
Van: @voedingscentrum.nl> 
Verzonden: woensdag 22 juli 2015 09:40 
Aan:  
CC:  
Onderwerp: Factsheet nieuwe eiwitbronnen, definitief 
Bijlagen: VC_FSheet Eiwitbronnen_v3.pdf 

Opvolgingsvlag: Opvolgen 
Vlagstatus: Met vlag 

Beste , 

Hierbij stuur ik je de definitieve versie van de factsheet Nieuwe eiwitbronnen als vleesvervanger.  
Ik heb hem ook naar   gestuurd, die meegelezen heeft.  
De factsheet is nog niet gepubliceerd, dus het is nog onder embargo.  
Indien je een aantal gedrukte exemplaren wilt ontvangen, geef dat dan aan, dan stuur ik ze per post. 

Met vriendelijke groet, 

 

 
 

 

Postbus 85700, 2508 CK Den Haag  
De gedragscode van het Voedingscentrum is onverkort van toepassing. 
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Van: @minez.nl> 
Verzonden: maandag 31 augustus 2015 14:20 
Aan:  
Onderwerp: Fwd: jaarplan 2016 VCN 

Kijk nog even naar punt 1 van . De punten 2 en 3 hebben we besproken. 

Groeten, 

 

Verstuurd vanaf mijn iPad 

Begin doorgestuurd bericht: 

Van: @minez.nl>> 
Datum: 31 augustus 2015 11:51:02 CEST 
Aan: " @minez.nl>> 
Kopie:  

@minez.nl>>, "  
@minez.nl>>,  

@minez.nl>>,  

@minez.nl>>,  
@minez.nl>>,  

@minez.nl>>,  

@minez.nl>>,  
@minez.nl>>, "  

@minez.nl>> 
Onderwerp: Antw.: jaarplan 2016 VCN 

Dag  

Hierbij nog een aantal opmerking van mij na lezen van jaarplan 2016 VCN in aanvulling op 
onderstaande. 

1. Bij de programm.lijn ‘Duurzaam en meer plantaardig eten’ mis ik een grotere aandacht voor
Nieuwe Eiwitten (bete: Eiwitbronnen). De huidige eiwitvoorziening zorgt voor ca. 60% van de huidige
ecologische impact van voedsel. M.i. dienen duurzame eiwitten daarom meer/veel aandacht te krijgen.

Zie ook de Fact Sheet over Nieuwe Eiwitten van het VCN.

2. De doelgroep van de progr.lijn ‘Duurzaam en meer plantaardig eten’ richt zich nu op

‘consumenten, die reeds open staan voor duurzamer en plantaardiger eten’. Ik zou er voor willen
pleiten om juist ook de ‘traditionele consument (vleeseter) te willen verleiden tot een meer duurzame
consumptie’.

3. De progr.lijn ‘Voedselverspilling’ krijgt nu veruit de meeste aandacht, zowel in tekst als in geld. Is
dit een juiste, terechte keuze? En hoe komt deze keuze tot stand? Heeft EZ daar invloed op?

Met vriendelijke groet,  

 

 

Ministerie van Economische Zaken 

Directie Plantaardige Agroketens en Voedselkwaliteit Cluster Voedselkwaliteit 

Postbus 20401 
2500 EK Den Haag 
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Begin doorgestuurd bericht: 
Van:  

@voedingscentrum.nl>> 

Datum: 25 augustus 2015 17:27:55 CEST 
Aan: " @minez.nl>> 
Kopie: @voedingscentrum.nl>>, 

@voedingscentrum.nl>> 
Onderwerp: jaarplan 2016 
Beste , 

 
Bijgevoegd voor onze bespreking a.s. maandag het eerste concept jaarplan Voedselkwaliteit 2016. 
 
Goed om vooraf te weten: 

 
-          De programmalijn Voedselverspilling (inclusief Voedselveiligheid ) en de programmalijn 
misvattingen willen we continueren. 

 
-          Voedselverspilling is helemaal uitgewerkt in een compleet plan. Misvattingen eveneens. 
 

-          We hebben in dit concept  aanvullende activiteiten opgenomen. Twee activiteiten zien we als 
fundamenteel (extra aandacht voor duurzaamheid en voedselvaardigheden). 
 
-          De andere aanvullende activiteiten zien we als opties. Deze sluiten goed aan bij het WRR 

rapport en het nieuwe Gezondheidsraadadvies Richtlijnen Goede Voeding – deze kunnen we nog 
verder uitwerken. 
 

-          Afhankelijk van jullie keuzes en wensen werken we de  begroting per onderdeel verder uit, dan 
kunnen er nog wijzigingen ontstaan. 
 

-          Inleiding op het programma is nog in ruwe vorm 
 

-          Lees het als concept,  schrijfstijl / eindredactie moeten we nog uitvoeren. 
 

Stuur jij het aan je collega’s door? 
 
We zijn benieuwd naar jullie reactie, tot maandag 

 
Groeten 

 

 
 
 
 

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: donderdag 16 juni 2016 15:07 
Aan: @minez.nl' 
CC:  
Onderwerp: concept aanvraag groente update  
Bijlagen: aanvullende subsidieaanvraag Groente update vers 16-6.docx; Brief 

aanvullende subsidieaanvraag 2016 Groente update vers 16-6.docx 

Categorieën: Belangrijk 

Beste allen, 

Dank voor het positieve overleg vanochtend, wij gaan graag vol aan de slag. 

Zoals afgesproken bijgevoegd de concept subsidieaanvraag. De brief is nu geadresseerd aan  
In het plan is het woord ambassadeur vervangen door aanjager (blz 6). Bij de consumenten activiteit is vermeld dat we een teller 
maken die online en mobiel te bereiken is. 

Graag hoor ik (morgen) jullie aanvullingen / wensen. Ik kan dan maandag een definitieve versie sturen. 

Groeten, 
 

 
 

 

Postbus 85700, 2508 CK Den Haag  
De gedragscode van het Voedingscentrum is onverkort van toepassing. 
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2.4 Programmalijn Duurzamer eten,  verhogen groente consumptie – groente update 

2.4.1 Inleiding 

Een hogere groenteconsumptie biedt vele voordelen. Naast een  positief effect op de gezondheid draagt een hogere 

consumptie bij aan de ecologische houdbaarheid van ons voedselsysteem en biedt voor de keten meer afzetkansen. Veel 

partijen willen en kunnen bijdragen aan de het stimuleren van deze consumptie.  

