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Van: Tummers, Thor
Aan: Stoelhorst, H.G. (moe)
Cc: Koning. )ohan-de
Onderwerp: RE: wijzigingen aanvangstijden werkbezoeken 10juli
Datum: vrijdag 27juli 2018 12:16:14
Bijlagen: Unilever Benelux Nutrition Infograghic 2018.odf

Beste Inge,

Dank voor jullie komt naast Unilever R&D. Vanuit ons is het bezoek eveneens als waardevol
ervaren.

Zoals telefonisch besproken: er is aan onze zijde geen misverstand over suikertax als mogelijke
beleidsmaatregel. Als Unilever zien we de verantwoordelijkheid van de sector op verschillende
gebieden: oa. het herformuleren van producten, een verantwoordelijk marketingbeleid te
voeren en consumenten te voorzien van relevante informatie over voedingswaarden. Meer
informatie over de Unilever-posities is beschikbaar via Unilever.nl - Voeding Verbeteren, Unilever
Position On Sugar Reduction en Unilever.com - Less sugar. fewer calories.

De doelen in het Unilever Sustainable Living Plan in het kort:
• Voeding Verbeteren: Het zoutgehalte verlagen, hoeveelheid verzadigde vet verlagen,

transvetten verwijderen, suikergehalte verlagen, aantal calorieën beperken en
consumenten informeren over gezond eten

• Verantwoordelijke reclame & marketing, met oa. Unilever Marketing Principles (Unilever
steunt het koppelen van nutritionele criteria aan het gebruik van licensed characters)

• Voedingsinformatie via labelling, oa. het Evolved Nutrition Label, maar ook de relevantie
van goede recepten (van Ik Kies Bewust naar Ik Kook Bewust), waarbij ook de milieuafdruk
meegenomen kan worden: het concept ‘Sustainable Diets’

Eveneens toegezegd tijdens het werkbezoek: de grootschalige campagne van Knorr is zojuist
gelanceerd om consumenten meer groenten te laten eten via een receptenboek
‘Groentefeestje’, waar nu al 120.000 exemplaren worden verspreid:

• Knorr: Lekker veel groenten met de top 5 wereld gerechten - Knorr.nl
• Persbericht: Knorr receptenboek ‘groentefeestie’ - Adfactor (11 jufl 2018)
• Unilever en Foodlab breneen fanmarketing op de winkelvloer - Marketing Tribune (11juli

2018)

Bijgevoegd de digitale versie van de ‘Unilever Benelux Nutrition Infographic 2018’, met
resultaten tav de voortgang van gestelde doelen voor ‘voeding & gezondheid’ en voorbeelden
van herformulering.

Graag spreek ik na je vakantie verder over labelling en andere relevante onderwerpen.
Onderstaand een viertal opties, waarbij ik de ENL bedrijven zal betrekken zoals telefonisch
besproken.

• dinsdag 21 augustus
• donderdag 23 augustus
• dinsdag 28 augustus
• donderdag 30 august

Hoor graag welke momenten voor jou uitkomen.
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Goede vakantie gewenst!
Thor.

From: Stoelhorst, H.G. (Inge) <i.stoelhorst@minvws.nl>
Sent: 24 July 2018 08:47
To: Koning, Johan-de <Johan-de.Koning@unilever.com>
Cc: Tummers, Thor <Thorjummers@unilever.com>
Subject: RE: wijzigingen aanvangstijden werkbezoeken 10juli

Hallo Johan, Thor,

Het is alweer meer dan een week geleden dat we bij jullie op bezoek waren. Nogmaals dank voor
de ontvangst. Ik vond het een zeer goed opgebouwde bijeenkomst, in 1.5 uur hebben jullie heel
goed een verhaal neer kunnen zetten. Ik begreep overigens via Marjan Geluk dat er nog wat
interessante constateringen zijn gedaan tijdens die bijeenkomst. Dat staatssecretaris niet
voornemens is een suikertax in te stellen. Ik kan me deze uitspraak niet herinneren, heb dit ook
aan Marjan gezegd. De gesprekken over het Preventieakkoord gaan ondertussen verder, Ik ben
benieuwd waar het op uit komt

Ik mail ook omdat ik graag binnenkort (na mijn vakantie) contact wil met Thor, over het ENL
systeem. Ik begreep dat er ook plannen zijn om in Nederland te piloten? Ik zou graag van
gedachten wisselen over de plannen van ENL en wat er toegelaten is.
Ik ben vanaf vrijdag tot 13/8 op vakantie. Daarna werk ik een week. Zouden we in die week
elkaar kunnen spreken?

