
Van: @voedingscentrum.nl> 
Verzonden: woensdag 13 oktober 2021 11:11 
Aan:  
Onderwerp: Overleg TCV + plantaarrdig eten filmpje 2 + nieuwsbrief 

 

Zoals besproken 3 punten: 

1. Voedingscentrum en eiwit verhouding:

een verbeterde verhouding tussen plantaardig en dierlijk eiwit onderschrijven en met de Schijfadvisering streven we nu naar 50-
50, waarmee we nog wat verwijderd zijn van het huidige gemiddelde eetpatroon. Het advies om in 2030 naar 60 plantaardig/40 
dierlijk te komen is van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur. 
Ons uitgangspunt is dat er een goede balans is tussen dierlijke en plantaardige eiwitten. Door te eten volgens de Schijf van Vijf 
eet je al meer plantaardig en minder dierlijk. De verhouding dierlijk/plantaardig eiwit binnen de Schijf van Vijf is 50/50 als je de 
maximaal geadviseerde hoeveelheid vlees van 500 gram per week eet. In de VCP zien we dat we nu gemiddeld meer dierlijke 
eiwitten eten, namelijk ongeveer 60% eiwitten uit dierlijke bronnen en 40% uit plantaardige. 

2. Filmpje goede vleesvervangers: https://www.youtube.com/watch?v=vf4SK0awUNk&t=76s
3. Nieuwbrief van deze week:

https://nieuwsbrief.voedingscentrum.nl/x/?S7Y1.Z9ra2hqaPw.x9bIwsTkf5GtqZG5sSEAA64&Z=-1135641313

Groet, 
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Postbus 85700, 2508 CK Den Haag  
De gedragscode van het Voedingscentrum is onverkort van toepassing. 
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Van: @voedingscentrum.nl> 
Verzonden: woensdag 20 oktober 2021 07:34 
Aan:  
Onderwerp: Extra inzet Eetwissel,/Schijf van Vijf,  Etiket en KIG (VWS aanvullend budget) 
Bijlagen: Titellijst HAH Schijf van 5 week 42 2021_CommunicatieCollectief.pdf; Opmaak 

HAH Schijf etiket KIG week 42 2021 (1).pdf; Voedingscentrum SPOT.wav; 
previes home AD.png 

 

Graag deel ik, zoals vorige week besproken, met jou de uitingen die wij hebben gemaakt in het kader van de aanvraag voor de 
extra inzet op de Eetwissel/Schijf van Vijf Etiket en KIG bij VWS. 

Huis aan huisblad ADVERTORIAL 

Deze week komt deze advertentie in 4,8 miljoen huis-aan-huis bladen te staan. 
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Zie bijlage (titellijst) voor de verspreiding en ook de pdf om verder te delen. 

  

Lokale radio ADVERTORIAL 

  

Er is een interview met Iris Groenenberg opgenomen voor verspreiding onder ruim 250 lokale radiostations. Dit is hier te 
beluisteren.  

https://drive.google.com/  

  

De komende weken kunnen de ruim 250 aangesloten lokale radiostations dit inzetten en er ook reclame voor maken met 
bijgaande spot (Voedingscentrum SPOT). 

  

Advertorial NU.NL / AD.NL 

Daarnaast hebben wij aandacht bij NU.NL (19/10)  en AD.NL ingekocht (vanaf vandaag). 

  

https://www.ad.nl/home/stapje-voor-stapje-gezonder-en-duurzamer-eten-hoe-pak-je-dat-
aan~afa7960c/ (hoe dat op de AD homepage er uit ziet zie je in de bijlage Previes HOME AD) 

https://www.nu.nl/advertorial/advertorial-voedingscentrum-advertorial/6161292/met-deze-tips-eet-je-
makkelijk-gezonder-en-duurzamer.html 

Al met al is het in onze ogen een mooi pakket geworden waar aandacht voor duurzaam en gezond mooi 
in balans zijn. 