Met deze programmalijn geeft het Voedingscentrum een extra boost aan de verhoging van de groenteconsumptie. De te 

ontwikkelen activiteiten sluiten aan bij  lopende initiatieven en fungeren als aanjager voor verdere activiteiten door 

ketenpartners (aanbieders van groenten). De resultaten zijn in het najaar zichtbaar en bieden voor zowel EZ 

(Staatssecretaris) als de partijen in de keten goede aanhaak mogelijkheden (multiplier.) De ontwikkelde activiteiten zullen 

daarna actief worden voortgezet. 

In de kabinetsreactie op het WRR rapport (Kamerstuk 31 523 nr.156) roept het kabinet organisaties op om de 

voedselagenda te ondersteunen en te versnellen. Het WRR rapport signaleert dat als onderdeel van een meer houdbaar, 

ecologisch robuust en gezond voedselsysteem een plantaardig voedingspatroon moet worden gestimuleerd. Een hogere 

groente – en fruitconsumptie draagt bij aan een meer plantaardig voedingspatroon. Dat is ook wat de Schijf van Vijf beoogt. 

Begin 2016 bracht het Voedingscentrum de Richtlijnen Schijf van Vijf uit, die de onderbouwing vormen voor de vernieuwde 

Schijf van Vijf. Deze richtlijnen vormen de vertaling van de Richtlijnen goede voeding van de Gezondheidsraad1 naar 

praktische adviezen voor de consument. Ze laten zien hoe een optimaal voedingspatroon eruit ziet, dat voldoet aan de 

Richtlijnen goede voeding 2015 en  alle voedingsstoffen levert, niet teveel energie levert en rekening houdt met een 

duurzame invulling. Het hoofdadvies van de Gezondheidsraad, “eet volgens een meer plantaardig en minder dierlijk 

voedingspatroon”, is integraal opgenomen in de Richtlijnen Schijf van Vijf. Een dergelijk voedingspatroon levert 

gezondheidswinst en resulteert gemiddeld in een voedingspatroon met een lagere milieudruk. 

Met betrekking tot groente, fruit en peulvruchten zijn de adviezen die daarbij horen: 250 groente per dag, 2 stuks (200 

gram) fruit per dag en minimaal 2-3 opscheplepels peulvruchten (135 gram) per week. De consumptie van groente, fruit en 

peulvruchten in Nederland ligt ruimschoots lager dan de hierboven aangegeven aanbevolen hoeveelheden en voldoet 

daarmee niet aan de gewenste hoeveelheden uit gezondheidsoogpunt en duurzaamheid. Nederlanders eten gemiddeld 

zo’n 125 gram groente en 90 gram (mannen) tot 120 gram (vrouwen) fruit per dag. 

Mensen die niet voldoende groente en/of fruit eten, missen de gezondheidswinst die het eten van groente en fruit 

oplevert. De gezondheidsvoordelen hebben betrekking op het verlagen van het risico op coronaire hartziekten, beroerte, 

diabetes en bepaalde soorten van kanker.  

Met deze programmalijn stimuleren we  het eten van meer groenten, aanhakend bij de Schijf van Vijf, die een 

naamsbekendheid van 92% heeft. De activiteiten die we ontwikkelen richten zich op consumenten en op de aanbieders van 

groenten en fruit, de gehele keten (telers, verwerkers, supermarkten, catering, horeca) . Deze aanbieders motiveren we om 

in te haken op de campagne bijvoorbeeld door de te ontwikkelen tools in te zetten.  

1 Gezondheidsraad, Richtlijnen goede voeding 2015, Den Haag: Gezondheidsraad 2015: publicatienr. 2015/24 
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Van:  
Verzonden: vrijdag 16 september 2016 15:05 
Aan: @minez.nl) 
CC:  
Onderwerp: CONCEPT Jaarplan Voedselkwaliteit 2017 
Bijlagen: Jaarplan Voedselkwaliteit 2017.pdf 

Categorieën: Belangrijk 

 

Zoals met  besproken stuur ik je hierbij ons concept voor het jaarplan voedselkwaliteit 2017. Resultaat tabellen en 
begroting werken wij uit nadat wij een reactie van je hebben. Lukt dat uiterlijk volgende week donderdag 10u? 
Kijk vooral ook even goed naar de infographic op de laatste pagina. Hier is de vraag of dit nodig is en je helpt bij het toelichten 
van onze plannen bij je collega;s 

Bij vragen bel of mail mij! 

Groet en goed weekeinde, 
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1. Inleiding  

 

Het Voedingscentrum bevordert gezond en duurzaam gedrag bij consumenten. Daarnaast 

stimuleert het Voedingscentrum de industrie tot een meer verantwoord voedselaanbod. We 

zoeken daarbij de medewerking van relevante (keten) partijen en (lokale) professionals. 

Met het programma Voedselkwaliteit ondersteunen we het voedselbeleid van het Ministerie 

van Economische Zaken. Het Programma Voedselkwaliteit is één van de drie programma’s van 

het  Voedingscentrum. In dit programma bieden we informatie, tips en praktische tools om 

consumenten te ondersteunen bij het maken van duurzamere keuzes met de Schijf van Vijf, 

het verminderen van voedselverspilling en het veilig omgaan met eten. 

Het programma geeft prioriteit aan het verminderen van voedselverspilling en het 

ondersteunen van duurzamer eten met de Schijf van Vijf met behulp van  praktische tools. Om 

voldoende ruimte te hebben voor deze prioriteiten is het onderhoud van de in voorgaande 

jaren binnen dit programma opgebouwde informatie binnen de Waarheid op Tafel 

ondergebracht in het Programma Goed Geïnformeerd kiezen.  

1.1. Nieuwe ontwikkelingen 

Kabinetsreactie WRR-rapport “Naar een Voedselbeleid” 

In de kabinetsreactie “Voedselagenda voor veilig, gezond en duurzaam voedsel” van 30 

oktober 2015 op het WRR-rapport 'Naar een voedselbeleid' heeft het kabinet aangegeven dat 

zij het voedselbeleid wil versterken en het bedrijfsleven, consumenten en maatschappelijke 

organisaties uitnodigt om de voedselagenda verder vorm te geven. Het kabinet zal in het 

najaar van 2016 de balans hiervan opmaken en aan de Kamer rapporteren over de voortgang, 

concrete invulling van activiteiten en resultaten van overheid en partijen in de samenleving.  

Het WRR rapport signaleert dat als onderdeel van een meer houdbaar, ecologisch robuust en 

gezond voedselsysteem een plantaardig voedingspatroon moet worden gestimuleerd. 

