Cum Laude nog
meer laten slagen
De Commissie Cum Laude kijkt terug op een fantastische Cum
Laude 2014 in Fort Wierickerschans. Belangrijk aandachtspunt
van de evaluatie is het aantal trofeeën dat is uitgereikt.
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p 15 mei vond de evaluatiebijeenkomst plaats van de Commissie
Cum Laude van de Bond van
Boerderij-Zuivelbereiders.
De belangrijkste conclusie van de commissie
is dat er wordt teruggekeken op een fantastisch feest, mede dankzij het extra feestelijke
tintje vanwege het 100-jarig jubileum van de
Bond van Boerderij-Zuivelbereiders, met een
ongekend grote deelname op een fantastische
locatie. Zelfs de zon werkte mee om er een
mooie dag van te maken.
Doelstelling van Cum Laude is promotie
maken voor de sector via publiciteit in de
media en het stimuleren van de omzet Cum
Laude. Beide zijn dit jaar succesvol verlopen.
Belangrijk aandachtspunt in de evaluatie en

daarmee ook de voorbereiding van Cum
Laude 2015, is het kleinere aantal trofeeën
dat is uitgereikt. Naar aanleiding van evaluaties van voorgaande jaren, was heel bewust
de keuze gemaakt om het aantal prijs
winnaars te beperken. Op de prijsuitreiking
van met name vorig jaar was wat kritiek
omdat er wel erg veel prijswinnaars waren
(veel herhaling in het programma). Ook
kwamen er vragen van de pers: ‘Hoe kan
zo’n kleine sector, met nog maar zo weinig
producenten, zo veel prijswinnaars hebben?’;
‘Winnaar van een categorie met maar vijf
deelnemers? Moet je daar nou echt een prijs
voor uitreiken?’; ‘Dit is niet meer geloofwaardig, hier besteed ik echt geen aandacht aan.’
Ondanks communicatie vooraf over het

terugbrengen van het aantal podiumprijzen,
met eervolle vermeldingen voor de subcategoriewinnaars, waren mensen teleurgesteld.
Vooral van de kant van de zelfzuivelende
boeren kwam de kritiek dat er te weinig
aandacht was voor de boerderijzuivel.
Cum Laude is een prachtig en succesvol platform om al het moois dat onze sector te bieden heeft onder de aandacht te brengen. De
Commissie Cum Laude staat open voor feedback van de achterban om Cum Laude nog
meer te laten slagen bij toekomstige edities.
Een van de doelstellingen voor 2015 is de
beoordeling van de zuivelproducten te verbeteren en ook de boerderijzuivelaars meer
mogelijkheden te geven om zich met Cum
Laude op de kaart te zetten.
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