  

Met vriendelijke groet, 
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Van:  
Verzonden: dinsdag 9 november 2021 13:32 
Aan:  

CC: 
@wur.nl'; 

Onderwerp: Uitnodiging Casi sessie eiwitconsumptie

Beste genodigden, 

Wij nodigen je graag uit om deel te nemen aan een CASI werksessie op dinsdag 16 november. Dit CASI 
traject richt zich op de vraag hoe we Nederlandse consumenten kunnen bewegen tot een 
voedingspatroon met meer plantaardige en minder dierlijke eiwitten.  

Voedselproductie en -consumptie heeft een grote impact op de leefomgeving. Er is verandering nodig, 
we moeten immers voorkomen dat bodem, water en grondstoffen uitgeput raken en de temperatuur 

op aarde onaanvaardbaar verhoogt. Hierbij speelt de consument een belangrijke rol: opgeteld voor alle 
Nederlanders kunnen alternatieve eetpatronen tot een verlaging van de broeikasvoetafdruk van 3 tot 
bijna 11 Mton CO2-eq leiden. Het eten van minder dierlijke en meer plantaardige eiwitten is daarbij 

één van de drie belangrijkste stappen om duurzamer te gaan eten. Hiervoor is een gedragsstrategie 
nodig, waarbij verschillende beleidsinstrumenten als beprijzing, normering en communicatie een rol 
spelen. Een van de instrumenten die daarbij kan worden ingezet is een consumentencampagne. 
Vooruitlopend op een bredere meerjarige gedragsstrategie in wording is besloten om een verkenning 

te doen naar de mogelijkheden voor een consumentencampagne onder de klimaatcampagne Iedereen 
Doet Wat, als eerste intensiveringsstap op dit onderwerp.   

De werksessie zal plaatsvinden van 14:00-17:00 uur op een nader te bepalen centrale locatie in Den 
Haag. In verband met de 1,5 meter maatregel is de door ons gereserveerde interne ruimte te klein. 
Daarom wordt op dit moment een externe locatie geboekt. Nadere praktische informatie hierover volgt 
zo snel mogelijk. Mogelijk is er een corona-toegangsbewijs in de vorm van een QR-code nodig op deze 
locatie. Mocht je hier bezwaar tegen hebben, laat dit vooral (tijdig) weten. 

Wat is CASI? 
CASI is een instrument waarmee je strategieën en interventies kan ontwikkelen die bijdragen van het 
oplossen van een gedragsprobleem met inzet van communicatie en staat voor het Communicatie 
Activatie Strategie Instrument. Communicatiedoelstellingen zijn nog vaak gericht op het veranderen van 
kennis, houding en gedrag. Maar als je gedrag van je doelgroep wilt veranderen, zijn kennis en houding 
over een onderwerp minder belangrijk dan we denken. Er is een kloof tussen iets weten, het willen en 
het ook werkelijk doen. Mensen handelen vaak irrationeel, nemen veel beslissingen onbewust en kijken 
erg naar wat anderen doen en vinden. Het is complex om daar goed met communicatie op in te spelen 
als je gedrag wilt veranderen. Dit vraagt om een grondige analyse, inleving in de doelgroep en het 
benutten van inzichten uit de wetenschap. CASI helpt hierbij.  

CASI bestaat uit een aantal stappen. In een sessie willen we met jullie twee stappen combineren: 

• Beleidsanalyse: Tijdens de beleidsanalyse analyseer je met elkaar het beleid, de rol van
communicatie daarbij en de betrokken stakeholders. Ook breng je in kaart wat er bekend is uit
onderzoek over het gedrag van de doelgroep.  Na deze stap is helder wat het gedragsvraagstuk is
waarop je je met de communicatie gaat richten
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• Doelbepaling: Tijdens de doelbepaling vertaal je het gedragsvraagstuk voor communicatie uit de 
beleidsanalyse naar een concreet gedragsdoel voor de doelgroep: wat willen we dat mensen 
echt gaan doen? 