Bij de presentatie van de essay bundel ‘’ Aan tafel” heeft Staatssecretaris van Dam drie 

prioriteiten benoemd voor de voedselagenda: jong leren eten, transparantie en verhogen 

groenten  en fruit consumptie. 

Een hogere groente – en fruitconsumptie draagt bij aan een meer plantaardig 

voedingspatroon. Dat is ook wat de Schijf van Vijf beoogt.  

Aanhakend hierbij hebben we in 2016 extra aandacht gevraagd voor het stimuleren van de 

consumptie van groenten binnen de Schijf van Vijf (‘Eet meer ons’). 
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Het Voedingscentrum ondersteunt de uitwerking van de genoemde prioriteiten. Binnen dit 

programma zijn voor het verhogen van de groenten consumptie activiteiten opgenomen. De 

andere twee onderdelen vormen geen onderdeel van dit programma. 

Het Voedingscentrum draagt als onafhankelijke kennispartner graag bij aan het nader te 

ontwikkelen voedselbeleid en de uitvoering van het beleid en brengt daarbij zijn kunde in 

over het integraal communiceren over voeding. 

 

Fragment van p46, Rijksbrede programma 'Circulaire Economie: Nederland c rculair n 2050' 

 

Vernieuwde Schijf van Vijf 

Begin 2016 bracht het Voedingscentrum de Richtlijnen Schijf van Vijf uit, die de onderbouwing 

vormen voor de vernieuwde Schijf van Vijf. Deze richtlijnen vormen de vertaling van de 

Richtlijnen goede voeding van de Gezondheidsraad1 naar praktische adviezen voor de 

consument. Ze laten zien hoe een optimaal voedingspatroon eruit ziet, dat voldoet aan de 

Richtlijnen goede voeding 2015 en  alle voedingsstoffen levert, niet teveel energie levert en 

rekening houdt met een duurzame invulling. Het hoofdadvies van de Gezondheidsraad, “eet 

volgens een meer plantaardig en minder dierlijk voedingspatroon”, is integraal opgenomen in 

de Richtlijnen Schijf van Vijf. Een dergelijk voedingspatroon levert gezondheidswinst en 

resulteert gemiddeld in een voedingspatroon met een lagere milieudruk. 

 

Als alle Nederlanders zouden eten volgens de Richtlijnen Goede Voeding, is dat niet alleen 

goed voor de gezondheid, maar in grote lijnen ook ecologisch verantwoord. Het RIVM rekent 

                                                                        
1 Gezondheidsraad, Richtlijnen goede voeding 2015, Den Haag: Gezondheidsraad 2015: 
publicatienr. 2015/24 



 

5 
 

in opdracht van het Voedingscentrum uit wat de milieuwinst is van het eten volgens de Schijf 

van Vijf is en welke keuzes de milieuwinst nog verder vergroten. Een gezonde keuze is  

afgestemd op je energiebehoefte (je eet niet teveel) en is gevarieerd met veel ruimte voor 

groenten en fruit, granen en peulvruchten. Met de Schijf van Vijf helpen we de consument ook 

duurzamer te kiezen. 

 

Het voorlichtingsmodel Schijf van Vijf is door de integratie van gezondheid en duurzaamheid 

uniek in de wereld. 

In samenwerking met het RIVM zijn de adviezen uit de Richtlijnen Schijf van Vijf doorberekend 

op hun milieudruk. Daarna is berekend met welke invulling van de Schijf van Vijf de meest 

duurzame keuze te maken is. Deze gegevens zullen in het najaar van 2016 beschikbaar komen 

en gebruikt worden bij de uitwerking van de programmalijnen in dit programma. 
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1.2. Aanpak Voedingscentrum 

Onderbouwd en betrouwbaar 

Het Voedingscentrum is een onafhankelijke en betrouwbare autoriteit en kennispartner. Wij 

bieden consumenten wetenschappelijk onderbouwde informatie over een gezonde, veilige en 

meer duurzame voedselkeuze en stimuleren deze keuze. Wij baseren ons daarbij op de 

wetenschappelijke consensus, zoals adviezen van de Gezondheidsraad en de EFSA. 

Bruikbaar en Integraal 

Iedere Nederlander kan bij ons terecht voor informatie over alle aspecten van eten. De 

consument is een belangrijke schakel in de voedselketen. De keuzes die de consument maakt 

zijn van invloed op de consument zelf, de keten en de samenleving. De consument is zich niet 

altijd bewust van zijn invloed. Het Voedingscentrum biedt informatie over gezond, veilig en 

duurzaam eten daarom altijd geïntegreerd aan. Zo  helpen we consumenten bij hun keuze. 

Samenwerking (waaronder PPS) 

Het realiseren van onze doelstellingen kunnen we niet alleen, maar wel door samen te werken 

met andere partijen die te maken hebben met voedselkwaliteit, duurzaamheid en 

gezondheid, zoals het onderwijs, professionals, organisaties en bedrijven (bijvoorbeeld via een 

PPS-constructie). Voor de ontwikkeling en implementatie van onze middelen zetten we dan 

ook in op een uitgebreid en sterk relatienetwerk waarmee we de activiteiten samen kunnen 

uitvoeren.  

Een bijzondere samenwerking is die met de keten, om de consument optimaal te informeren 

en meer consumenten met onze boodschap te kunnen bereiken. We hebben inmiddels brede 

ervaring met publiek-private samenwerkingen (PPS-en), waarbij de onafhankelijkheid van het 

Voedingscentrum wordt geborgd door onze gedragscode. 
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1.3. Uitwerking Programma Voedselkwaliteit 2017 

Het programma Voedselkwaliteit is uitgewerkt in 3 verschillende programmalijnen. In het 

volgende hoofdstuk wordt per programmalijn uiteengezet hoe we invulling willen geven aan 

onze doelstelling. 

Doelstelling 

Met het programma Voedselkwaliteit wil het Voedingscentrum bijdragen aan het bevorderen 

van een meer duurzame en veilige voedselkeuze binnen een gezonde voeding en zo bijdragen 

aan het verlagen van de voedselafdruk van de Nederlandse consument. 

Doelgroep 

Het programma richt zich op alle consumenten. Binnen de programmalijn duurzaam eten met 

de Schijf van Vijf richten we ons op consumenten die nog niet met duurzaam eten bezig zijn 

door hen te laten zien dat duurzamer eten heel eenvoudig kan met de Schijf van Vijf . Voor het 

verhogen van de groenteconsumptie richten we ons op consumenten die al bewust met eten 

bezig zijn en op zoek zijn naar informatie. Dit is ook de doelgroep voor de het onderdeel 

duurzaam eten praktisch. Binnen de thema’s voedselverspilling en voedselveiligheid  richten 

we ons primair op de groep (vrouwelijke) gezinsmanagers. Waarbij gezinnen met jonge 

kinderen, alleenstaanden en mensen in de leeftijd van 18 t/m 39 jaar aangeven het meest te 

verspillen.  

