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Oké, stilletjes of niet, maar het klinkt toch ook
een beetje als de pulsvisserij. We dokteren wat
uit en dan verwachten we dat de rest van de
wereld staat te applaudisseren als we zo ver zijn.
Den Ouden: “Nee, dat is inderdaad een schrijnend voorbeeld, we gaan niet de rest van de wereld iets opleggen, we zoeken draagvlak. Vergeet
niet dat ik het zojuist over engelengeduld had.
Het moet zeker niet zo zijn dat wij jarenlang iets
zitten uit te broeden en dat de rest van de wereld
dan opeens een ander systeem adopteert en dat
wij niets in de gaten hebben. Maar, van de andere
kant, dat weten we niet zeker, dat kan natuurlijk
wel.”
Een tijd terug had je alleen al in Nederland drie
symposia per week over blockchain, heeft dat
hiermee te maken?
Den Ouden: “Ja, dat kan. Maar dat is wel zeer
vanuit het nu bekeken, we weten helemaal niet
of er tussen nu en vijf jaar nog iets heel anders
wordt bedacht. En dat we over vijf jaar tegen
elkaar zeggen: ‘blockchain? O ja, dat was dat
ding waar we in 2018 zoveel van verwachtten…’
Ik weet het niet, niemand weet dit. Wat ik wél
weet, is dat we het einddoel van ons project niet
moeten ophangen aan een vondst waarvan we
niet weten of die lang mee zal gaan. De uniforme artikelcode en de ‘digi-taal’ ervan moeten
tijdsbestendig zijn, en bruikbaar in een communicatie- en informatiesysteem dat tijdsbestendig
is. Bovendien, blockchain is een technologie die
ook alleen maar kan werken als er een informatiestandaard onder ligt.”
En wat dóen jullie dan eigenlijk, nu, of de
komende maanden? Wat moet ik me erbij voorstellen?
Den Ouden: “Het is een traject zonder deadline
en we zijn eigenlijk impliciet vooral bezig met
bewustwording. Kijk, zelfs dit interview van jou
helpt ons met onze boodschap, bij welke retailer,
producent of agrarische marktpartij dan ook. En
concreet, de komende tijd: we beginnen op drie
terreinen met het verzamelen en rangschikken
van masterdata. Over gewasbeschermingsmiddelen, over dierbehandelingsmiddelen, zoals
medicatie of ontsmettingsmiddelen. En hopelijk
ook over veevoeder. En als vierde terrein: één
internationaal bedrijfsidentificatiesysteem – een
‘gln’, een global location number – dat zegt wie,
waar en wat de veehouder of de teler is. We
worden daarbij gesteund door bekende bedrijven in onze sector, zoals Fruitmasters en Vion.
We hopen veel ketenpartijen bij deze projecten
te betrekken. Eerst inventariseren, vervolgens
draagvlak creëren, dan verder richting kiezen.
Dat loopt nu. Verderop in dit jaar bepalen we met
alle betrokken partijen wat de volgende stappen
moeten zijn.” ■
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Om de twee maanden in FoodPersonality: Liesbeth
Oerlemans, voedingsdeskundige en klinisch epidemioloog. Zij volgt in deze column wat supermarkten,
producenten etc. zoal doen om gezonde voeding te
bevorderen en wat daarbij dan uitgelegd wordt.
Zie ook haar blog, www.liesbethoerlemans.com.
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