 
De werksessies resulteren in de bouwstenen voor de communicatiestrategie, die we vervolgens met 
elkaar en met andere partijen verder invullen, uitwerken en uitvoeren.  
Wie voorafgaand alvast meer over CASI wil weten, kan kijken op deze link: 
https://www.communicatierijk.nl/vakkennis/g/gedragskennis/casi  
 
In deze werksessie hebben we de volgende agenda: 
14.00 uur Welkom en introductie 
14.10 uur Bespreken beleidsanalyse 
14.40 uur Presentaties  van de Wageningen Universiteit Research en  

 van het Voedingscentrum Nederland over inzichten uit onderzoek 
15.40 uur Pauze 
15.50 uur Doelbepaling: gedragsdoelen maken in groepen 
17.00 uur Einde  
 
Mochten jullie op dit moment vragen hebben, dan horen wij het graag. We kijken uit naar een 
inspirerende werksessie op 16 november! 
 
Vriendelijke groeten,  
 

 (LNV) 
 (LNV) 

 (AZ) 
  (LNV) 

 
 
 
 

  
  

……………………………………………………………………………………………. 

Directie Communicatie - Team advies en online 
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 
Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | Den Haag | B-Noord-

2  
Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag 
……………………………………………………………………………………………. 
M  

@minlnv.nl 
www.rijksoverheid.nl/lnv 
 

 
 
-----Oorspronkelijke afspraak----- 
Van:   
Verzonden: donderdag 7 oktober 2021 16:44 
Aan:  
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CC:  

@wur.nl;  
Onderwerp: Save-the-date Casi sessie  
Tijd: dinsdag 16 november 2021 14:00-17:00 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome, Stockholm, 
Wenen. 
Locatie: Nader te bepalen locatie in Den Haag 
 
Beste allemaal, 
 

De afgelopen periode hebben we elkaar op verschillende momenten in verschillende samenstellingen 
gesproken over de verkenning van team Duurzaam Voedsel en Directie Communicatie van LNV voor 
het ontwikkelen van een campagne over eiwitconsumptie onder de klimaat koepelcampagne Iedereen 

Doet Wat.  
 
De volgende stap is het doorlopen van een Casi-traject, waarbij we aan de hand van een 

gedragsmodel input verzamelen om te komen tot een passende campagne invulling. Graag willen we 
met jullie inbreng dit CASI-traject doorlopen. Een uitnodiging met meer toelichting volgt binnenkort. 
 
Maar om te voorkomen dat alle agenda’s al zijn volgelopen bij deze vast een save-the-date: Dinsdag 2 

november van 14:00 tot 17:00 op een nader te bepalen locatie in Den Haag.  
  
Laten jullie weten of het jullie lukt om hierbij aanwezig te zijn?  

 
Vriendelijke groeten,  
 

 LNV 
  
   

 

 

  
  

……………………………………………………………………………………………. 
Directie Communicatie - Team advies en online 
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 

Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | Den Haag | B-Noord-
2  
Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag 
……………………………………………………………………………………………. 

M  
@minlnv.nl 

www.rijksoverheid.nl/lnv 
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Van: @voedingscentrum.nl> 
Verzonden: dinsdag 16 november 2021 13:11 
Aan:  
CC:  

) 
Onderwerp: RE: Laatste feedback op presentaties 
Bijlagen: Voedingscentrum CASI 16 november 2021 eiwit vlees naar LNV EZK.pptx; PDF 

casi presentatie Voedingscentrum 16112021.pdf 

Goedemiddag  

Hierbij de powerpoint en de pdf. Prima als iemand aan jullie kant doorklikt. 

Graag alleen de pdf delen met de hele groep. 