 

Aanpak 

We bieden in dit programma informatie, tips en praktische tools om consumenten te 

ondersteunen bij het maken van duurzamere voedselkeuzes,  met extra aandacht voor het 

eten van meer groenten, het voorkomen van voedselverspilling met daarbij aandacht voor het 

veilig omgaan met eten. We meten het bereik van onze inzet en evalueren het effect. Deze 

informatie gebruiken we bij de verdere ontwikkeling van dit programma. 

We zetten in op een zo groot en effectief mogelijk bereik. Daarbij maken we gebruik van de 

trends in het mediagebruik van consumenten. In voorgaande jaren hebben we diverse 

middelen ontwikkeld die succesvol zijn gebleken, hierop bouwen we in 2017 voort. We maken  

gebruik van de volgende middelen:  

- Website: Inzet van de website van het Voedingscentrum, waarbij we consumenten 

handelingsperspectief bieden door concrete, gepersonaliseerde tips te geven en 

interactieve applicaties aan te bieden.  

- Social media: Inzet van social media met thematische invulling, die laagdrempelig is 

en dicht bij de consument staat. Op deze wijze kan met lage kosten een groot bereik 

worden gecreëerd.  

- Materialen: Ontwikkeling van praktische materialen die direct bruikbaar zijn voor de 

consument, zoals folders en boeken, maar ook cue’s in de vorm van bruikbare 

producten, app’s.  
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- Free publicity: Gratis media-aandacht zorgt voor een groot bereik tegen minimale 

kosten. De ervaring leert dat deze aandacht te genereren is met eigen 

(consumenten)onderzoek, aansluitend op actualiteiten en met acties waardoor er 

nieuwe feiten en inzichten beschikbaar zijn. Hierbij zetten we ook in op de 

zichtbaarheid en naamsbekendheid van het Voedingscentrum.  

- Samenwerken ketenpartners: Het Voedingscentrum zoekt ketenpartners op en 

bespreekt op basis van dit programma mogelijkheden om acties en/of activiteiten op 

elkaar af te stemmen. Doel hiervan is om de inhoud van de boodschappen te 

versterken, bereik te vergroten en de consumenten optimaal te benaderen.  

 

 

 

Crisis 

Bij een ernstig voedselincident/crisis kan binnen dit programma in aanvulling op programma 1  

de pro- actieve communicatie naar en de ondersteuning van de consument worden 

uitgevoerd. Hierbij worden met EZ en NVWA gedetailleerde afspraken gemaakt over 

optreden, communicatie en inzet. 
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2.  Programmalijnen 

 

2.1. Programmalijn Duurzamer eten volgens de Schijf van Vijf 

 

 

 

 

  

  

 

  

 

  

   

 

  

  

  

  

  

 

 

Doel 2017 

Met deze programmalijn willen we consumenten stimuleren om meer duurzaam en gezond 

hun eten te kiezen in lijn met de nieuwe Schijf van Vijf. Dit doen wij door bewustwording op 

dit thema te vergroten en consumenten tools aan te reiken om kleine stapjes richten de Schijf 

van Vijf te zetten . 

1. Welke kleine stapjes (water drinken, niet teveel eten, dagje zonder vlees, en minder 

verspillen) kan iedereen zetten om duurzamer te eten,  

2. hoe kun je meer groente eten…. 

3. Hoe kun je zo duurzaam mogelijk eten met de Schijf 

 

Op deze manier willen wij het thema Duurzaam Eten aansprekend  maken voor een brede 

groep consumenten. Wij bieden consumenten inzicht in hun eigen gedrag en reiken 

handvatten aan om duurzamere keuzes te maken.  Dit kan met reeds ontwikkelde tools en 

instrumenten gericht op de voedselafdruk en minder voedselverspilling maar ook nieuwe 

hulpmiddelen bv naast de groenteteller ook andere tellers te introduceren. 
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Doelgroep 2017 

Deze programmalijn richt zich op consumenten die reeds open staan voor duurzamer eten om 

hun eigen Schijf van Vijf zo duurzaam mogelijk in te vullen.  

Daarnaast richten we ons op consumenten die nog niet met duurzaam eten bezig zijn te laten 

zien dat duurzamer eten heel eenvoudig kan en ook nog eens voordelig is.  

 

En voor heel Nederland is ten aanzien van groente de boodschap “Eet meer ons”, specifieke 

doelgroep hierbinnen zijn consumenten die als bewust met eten bezig zijn en op zijn naar 

informatie.  

 

Hier houden wij vast aan de doelgroep zoals omschreven in het aanvullende plan 2016: 

 Primaire doelgroep 

• Mensen die al bewust met eten bezig zijn (en al op zoek zijn naar informatie en 

producten).  

- Believers  

- Awakened (zijn bewust met voeding bezig naar aanleiding van een gebeurtenis)  

Deze mensen zijn  te bereiken via goede, eenduidige informatie omdat zij al de motivatie 

hebben en open staan voor kennis (Petty et al. 1986, in: WUR, 2014).  

 

Secundaire doelgroep 

• Mensen die niet bewust met eten bezig zijn en niet weten of ze voldoende groenten 

en fruit eten.  

- Not nows (grootste groep; hier is winst te behalen)  

Deze mensen zijn waarschijnlijk het beste te bereiken door het inzetten van nudging 

strategieën omdat hiervoor geen kennis of (intrinsieke) motivatie voor nodig is (Petty et al. 

1986, in: WUR, 2014).  

 

Wij zullen ons in eerste instantie richten op de eerste groep, aangezien voor de tweede groep 

met name veranderingen in de omgeving in te zetten zijn en dat ligt gelet op de omvang van 

deze programmalijn nu  buiten de scope. Echter deze groep komt wel in aanraking met de 

campagne en zal hierdoor beïnvloed worden. 

