
   

   

 

PERSBERICHT 

VriesVers Platform verwelkomt twee nieuwe bestuursleden 

 

OOSTERHOUT, woensdag 6 juli – Het VriesVers Platform verwelkomt nieuwe 
bestuursleden: Michel Acda (Iglo Nederland) en Gijsbert van de Weg (Queens 
Products) zetten zich in om het imago rond vriesverse producten te verbeteren.   
 
Michel Acda is General Manager van Iglo Nederland bv. Hij heeft bijna 20 jaar ervaring binnen 

FMCG, zowel in Nederland als diverse andere Europese markten. Iglo Nederland is marktleider 

binnen de vriesvers categorie en heeft als missie de voedingsindustrie te verduurzamen. 

Michel: “Onze branche staat voor grote uitdagingen op het gebied van duurzaamheid en 

verantwoorde productie. Ik geloof erin dat de categorie diepvries een grote rol kan spelen in het 

toekomstbestendig maken van onze industrie, vooral als het gaat om het terugdringen van 

voedselverspilling en het efficiënter inrichten van de supply chain. Hierin is het belangrijk dat we 

slim samenwerken om onze branche van binnenuit te verbeteren. Iglo deelt hierin de visie van 

Het VriesVers Platform en ik ben blij om nieuw bestuurslid te mogen bijdragen aan onze 

gezamenlijke ambities.” 

Gijsbert van de Weg is Managing Director van Queens Products en al jaren lid van het VriesVers 

Platform. De meeste VVP-leden kennen hem al van zijn periode binnen New Forrest/ 

Kwekkeboom.  Ook hij is al meer dan 20 jaar actief binnen FMCG. Met name binnen vers en 

vriesvers heeft hij veel ervaring opgedaan. Sinds september 2021 is hij actief binnen Queens 

Products. 

Gijsbert: “Queens Products levert al sinds 1994 diverse producten binnen de vriesvers categorie. 

Variërend van vis, ijs, baguettes, maaltijden etc. richten we ons op producten met relevantie in 

deze dynamische tijden. We zoeken de parels uit de Europese markt en voor vis gaan we zelfs 

naar het verre Oosten. We bieden producten voor het hele jaar door en ook voor speciale 

feestseizoen. Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder en is het vaak veel leuker! Vanuit 

die gedachte neem ik ook graag deel aan het bestuur van het VriesVers Platform en zie ik uit 

naar een goede samenwerking tussen alle betrokken partijen.”  

 



   

   
Het VVP kijkt uit naar de samenwerking met Michel en Gijsbert en neemt afscheid van 
voormalig bestuursleden Stephen Ophof (PLUS Retail) en Verena van Vilsteren (Boermarke).  
Het VVP dankt hen nogmaals voor hun waardevolle bijdrage en enthousiasme. 
 
Ook interesse in een lidmaatschap van het VriesVers Platform of meer informatie? Mail naar 

info@vriesversplatform.nl  

 

Noot voor de redactie 

Over VriesVers Platform 

Het VriesVers Platform is een vereniging van retailers, fabrikanten en andere stakeholders binnen het 
segment ‘VriesVers’ (diepvriesproducten). Het doel van het VriesVers Platform is om het imago van 
VriesVers producten te verhogen zodat er meer VriesVers producten verkocht worden. Concreet is dit 
samengevat in de doelstelling ‘VriesVers moet harder groeien dan de markt’.   
Inmiddels heeft het VriesVers Platform ruim 60 leden, waarmee de markt grotendeels 
vertegenwoordigd is. 
 
Op dit moment bestaat het bestuur van het VriesVers Platform uit Gerben Nijeboer (voorzitter VVP en 
commercieel manager Müller Fresh Food Logistics), Erik van Dalsum (Country manager Conditorei 
Coppenrath & Wiese), Robin van de Bruinhorst (Managing Director Q-Petfood), Andor Leerdam (Trade 
Marketing & Net Revenue Manager Dr. Oetker), Michel Acda (General Manager Iglo Nederland) en 
Gijsbert van de Weg (Managing Director Queens Products). 
 
Meer info: BBright Support (coördinatie VriesVers Platform) 

Telefoon: 06 22286011 / 06 53839950 

E-mail : info@vriesversplatform.nl       Website : www.vriesversplatform.nl 
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 foto: Michel Acda 

 foto: Gijsbert van de Weg 