Tot straks 

 

Van: @minaz.nl>  
Verzonden: dinsdag 16 november 2021 12:55 
Aan: @minlnv.nl>;  

@voedingscentrum.nl> 
CC: @minezk.nl>;  

@minlnv.nl>; @minlnv.nl> 
Onderwerp: RE: Laatste feedback op presentaties 

Ha  

Als je zelf wilt klikken, moet je zelf je presentatie delen. Ik maak je co-host dan. Fijn om wel je sheets te 
ontvangen. Zet ik ze voor de zekerheid in de pp. 

Groet, 
 

........................................................................ 
Dienst Publiek en Communicatie 
Ministerie van Algemene Zaken 
Buitenhof 34 | 2513 AH | Den Haag 
Postbus 20006 | 2500 EA | Den Haag 
........................................................................ 
T  
M  

@minaz.nl
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www.rijksoverheid.nl/dpc  
........................................................................ 
  
  
  

Van: @minlnv.nl]  
Verzonden: dinsdag 16 november 2021 12:31 
Aan:  
CC:  

 
Onderwerp: RE: Laatste feedback op presentaties 
  
Beste , 
  
Bedankt voor je reactie en het aanpassen!  gaf aan graag de presentatie van jou en  op te 
willen nemen in zijn presentatie zodat er maar één keer een scherm gedeeld hoeft te worden. Wat 
uiteindelijk de beste manier is leg ik graag bij  neer. Fijn als de presentatie alvast gedeeld kan 
worden inderdaad! 
  
Tot vanmiddag! 

 

Van: @voedingscentrum.nl>  
Verzonden: dinsdag 16 november 2021 12:26 
Aan: @minlnv.nl>;  

@wur.nl> 
Onderwerp: RE: Laatste feedback op presentaties 
  
Goedemiddag  
  
Prima ik heb eea aangepast. Deel ik zo direct zelf mijn presentatie en kan ik doorklikken? Of doen jullie 
dat. Zelf doorklikken heeft mijn voorkeur. 
  
Ik zal als backup zodirect mijn ppt delen met   en jou. Ook stuur ik een pdf mee als handout voor 
achteraf. 
  
Tot vanmiddag! 
  

  
  

Van: @minlnv.nl>  
Verzonden: dinsdag 16 november 2021 08:58 
Aan: @wur.nl>;  

@voedingscentrum.nl> 
Onderwerp: Laatste feedback op presentaties 
  
Beste  en ,  
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Dank voor de presentaties, mooie en rijke input om vanuit het beleids- en gedragsdoel met elkaar te 
gaan bepalen. Waarmee we graag een open gesprek voeren, en anderzijds het ook best veel informatie 
is. Daarbij kan het helpen om een aantal belangrijke conclusies te delen. In die balans hebben we het 
volgende bedacht:  

• vraagt aan het einde van de presentaties naar wat jullie als belangrijkste 
conclusies/kansrijke keuzes zien tav beleids- en gedragsdoelen en doelgroepen. Daarmee helpen 
jullie de groep om door de veelheid van informatie wat belangrijke highlights terug te halen. 
Maar met de openheid om hier met elkaar het gesprek over te voeren (niet zwart op wit, en 
daarmee open).  

• Wat zou betekenen dat  
o  sheets 20 – 22 mondeling toelicht, ipv met sheet  
o  aan jou de vraag of jij de voor jou belangrijkste meegevers ook paraat kunt 

hebben.  
• Het idee is om deze conclusies/kansrijke keuzes te bespreken door middel van deze vragen, 

gesteld door : 
o Welke twee doelgroepen zijn kansrijk?  
o Wat zijnde twee meest kansrijke en concrete doelgedragingen? 

• Verder lijkt de informatiedichtheid van de presentatie van  erg hoog, hoewel het erg 
interessante informatie bevat. De schatting is dat op basis van deze sheets de benodigde tijd 
meer dan een uur is, wat mogelijk kan zorgen voor uitloop. Misschien goed om nog even naar te 
kijken.  
  

