelnemende supermarkten zich inschrijven.
Werving ondersteund door Distrifood aandacht.

• Jurering op basis van benchmark feiten en consumenten oordeel per winkel.
Top 10 wordt bepaald door deskundige jury.

• Alle deelnemers krijgen een aantal sterren (max. 5), adviezen en een benchmark
vergelijk vanuit het consumenten onderzoek.

• Aandacht in Distrifood van augustus tot en met de prijsuitreiking in februari 2010.

• Winnaars krijgen mooie prijs, aandacht in de pers, leuke acties met VVP leden en 5
vriesvers sterren voor 2010!



Vrijdag Vriezerdag magneten

• Het is ons doel om samen met fabrikanten en deelnemende
retailers de consument via de winkelvloer te beïnvloeden.

• Een voorbeeld is een spaaractie op te zetten met vrijdag vriezerdag
magneten en/of koeltassen.

• Magneten geven aan consumenten die aan het onderzoek meedoen in het
kader van de 10 beste “diepvries”winkels van het jaar verkiezing. Voorbeeld:
Plak de magneet op de vriezer en kijk ……….



Initiator van Marketing,Trade Marketing en  Platform activiteiten
voor de totale vriesvers categorie!

Consumenten

Consument Winkelvloer

Personeel Shoppers

Marketing Trade-Marketing Platform

Leden VVP



Introductie “Vrijdagvriezerdag”

• Doel: consumenten op vrijdag minimaal 12 x in contact te
brengen met een diepvries moment.

In De Pers, Metro en Spits Op de radio

Actie’s kanaliseren
naar

website
vriezervrijdag.nl



Media invloed VriesVers



Gecombineerde media-acties

• 12 weken lang, van september tot december, hebben
VVP leden de mogelijkheid om deel te nemen.

• Ieder lid kan zich inschrijven voor deelname in 1 of meer weken.
• Deelname kan zijn radio 538 en in dezelfde week op pagina 1 of 3

van de Metro, Spits en De Pers. Kosten € 15.000.

• Of alleen deelname op de radio of in de bladen. Kosten € 10.000

• Consumenten worden geleid naar de website
“Vrijdagvriezerdag.nl”.

• Hier kan de actie verder door worden gecom-
municeerd en eventueel voorzien worden
van een extra voordeel.

Package deals maken het veel goedkoper dan wanneer u het alleen moet doen!



`Website “Vrijdagvriezerdag”

• De site is bedoeld om VriesVers producten populair te maken bij
de consument.

• Nieuwe producten

• Op deze pagina kun je recepten zoeken, doormiddel van een ingrediënten
checker.
Je kiest een tijdstip, bv. ontbijt of lunch. Daarna je hoofdingrediënt en de
bereidingtijd.

• Kanaliseren media acties

• Consumenten diepvries weetjes en tips

• Poll

• Reclame blokken

• Acties op de website, bv. koelkastmagneetjes/vriesermagneetjes
aanvraag/spaaractie



Vrijdagvriezerdag

• Secundair:

- Free publicity
- Via retailer bladen
- Magneet voor op vriezer (spaaractie?) “Vrijdagvriezerdag”



Samenwerken met buitenland

• Frozen Food Market in the UK keeps growing
United Kingdom, April 14, 2009

• The latest data from TNS Worldpanel for the United Kingdom in the 52 weeks ending
25th January 2009 shows the UK retail market for frozen food increased in value by
6.7% year on year

• The increased level of consumer interest in frozen foods in general, the increased
publicity on the amount of food that’s wasted and the many campaigns highlighting the
locked in nutritional goodness of frozen foods have all helped this category to storm
ahead.

• Consumers are turning to frozen food as households battle with diminishing household
budgets, consumers increasingly are reluctant to waste any food, yet still want to
provide nutritionally balanced meals for their families and frozen food, as we all know,
ticks all the boxes.

• The British Frozen Food Federation (BFFF) sees no reason why the accelerating growth
of the frozen food market should not continue.



Initiator van Marketing,Trade Marketing en Platform activiteiten
voor de totale vriesvers categorie!

VriesVers platform: We gaan ervoor!

Consument Winkelvloer

Personeel Shoppers

Marketing Trade-Marketing Platform

Leden VVP



Three things in life that…….

• Once gone, never come back

1. Time
2. Words

3. Opportunity

Laten we het gezamenlijk mogelijk maken. 4% in 2012! = € 135 mln extra omzet