 

Een uitdaging om meer groenten en fruit te eten ligt vooral bij mensen met een lage 

sociaaleconomische status. Het is van belang in de opzet van interventies de 

sociaaleconomische status mee te nemen. We zullen dan ook rekening houden met deze 

doelgroep en met de verschillende voorlichtingsvormen zoeken naar manieren die juist ook 

deze doelgroep aanspreken (bijvoorbeeld meer beeld dan tekst). Ook zullen we er bij de 

mediakeuze rekening mee houden, en nadruk leggen op die kanalen waar deze groep veel 

gebruik van maakt. 
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Aanpak 2017: 

- Verwerken van de data van het RIVM rapport duurzaamheid en Schijf van Vijf ten 

behoeve van deze programmalijn  

- Onderzoeken zoals eerder door Wageningen Economic Research of Motivation zijn 

gedaan t.a.v motivatie om duurzamer te gaan eten herhalen en gebruiken bij de 

verkenningen binnen dit programma en om laaghangend fruit te identificeren..  

- Verkenning uitvoeren naar hoe wij meer duurzame voedselkeuzes “normaal” kunnen 

maken (kraanwater drinken, niet teveel eten, dagje zonder vlees, minder verspillen). 

Hierbij kan worden gedacht aan een communicatiekoepel in de trant van:  

o Zo eet je gezond en duurzaam eten in lijn met de Schijf van Vijf 

o Schijf van Vijf; meer dan goed voor jou 

o Schijf van Vijf; niet alleen goed voor je zelf 

o Eten volgens de Schijf van Vijf is MEER   

- Ontwikkelen van een communicatieconcept om aandacht te vragen voor kleine 

stapjes die consumenten kunnen zetten om zowel meer gezonde als duurzame keuzes 

te maken binnen de Schijf van Vijf.  

- In samenwerking met derden  (oa supermarkten en telersorganisaties) “Eet meer ons” 

verder uitbouwen in 2017.  

 

 

Resultaten 2017: 

- Informatie over meest duurzame invulling van de Schijf van Vijf beschikbaar op 

website Voedingscentrum. 

- Concept om meer duurzame voedselkeuzes normaal te maken uitgewerkt 

- Promotie ingezet voor kleine stapjes die consument kan zetten om zowel meer 

gezonde als duurzame keuzes te maken binnen de Schijf van Vijf. 

- “Eet meer ons” verder uitgebouwd met samenwerkingen in food retail en promotie 

door telers(organisaties) 
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2.2. Programmalijn Duurzamer eten, praktisch 

 

 

 

  

  

 

  

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

  

  

 

 

 

 

Doel 2017 

Met deze programmalijn willen we consumenten stimuleren om meer duurzaam te kiezen, 

zodat de voedselafdruk afneemt / meer efficiënt met hulpbronnen zal worden omgegaan. Dit 

doen wij door bewustwording op dit thema te vergroten en het thema aansprekend te maken 

voor een brede groep consumenten. Wij bieden consumenten inzicht in hun eigen gedrag en 

reiken we handvatten aan om duurzamere keuzes te maken. 

 

Doelgroep 2017 

Deze programmalijn richt zich op consumenten die reeds open staan voor duurzamer eten. In 

2017 willen wij deze groep nog beter bedienen met verbeterstappen die zij zelf kunnen zetten 

door op basis van de ingevulde voedselafdruk een serie uitdagingen aan te bieden om de 

voedselafdruk te verlagen.  

Naast de groep die al open staat voor duurzamer eten richt deze programmalijn zich op een 

nieuwe instroom van gebruikers via de promotie van Waarheid op Tafel stellingen gericht op 

meer duurzaam eten, de tips voor verduurzaming uit de eetmeter en via de kleine stappen.  

 

 

BRW
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Aanpak 2017: 

- Evaluatie onderzoek persoonlijke uitdagingen Voedselafdruk  

- Eetmeter uitbreiden met milieudrukgegevens om duurzaamheid ook mee te kunnen 

nemen in de adviezen die de eetmeter geeft. 

- Verkenning hoe je nu daadwerkelijk gedrag kan veranderen als het om duurzamer 

eten gaat. Waar zit het laaghangend fruit? En hoe dit te verwerking in tools/acties 

van het Voedingscentrum 

- Promotie Waarheid op Tafel  

 

- Nieuwe instroom gebruikers Voedselafdruk. Hiervoor worden 3 sporen ingezet: 

1. consumenten die via de programmalijn “duurzamer eten Schijf van Vijf” in 

aanraking zijn gekomen met het thema duurzaam eten 

2. Consumenten wiens interesse is gewekt via de promotie van de Waarheid op 

Tafel stellingen rond duurzaam eten 

3. Gebruikers van de Eetmeter die tips hebben gekregen die hun helpen om 

gezonder te eten en de voedselafdruk te verlagen. 

 

Resultaten 2017: 

- 150.000 ingevulde voedselafdrukken 

- 20.000 deelnemers van de voedselafdruk die een persoonlijke uitdaging zijn 

aangegaan 

- Evaluatieonderzoek nieuwe voedselafdruk en uitdagingen afgerond 

- Aanpak hoe in te zetten op gedragsverandering ten aanzien van meer duurzaam eten 

door consumenten. 

- Uitbreiding van de eetmeter met milieudrukgegevens en uitbreiding van de adviezen 

met aandacht voor integratie gezond en duurzamer eten. 
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1. Inleiding  

 

Het Voedingscentrum bevordert gezond en duurzaam gedrag bij consumenten. Daarnaast stimuleert het 

Voedingscentrum de industrie tot een meer verantwoord voedselaanbod. We zoeken daarbij de 

medewerking van relevante (keten)partijen en (lokale) professionals. 

Met het programma Voedselkwaliteit ondersteunen we het voedselbeleid van het Ministerie van 

Economische Zaken. Het Programma Voedselkwaliteit is één van de drie programma’s van het  

Voedingscentrum. In dit programma bieden we informatie, tips en praktische tools om consumenten te 

ondersteunen bij het maken van duurzamere keuzes met en binnen de Schijf van Vijf, het verminderen van 

voedselverspilling en het veilig omgaan met eten. 

Het programma geeft prioriteit aan het verminderen van voedselverspilling en het ondersteunen van 

duurzamer eten met de Schijf van Vijf met behulp van  praktische tools.  

Om voldoende ruimte te hebben voor deze prioriteiten is vanaf 2017 het onderhoud van de, in voorgaande 

jaren binnen dit programma opgebouwde, informatie over misvattingen binnen de campagne “Waarheid op 

Tafel” ondergebracht in het Programma Goed Geïnformeerd kiezen.  