Is dit voor jullie werkbaar?  
  
  
Met vriendelijke groet, 

 namens de werkgroep LNV 
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten. 
 
This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages. 
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten. 
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This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages. 

 
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit 
bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht 
te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband 
houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this 
message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic 
transmission of messages.  





Punten die aan de orde komen

▪ Wat doet het Voedingscentrum

▪ Wat zijn de adviezen / richtlijnen t.a.v dierlijke & plantaardige eiwitten

▪ Wat leren wij uit eigen onderzoeken onder consumenten

▪ Welke lessen nemen wij mee uit eerdere communicatie hierover









Adviezen (zowel vanuit gezondheid als duurzaamheid)
▪ Vlees: eet niet meer dan 500 gram vlees per week, waarvan 

maximaal 300 gram rood vlees. Onbewerkt vlees staat in de 

Schijf van Vijf, bewerkt vlees valt er buiten.

▪ Vis: eet 1 keer per week vis. Bij voorkeur vette vis, zoals 

makreel, haring, sardines of zalm. 

▪ Zuivel: Het advies voor volwassenen is om 2 tot 3 porties 

(magere of halfvolle) zuivel te nemen op een dag. 

▪ Peulvruchten; eet wekelijks een portie peulvruchten

▪ Noten: eet dagelijks een handje (25 gr) ongezouten noten

▪ Vlees kan naar 0 gr p/w; vis en zuivel niet obv GR richtlijnen.



Verhouding dierlijk-plantaardig 60-40, 50-50, 40-60  

▪ Huidige consumptie is dierlijk-plantaardig 60-40

▪ Richtlijnen Schijf van Vijf komt uit op: dierlijk-plantaardig 50-50

▪ Een verhouding van 40-60 dierlijk plantaardig (Advies De Raad voor de Leefomgeving en 

Infrastructuur 2018 (RLi)) komt neer op een vegetarische invulling van de Schijf van Vijf:

Hierbij is vlees is vervangen door peulvruchten, noten. Deze variant geeft wel 

adviezen voor vis, zuivel en ei. De 40% van de dierlijke eiwitten komt daarbij uit 

de aanbevelingen voor 2-3 eieren en 1 keer vis per week, en 2-3 porties zuivel en 

40 g kaas per dag. De vegetarische variant komt dus dichtbij het voorgestelde 

beleid. Dat zou betekenen dat in het voorgestelde beleid er geen of nauwelijks 

ruimte is voor vlees, hooguit 1 a 2 porties per week.



Huidige vlees consumptie vs aanbeveling





Wat halen wij op bij consumenten?

▪ O.a. Consumentenonderzoek NL representatief van deze zomer



Van: @voedingscentrum.nl> 
Verzonden: maandag 22 november 2021 15:50 
Aan:  
CC:  
Onderwerp: FW: Overleg adviesaanvraag Gezondheidsraad Eiwittransitie  

Beste , 

Graag willen wij je vragen  het Voedingscentrum uit te 
nodigen voor dit overleg. Zij kan op alle voorgestelde momenten met uitzondering van 9 december. 

Met vriendelijke groet, 
 

 
 

Postbus 85700, 2508 CK Den Haag  
De gedragscode van het Voedingscentrum is onverkort van toepassing. 

Van: @minlnv.nl>  
Verzonden: donderdag 18 november 2021 13:41 
Aan: @minvws.nl>; @voedingscentrum.nl>; 

@gr.nl>; @gr.nl> 
CC: @minlnv.nl> 
Onderwerp: Overleg adviesaanvraag Gezondheidsraad Eiwittransitie  

Beste  en , 

In het werkprogramma 2021 van de Gezondheidsraad staat op verzoek van LNV het onderwerp 
Eiwittransitie met daarbij de volgende omschrijving:  