Voor nu een mooie zomer!

Hartelijke groet,

1 nge

Van: Koning, Johan-de [mailto:Johan-de. Koninaunilever.com]
Verzonden: maandag 25juni 2018 11:19
Aan: Stoelhorst, H.G. (Inge)
CC: Tummers, Thor
Onderwerp: RE: wijzigingen aanvangstijden werkbezoeken 10 juli

Ha Inge,

Bij dezen met excuses voor de kleine vertraging.

Bevestig jij aub tijdstip nog even definitief?

Uiteraard graag ook jouw evt reactie/aanvullingen etc op inhoud concept-programma.

Bvd
H gr

Johan
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From: Koning, Johan-de
Sent: 22 June 2018 14:49
To: Stoelhorst, HO. (Inge) <i.stoelhorstminvws.nl>
Cc: Tummers, Thor <Thor.TummersuniIever.com>
Subject: Re: wijzigingen aanvangstijden werkbezoeken 10juli

Ha Inge, laatje aub nog even weten?
Wij hopen je vanmiddag concept-progr toe te sturen
Hgr Johan

0fl 21 Jun 2018, at 12:10, Stoelhorst, HG. (Inge) <i.stoelhorstminvws.nl> wrote:

Dat check ik.

Van: Koning, Johan-de {mailto:Johan-de. KoninguniIever.com]
Verzonden: donderdag 21juni 2018 12:08
Aan: Stoelhorst, H.G. (Inge)
CC: Tummers, Thor
Onderwerp: Re: wijzigingen aanvangstijden werkbezoeken 10 juli

Ha Inge,

begrijp ik nu goed dat programma timing nu wordt : 16.15 -17.45 uur?
bvd

hgr

Johan

P5 concept programma volgt morgen

Johan A. de Koning
Economic Adviser Unilever N.V. /
Head of External Affairs Unilever Nederland Holdings BV.
Weena 455

P0. Box 760

3000 DK Rotterdam
The Netherlands

Mob.: +31653710281

On 19 Jun 2018, at 14:35, Stoelhorst, H.G. (lnge) <i.stoelhorstminvws.nl> wrote:

Hoi Johan, Thor,

Zie hieronder, kan het bezoek aan Unilever een kwartiertje
opschuiven?

Hebben jullie al een programma?

Ik hoor graag,

Groeten,

1 nge
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Van: _dienstpostbus Uitnodigingen Bewindslieden
Verzonden: dinsdag 19juni 2018 13:54
Aan: Stoelhorst, H.G. (Inge)
Onderwerp: FW: wijzigingen aanvangstijden werkbezoeken 10 juli

Hoi Inge,

Unilever wordt 16.15 uur stass moet daarvoor nog naar een
werkbezoek tot 15.30 uur.

Is het handig dat jij de organisatie informeert of doe ik dat??

Graag spoedige terugkoppeling.

Groet,

Jolanda

Van: _dienstpostbus Uitnodigingen Bewindslieden
Verzonden: dinsdag 19 juni 2018 13:33
Aan: Klerken-Cox, H.H.; Leek, J.G. (Janneke); Stoelhorst, H.G. (Inge)
CC: Velden-Aleman, K.J. van der
Onderwerp: FW: wijzigingen aanvangstijden werkbezoeken 10 juli

Beste collega’s,

Hieronder 2 wijzigingen voor werkbezoeken van de staatssecretaris
waar jullie bij betrokken zijn.

Ik ga de organisaties hierover informeren en wacht hun akkoord af.

Groet,

Jolanda Bonte

Van: Staatssecretaris
Verzonden: dinsdag 19 juni 2018 11:09
Aan: _dienstpostbus Uitnodigingen Bewindslieden
Onderwerp: wijzigingen aanvangstijden werkbezoeken 10 juli

Beste collega’s

De 2 werkbezoeken op 10 juli moeten allebei een uur later
beginnen:

Voedingscentrum 14.00 uur
Unilever 16.00 uur

Willen jullie dat doorgeven aan de organisaties?
Mocht het eventueel op problemen stuiten, dan moet 1 van
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de 2 naar een datum na het reces.

Groet en excuus

Dennis van der Veer
achtervang voor Ashna Kalpoe

Secretariaat Staatssecretaris Blokhuis

Ministerie van VWS, Directie Bestuurlijk en Politieke Zaken, A 5.48
+3170 34063461 staatssecretarisblokhuisaminvws.nl 1

<uitdraai 10 juli .pdf
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