1.1. Nieuwe ontwikkelingen 

Kabinetsreactie WRR-rapport “Naar een Voedselbeleid” 

In de kabinetsreactie “Voedselagenda voor veilig, gezond en duurzaam voedsel” van 30 oktober 2015 op het 

WRR-rapport 'Naar een voedselbeleid' heeft het kabinet aangegeven dat zij het voedselbeleid wil versterken 

en het bedrijfsleven, consumenten en maatschappelijke organisaties uitnodigt om de voedselagenda verder 

vorm te geven. Het kabinet zal in het najaar van 2016 de balans hiervan opmaken en aan de Kamer 

rapporteren over de voortgang, concrete invulling van activiteiten en resultaten van overheid en partijen in 

de samenleving.  

Het WRR rapport signaleert dat, als onderdeel van een meer houdbaar, ecologisch robuust en gezond 

voedselsysteem, een plantaardig voedingspatroon moet worden gestimuleerd. 

Bij de presentatie van de essaybundel ‘’Aan tafel” heeft Staatssecretaris van Dam drie prioriteiten benoemd 

voor de voedselagenda: jong leren eten, transparantie en verhogen groenten  en fruit consumptie. 

Een hogere groente– en fruitconsumptie draagt bij aan een meer plantaardig voedingspatroon. Dat is ook 

wat de Schijf van Vijf beoogt. Aanhakend hebben we in 2016 extra aandacht gevraagd voor het stimuleren 

van de consumptie van groenten binnen de Schijf van Vijf (‘Eet meer ons’). 
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Het Voedingscentrum ondersteunt de uitwerking van de genoemde prioriteiten. Binnen dit programma zijn 

voor het verhogen van de groenteconsumptie activiteiten opgenomen. De andere twee onderdelen vormen 

geen onderdeel van dit programma. 

Het Voedingscentrum draagt als onafhankelijke kennispartner graag bij aan het nader te ontwikkelen 

voedselbeleid en de uitvoering van het beleid, en brengt daarbij zijn kunde in over het integraal 

communiceren over voeding. 

 

Fragment van p46, Rijksbrede programma 'Circulaire Economie: Nederland circulair in 2050' 

 

Vernieuwde Schijf van Vijf 

Begin 2016 bracht het Voedingscentrum de Richtlijnen Schijf van Vijf uit, die de onderbouwing vormen voor 

de vernieuwde Schijf van Vijf. Deze richtlijnen vormen de vertaling van de Richtlijnen goede voeding van de 

Gezondheidsraad1 naar praktische adviezen voor de consument. Ze laten zien hoe een optimaal 

voedingspatroon eruit ziet, dat voldoet aan de Richtlijnen Goede Voeding 2015 en  alle voedingsstoffen 

levert, niet teveel energie levert en rekening houdt met een duurzame invulling. Het hoofdadvies van de 

Gezondheidsraad, “eet volgens een meer plantaardig en minder dierlijk voedingspatroon”, is integraal 

opgenomen in de Richtlijnen Schijf van Vijf. Een dergelijk voedingspatroon levert gezondheidswinst en 

resulteert gemiddeld in een voedingspatroon met een lagere milieudruk. 

 

Als alle Nederlanders zouden eten volgens de Richtlijnen Goede Voeding, is dat niet alleen goed voor de 

gezondheid, maar in grote lijnen ook ecologisch verantwoord. Het RIVM rekent in opdracht van het 

 
1 Gezondheidsraad, Richtlijnen goede voeding 2015, Den Haag: Gezondheidsraad 2015: publicatienr. 
2015/24 
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Voedingscentrum uit wat de milieuwinst is van eten volgens de Schijf van Vijf en welke keuzes de 

milieuwinst nog verder vergroten. Een gezonde keuze is afgestemd op de energiebehoefte (eet niet teveel) 

en is gevarieerd met veel ruimte voor groenten en fruit, granen en peulvruchten. Met de Schijf van Vijf 

helpen we de consument ook duurzamer te kiezen. 

Het voorlichtingsmodel Schijf van Vijf is door de integratie van gezondheid en duurzaamheid uniek in de 

wereld. 

In samenwerking met het RIVM zijn de adviezen uit de Richtlijnen Schijf van Vijf doorberekend op hun 

milieudruk. Daarna is berekend met welke invulling van de Schijf van Vijf de meest duurzame keuze te 

maken is. Deze gegevens zullen in het najaar van 2016 beschikbaar komen en gebruikt worden bij de 

uitwerking van de programmalijnen in dit programma. 
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1.2. Aanpak Voedingscentrum 

Onderbouwd en betrouwbaar 

Het Voedingscentrum is een onafhankelijke en betrouwbare autoriteit en kennispartner. Wij bieden 

consumenten wetenschappelijk onderbouwde informatie over een gezonde, veilige en meer duurzame 

voedselkeuze en stimuleren deze keuze. Wij baseren ons daarbij op de wetenschappelijke consensus, zoals 

adviezen van de Gezondheidsraad en de EFSA. 

Bruikbaar en integraal 

Iedere Nederlander kan bij ons terecht voor onafhankelijke informatie over alle aspecten van eten. De 

consument is een belangrijke schakel in de voedselketen. De keuzes die de consument maakt zijn van 

invloed op de consument zelf, de keten en de samenleving. De consument is zich niet altijd bewust van zijn 

invloed. Het Voedingscentrum biedt informatie over gezond, veilig en duurzaam eten altijd geïntegreerd 

aan. Zo  helpen we consumenten bij hun keuze. 

Samenwerking (waaronder PPS) 

Het realiseren van onze doelstellingen kunnen we niet alleen, maar wel door samen te werken met andere 

partijen die te maken hebben met voedselkwaliteit, duurzaamheid en gezondheid, zoals het onderwijs, 

professionals, organisaties en bedrijven (bijvoorbeeld via een PPS-constructie). Voor de ontwikkeling en 

implementatie van onze middelen zetten we dan ook in op een uitgebreid en sterk relatienetwerk waarmee 

we de activiteiten samen kunnen uitvoeren.  

Een bijzondere samenwerking is die met de keten, om de consument optimaal te informeren en meer 

consumenten met onze boodschap te kunnen bereiken. We hebben inmiddels brede ervaring met publiek-

private samenwerkingen (PPS-en), waarbij de onafhankelijkheid van het Voedingscentrum wordt geborgd 

door onze gedragscode. 
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1.3. Uitwerking Programma Voedselkwaliteit 2017 

Het programma Voedselkwaliteit is uitgewerkt in drie verschillende programmalijnen. In het volgende 

hoofdstuk wordt per programmalijn uiteengezet hoe we invulling willen geven aan onze doelstelling. 