“Verschuiving van dierlijke naar plantaardige eiwitten 

Vanuit het perspectief van gezonde en duurzame voeding is een verschuiving van 
dierlijke naar plantaardige eiwitbronnen - de ‘eiwittransitie’ - gewenst. Wat betekent deze 

verschuiving voor het voedingspatroon en de gezondheid van de Nederlander? De raad 
zal hierover adviseren en daarbij ingaan op verschillende aspecten, onder andere 

eiwitkwaliteit, mogelijke tekorten aan voedingsstoffen bij risicogroepen en 
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consumentenvoorkeuren. De raad baseert zich hierbij op de nationale en internationale 
wetenschappelijke literatuur.” 
  
In de afgelopen weken hebben  en , op verzoek van mijn collega  

 en mij, een aanzet gemaakt voor de invulling van de adviesaanvraag. Er ligt nu een mooi concept 
document (zie bijlage). 
  
Graag betrekken we jullie bij het formuleren van deze aanvraag en de latere begeleiding. 
  
Om de conceptaanvraag en het te volgen proces te bespreken wil ik een overleg van een uur organiseren 
(digitaal) en heb daarvoor onderstaande momenten als voorstel.  
Graag hoor ik van jullie of jullie aan dat overleg willen deelnemen (of dat je liever wil dat een collega dat 
doet) en welke datum voor jullie een optie is.  
  
@  en ; we betrekken jullie graag ook bij dat overleg. Kunnen jullie ook laten weten welke 
datum schikt? 
  
Dinsdag 30 nov:   15.00 - 16.00 
Donderdag 2 dec: 11.00 – 12.00 
Maandag 6 dec:    10.00 – 11.00  
Maandag 6 dec:    15.00 – 16.00 
Dinsdag 7 dec:     13.30 – 14.30   
Dinsdag 7 dec:     14.00 – 15.00 
Donderdag 9 dec: 13.30 – 14.30 
Donderdag 9 dec: 14.30 – 15.30 
Donderdag 9 dec: 15.30 – 16.30 
  
  
Met vriendelijke groet, 

 
  

 
 

  
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 
Directie Strategie, Kennis en Innovatie 
Bezuidenhoutseweg 73| 2595 AC | Den Haag 
Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag 

Tel:  
Mobiel: +  
Email: @minlnv.nl 
  
  
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
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ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten. 
 
This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages. 



Van: @voedingscentrum.nl> 
Verzonden: donderdag 25 november 2021 14:56 
Aan:  
CC:  
Onderwerp: RE: Wat is de impact van een onsje vlees minder per week? 

Goedemiddag , 

Hierbij een nadere toelichting van mijn collega  (cc) over de reductie van de milieu-
impact die gerealiseerd kan worden wanneer consumenten verspilling voorkomen en hun 
vleesconsumptie zouden minderen binnen de richtlijnen Schijf van Vijf. En welke data hiervoor gebruikt 
is. 

Milieu-impact van minder vlees eten 
Het Voedingscentrum en het RIVM hebben gezamenlijke berekeningen gedaan van de milieu-impact van 
het consumptiepatroon van de gemiddelde Nederlander op basis van de meest recente 
voedselconsumptiepeiling (VCP). Ook hebben zij doorrekeningen gedaan van de potentiële milieu-impact 
van verschillende potentiële toekomst situaties. De informatie is ook te vinden in ons brondocument 
naar een meer plantaardig voedselpatroon op pagina 14 en 15. 

In dit onderstaande overzicht kun je zien dat er met name voor mannen al milieuwinst te behalen is door 
de stap te maken naar de Schijf van Vijf met 500 gram vlees. Dit is -13%; gemiddeld 0,78 kg CO2-eq per 
dag minder. Dit komt met name doordat de gemiddelde volwassen man in Nederland zo’n 800 gram 
vlees eet. In onderstaande figuur is de gerelateerde milieu-impact inzichtelijk gemaakt.  

Door andere keuzes binnen de Schijf van Vijf is verdere milieuwinst te halen. De variant van de Schijf van 
Vijf met 400 gram vlees in plaats van 500 g geeft een vermindering van broeikasgasemissie van 9% voor 
mannen en 10% voor vrouwen. Dit is 0,40 kg CO2-eq per dag minder en dus 146 KG CO2-eq op jaarbasis 
per persoon. De variant van de Schijf van Vijf zonder vlees geeft een vermindering van 
broeikasgasemissie van 35% voor mannen en 37% voor vrouwen. Dit is 1,47 kg CO2-eq per dag minder 
en dus wel 537 kg CO2-eq op jaarbasis per persoon. Het vlees wordt daarbij deels vervangen door ei, 
peulvruchten en noten, om in alle voedingsstoffen te blijven voorzien. Dit is visueel weergegeven in 
onderstaande figuur.  
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Milieu-impact van voedselverspilling tegengaan 
De bovengenoemde milieu impact cijfers gaan over de milieu impact van het voedsel dat daadwerkelijk 
door de consument gegeten wordt. Maar er is ook milieu-impact gemaakt voor het voedsel dat niet 
daadwerkelijk gegeten wordt omdat dit via voedselverspilling verloren gaat. Dit gaat om 34,3 kilo per 
persoon per jaar dat men wel koopt, maar nooit eet. In de factsheet voedselverspilling is terug te vinden 
dat voedselverspilling van vast voedsel bij Nederlandse huishoudens ongeveer 131 kg CO2 -eq per 
persoon per jaar veroorzaakt. Rekenen we zuivel door de gootsteen mee, dan komt de uitstoot van 
verspilling op 154 kg CO2 -eq. Dat is 8 tot 10% van de broeikasgasemissies veroorzaakt door ons voedsel. 
Deze impact is berekent middels de hoeveelheid voedselverspilling die daadwerkelijk is gevonden in 
Nederlandse huishoudens zoals is terug te vinden in dit syntheserapport voedselverspilling Nederlandse 
huishoudens.    
 
Wij zetten ons bij het Voedingscentrum in op al deze vlakken; de verschuiving richting de Schijf van Vijf, 
het eten van minder vlees en meer plantaardige producten én het voorkomen van voedselverspilling. 
Ook door te eten op maat en minder te snacken en snoepen is veel winst te behalen. In de 7 stappen 
duurzaam eten zijn de belangrijkste punten voor duurzaamheidswinst terug te vinden.  
 



 
 
Mocht je hierover nog nadere vragen hebben stel ze gerust en anders kunnen Lilou en jij hier ook een 
(teams) afspraak voor maken om hier nader over te spreken. 
 
Groet 
 

 
 
 

Van: @minlnv.nl>  
Verzonden: woensdag 24 november 2021 12:43 
Aan: @voedingscentrum.nl> 
Onderwerp: RE: Wat is de impact van een onsje vlees minder per week? 
 
Dank   
 
Ik heb op de website van het VCN gezocht en achtergronddocumenten bekeken, maar kan het niet 
vinden: weet jij wat de bron van deze getallen is? 
 
Hartelijke groet,  
 
Verzonden vanuit Mail voor Windows 
 

Van:  
Verzonden: dinsdag 23 november 2021 13:12 
Aan:  
CC:  
Onderwerp: Wat is de impact van een onsje vlees minder per week? 
 

, 
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Hester had bij ons nog de vraag open staan waarom minder vlees eten op plaats 1 in de 7 stappen duurzaam eten staat. 
 
Hierbij een toelichting: 
 

Wanneer een consument de milieu-impact wil verlagen is een verschuiving van consumptie van minder 
(rood) vlees en meer plantaardige producten een stap waar de grootste impact te maken valt. Ter 
illustratie: Wanneer iemand een jaar lang per week 400 gram vlees eet in plaats van de maximale 500 
gram per week is dat qua milieuwinst (0,4 KG CO2 eq per dag minder) 146 KG CO2 eq per jaar. Dit is 
vergelijkbaar met het voorkomen van alle voedselverspilling per persoon per jaar (131-154 KG CO2 eq 
per jaar). 
 