Doelstelling 

Met het programma Voedselkwaliteit wil het Voedingscentrum een meer duurzame en veilige voedselkeuze 

bevorderen binnen een gezonde voeding. Op die manier willen we bijdragen aan het verlagen van de 

voedselafdruk van de Nederlandse consument. 

Doelgroep 

Het programma richt zich op alle consumenten die zelf eten aanschaffen en bereiden. Binnen de 

programmalijn ‘Duurzaam eten met de Schijf van Vijf’ richten we ons specifiek op consumenten die nog niet 

met duurzaam eten bezig zijn. Voor het verhogen van de groenteconsumptie richten we ons op 

consumenten die al bewust met eten bezig zijn en op zoek zijn naar informatie. Dit is ook de doelgroep voor 

de het onderdeel ‘Duurzaam eten praktisch’. Binnen het onderdeel ‘Duurzaam eten, minder verspillen’ 

richten we ons primair op de groep (vrouwelijke) gezinsmanagers.  

 

Aanpak 

We bieden in dit programma informatie, tips en praktische tools om consumenten te ondersteunen bij het 

maken van duurzamere voedselkeuzes, met extra aandacht voor het eten van meer groenten, het 

voorkomen van voedselverspilling met daarbij aandacht voor het veilig omgaan met eten. We meten het 

bereik van onze inzet en evalueren het effect. Deze informatie gebruiken we bij de verdere ontwikkeling van 

dit programma. 

We zetten in op een zo groot mogelijk en doelgericht bereik. Daarbij maken we gebruik van de trends in het 

mediagebruik van consumenten. In voorgaande jaren hebben we diverse middelen ontwikkeld die succesvol 

zijn gebleken, hierop bouwen we in 2017 voort. We maken  gebruik van de volgende middelen:  

- Website: Inzet van de website van het Voedingscentrum, waarbij we consumenten 

handelingsperspectief bieden door concrete, gepersonaliseerde tips te geven en interactieve 

applicaties aan te bieden.  

- Social media: Inzet van social media met thematische invulling, die laagdrempelig is en dicht bij de 

consument staat. Op deze wijze kan met lage kosten een doelgericht groot bereik worden 

gecreëerd.  

- Materialen: Ontwikkeling van praktische materialen die direct bruikbaar zijn voor de consument, 

zoals folders en boeken, maar ook cues in de vorm van bruikbare producten, app’s.  

- Free publicity: Gratis media-aandacht zorgt voor een groot bereik tegen minimale kosten. De 

ervaring leert dat deze aandacht te genereren is met eigen (consumenten)onderzoek, aansluitend 



 

9 
 

op actualiteiten en met acties waardoor er nieuwe feiten en inzichten beschikbaar zijn. Hierbij 

zetten we ook in op de zichtbaarheid en naamsbekendheid van het Voedingscentrum.  

- Samenwerken ketenpartners: Het Voedingscentrum zoekt ketenpartners op en bespreekt op basis 

van dit programma mogelijkheden om acties en/of activiteiten op elkaar af te stemmen. Doel 

hiervan is om de inhoud van de boodschappen te versterken, bereik te vergroten en de 

consumenten optimaal te benaderen.  

 

 

 

Crisis 

Bij een ernstig voedselincident/crisis kan binnen dit programma in aanvulling op Programma Goed 

geïnformeerd kiezen de proactieve communicatie naar en de ondersteuning van de consument worden 

uitgevoerd. Hierbij worden met EZ en NVWA gedetailleerde afspraken gemaakt over optreden, 

communicatie en inzet. 
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2.  Programmalijnen 

 

2.1. Programmalijn Duurzamer eten volgens de Schijf van Vijf 

 

 

  

  

 

  

  

 

 

  

  

  

  

  

 

 

Doel 2017 

Met deze programmalijn willen we consumenten stimuleren om hun eten duurzamer en gezonder te kiezen 

in lijn met de nieuwe Schijf van Vijf. Dit doen wij onder andere door bewustwording op dit thema te 

vergroten. 

 

Subdoelen: 

- Vergroten bewustzijn van belang van duurzamere voedselkeuzes. 

- Bevorderen van een positieve attitude ten opzichte van meer duurzame voedselkeuzes. 

- Bevorderen eigen-effectiviteit ten opzichte van meer duurzame voedselkeuzes. 

 

Op deze manier willen wij het thema Duurzaam Eten aansprekend maken voor een brede groep 

consumenten. Wij bieden consumenten inzicht in hun eigen gedrag en reiken handvatten aan om 

duurzamere keuzes te maken. Dit kan met reeds ontwikkelde tools en instrumenten gericht op de 

voedselafdruk en minder voedselverspilling maar ook nieuwe hulpmiddelen bv naast de groenteteller ook 

andere tellers te introduceren. 

 

 

 

 

Doelgroep 2017 

BRW
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Deze programmalijn richt zich op consumenten die reeds open staan voor meer duurzame voedselkeuzes 

om hun eetpatroon of “eigen Schijf van Vijf” zo duurzaam mogelijk in te vullen.  

Daarnaast richten we ons op consumenten die nog niet met duurzaam eten bezig zijn te laten zien dat 

duurzamer eten heel eenvoudig kan en ook nog eens voordelig, gezond en lekker is.  

 

En voor heel Nederland is ten aanzien van groente de boodschap “Eet meer ons”, specifieke doelgroep 

hierbinnen zijn consumenten die al bewust met eten bezig zijn en op zoek zijn naar informatie.  

 

Ten aanzien van “Eet meer ons” houden wij vast aan de doelgroep zoals omschreven in het aanvullende 

plan 2016: 

 Primaire doelgroep 

• Mensen die al bewust met eten bezig zijn (en al op zoek zijn naar informatie en producten).  

- Believers  

- Awakened (zijn bewust met voeding bezig naar aanleiding van een gebeurtenis)  

Deze mensen zijn  te bereiken via goede, eenduidige informatie omdat zij al de motivatie hebben 

en open staan voor kennis (Petty et al. 1986, in: WUR, 2014).  

 

Secundaire doelgroep 

• Mensen die niet bewust met eten bezig zijn en niet weten of ze voldoende groenten en fruit eten.  

- Not nows (grootste groep; hier is winst te behalen)  

Deze mensen zijn waarschijnlijk het beste te bereiken door het inzetten van nudging strategieën omdat 

hiervoor geen kennis of (intrinsieke) motivatie voor nodig is (Petty et al. 1986, in: WUR, 2014).  