Misschien ook een mooi gegeven bij jullie verder nadenken over doelgroep / doelgedrag voor meer plantaardig eten. Misschien 
is een eerste (grote) stap wel al 100-200 gr vlees per week eten. 
 
Ik ben benieuwd naar de opbrengst van jullie interne vervolg na de 1e casi bijeenkomst. 
 
Groet 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
Postbus 85700, 2508 CK Den Haag  
De gedragscode van het Voedingscentrum is onverkort van toepassing. 
 
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten. 
 
This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages. 
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Van:  
Verzonden: dinsdag 1 februari 2022 16:28 
Aan:  
Onderwerp: Social media targeting Week zonder Vlees 

Hallo  

We willen vanuit Iedereen Doet Wat in maart aandacht besteden aan de week zonder vlees, met de 

insteek vanuit klimaat en inspiratie opdoen om vlees of zuivel eens te vervangen. Vanuit de collega 
van social media IDW kregen we de vraag wat een handige doelgroep zou zijn om op te richten op FB. 
Heb jij daar een idee over, is daar iets zinnigs over te zeggen? We mogen niet op regio etc selecteren 

met het targetten, maar wel op leeftijd, geslacht etc. Ik vraag me af of dit voldoende is om specifieke 
doelgroepen te bereiken. Eind december is er een post op de Facebookpagina van IDW geplaatst over 
peulvruchten en daar kwamen heel veel negatieve reacties van vleeseters op, dan wordt de post in een 

negatieve spiraal getrokken.  

Met vriendelijke groet, 

 
 

..................................................................................... 
Directie Plantaardige Agroketens en Voedselkwaliteit 
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 
Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | Den Haag 
Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag 
.......................................... 
M  

@minlnv.nl
www.rijksoverheid.nl/lnv

In de cc? Deze mail lees ik 1x per week, is er spoed bij, bel of app me even. 
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Van: @voedingscentrum.nl> 
Verzonden: vrijdag 4 februari 2022 15:52 
Aan:  
Onderwerp: RE: Kennismaking  met VCN  
Bijlagen: Kennismaking  LNV 040222 handout.pdf 

Goedemiddag  en , 

Zoals besproken hierbij de plaatjes van ons overleg. 

Alvast een goed weekeinde en tot binnenkort! 

Met vriendelijke groet, 

 

 
 

 

Postbus 85700, 2508 CK Den Haag  
De gedragscode van het Voedingscentrum is onverkort van toepassing. 
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Duurzaam & Schijf van Vijf

https://www.voedingscentrum.nl/nl/service/over-ons/kracht-schijf-van-vijf.aspx



Internationale toetsing







Programma Voedselkwaliteit

Vier programmalijnen:

▪ Minder voedselverspilling

▪ Verduurzamen eetomgevingen

▪ Jong Leren Eten

▪ Goed eten met de Schijf van Vijf





Campagne verspillingsvrij
Houdbaarheid Brood





















Overzicht van campagnes op verduurzaming 
voedsel voor LNV vanaf 2007 (naast verspilling)



2007



2008











Vanaf 2011 Doorlopend (en 2x geactualiseerd)







2016











Van: @voedingscentrum.nl> 
Verzonden: woensdag 16 maart 2022 12:52 
Aan:  
Onderwerp: Plaatjes 
Bijlagen: Update LNV 16032022 GOED ETEN MET DE SCHIJF 2022.pdf 

 

Hierbij de plaatjes van vanochtend. 

Groet 

 

 
 

 

Postbus 85700, 2508 CK Den Haag  
De gedragscode van het Voedingscentrum is onverkort van toepassing. 
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Update voor  
16 maart 2022
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