 

Wij zullen ons in eerste instantie richten op de eerste groep, aangezien voor de tweede groep met name 

veranderingen in de omgeving in te zetten zijn en dat ligt gelet op de omvang van deze programmalijn nu 

buiten de scope. Echter deze groep komt wel in aanraking met de campagne en zal hierdoor beïnvloed 

worden. 

 

Een uitdaging om meer groenten en fruit te eten ligt vooral bij mensen met een lage sociaaleconomische 

status. Het is van belang in de opzet van interventies de sociaaleconomische status mee te nemen. We 

zullen dan ook rekening houden met deze doelgroep en met de verschillende voorlichtingsvormen zoeken 

naar manieren die juist ook deze doelgroep aanspreken (bijvoorbeeld meer beeld dan tekst). Ook zullen we 

er bij de mediakeuze rekening mee houden, en nadruk leggen op die kanalen waar deze groep veel gebruik 

van maakt. 

 

 

 

 

Aanpak 2017: 

- Verwerken van de data van het RIVM rapport duurzaamheid en Schijf van Vijf ten behoeve van 

deze programmalijn.  
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- Onderzoeken zoals eerder door Wageningen Economic Research of Motivation zijn gedaan t.a.v 

motivatie om duurzamer te gaan eten herhalen en gebruiken bij de verkenningen binnen dit 

programma en om laaghangend fruit te identificeren.  

- Verkenning uitvoeren naar hoe wij meer duurzame voedselkeuzes “normaal” kunnen maken 

(kraanwater drinken, niet teveel eten, dagje zonder vlees, minder verspillen) en hoe aantrekkelijk 

deze gedragingen voor consumenten zijn of dat andere gedragingen kansrijker lijken om in te 

zetten hiervoor. 

- Uitwerken van een communicatiekoepel in de trant van:  

o Zo eet je gezond en duurzaam eten in lijn met de Schijf van Vijf 

o Schijf van Vijf; meer dan goed voor jou 

o Schijf van Vijf; niet alleen goed voor je zelf 

o Eten volgens de Schijf van Vijf is MEER   

- Ontwikkelen van een communicatieconcept om aandacht te vragen voor kleine stapjes die 

consumenten kunnen zetten om zowel meer gezonde als duurzame keuzes te maken binnen de 

Schijf van Vijf.  

- In samenwerking met derden  (o.a. supermarkten en telersorganisaties) “Eet meer ons” verder 

uitbouwen in 2017.  

 

 

Resultaten 2017: 

- Informatie over meest duurzame invulling van de Schijf van Vijf beschikbaar maken op de website 

van het Voedingscentrum. 

- Een concept om meer duurzame voedselkeuzes haalbaar te maken is uitgewerkt. 

- Promotie is ingezet voor kleine stapjes die de consument kan zetten om zowel meer gezonde als 

duurzame keuzes te maken binnen de Schijf van Vijf. 

- “Eet meer ons” is verder uitgebouwd met samenwerkingen in food retail en promotie door 

telers(organisaties). 
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2.2. Programmalijn Duurzamer eten, praktisch 

 

 

  

  

 

  

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

  

  

  

 

 

 

Doel 2017 

Met deze programmalijn willen we consumenten stimuleren om meer duurzaam te kiezen, zodat de 

voedselafdruk afneemt / meer efficiënt met hulpbronnen zal worden omgegaan.  

 

Doelgroep 2017 

Deze programmalijn richt zich op consumenten die reeds open staan voor duurzamer eten. In 2017 willen 

wij deze groep nog beter bedienen met verbeterstappen die zij zelf kunnen zetten door op basis van de 

ingevulde voedselafdruk een serie uitdagingen aan te bieden om de voedselafdruk te verlagen.  

Naast de groep die al open staat voor duurzamer eten richt deze programmalijn zich op een nieuwe 

instroom van gebruikers via de promotie van Waarheid op Tafel stellingen gericht op meer duurzaam eten, 

de tips voor verduurzaming uit de eetmeter en via de kleine stappen.  

 

 

 

 

 

BRW
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Aanpak 2017: 

- Evaluatieonderzoek persoonlijke uitdagingen Voedselafdruk  

- Eetmeter uitbreiden met milieudrukgegevens om duurzaamheid ook mee te kunnen nemen in de 

adviezen die de eetmeter geeft. 

- Verkenning hoe je nu daadwerkelijk gedrag kan veranderen als het om duurzamer eten gaat. Waar 

zit het laaghangend fruit? En hoe is dit te verwerken in tools/acties van het Voedingscentrum. 

- Promotie van de Waarheid op Tafel.  

 

- Nieuwe instroom gebruikers Voedselafdruk. Hiervoor worden 3 sporen ingezet: 

1. Consumenten die via de programmalijn “duurzamer eten Schijf van Vijf” in aanraking zijn 

gekomen met het thema duurzaam eten 

2. Consumenten wiens interesse is gewekt via de promotie van de Waarheid op Tafel stellingen 

rond duurzaam eten 

3. Gebruikers van de Eetmeter die tips hebben gekregen die hen helpen om gezonder te eten en 

de voedselafdruk te verlagen. 

 

Resultaten 2017: 

- 150.000 ingevulde voedselafdrukken 

- 20.000 deelnemers van de voedselafdruk die een persoonlijke uitdaging zijn aangegaan 

- Evaluatieonderzoek nieuwe voedselafdruk en uitdagingen afgerond 

- Aanpak hoe in te zetten op gedragsverandering ten aanzien van meer duurzaam eten door 

consumenten. 

- Uitbreiding van de eetmeter met milieudrukgegevens en uitbreiding van de adviezen met 

aandacht voor integratie gezond en duurzamer eten. 

- Promotie Waarheid Op Tafel gerealiseerd met een bereik van meer dan 2.5 miljoen vertoningen 

op de middelen die ingezet zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Van:  
Verzonden: maandag 3 oktober 2016 16:01 
Aan: @minez.nl) 
CC:  
Onderwerp: E-mailen - Jaarplan Voedselkwaliteit 2017.pdf
Bijlagen: Jaarplan Voedselkwaliteit 2017.pdf; Getekende aanbiedingsbrief Jaarplan

Voedselkwaliteit 2017.pdf

Categorieën: Belangrijk 

Goedemiddag  

Met veel plezier, stuur ik je hierbij de digitale versie, van het jaarplan voedselkwaliteit 2017 toe.  

Hierin is ook een programmalijn Jong Leren Eten opgenomen. Dit onderdeel is vrijdag met  afgestemd door . 

De aanbiedingsbrief met natte handtekening en het plan komen zoals gebruikelijk per post naar je toe. 

In afwachting van jullie reactie en besluit. 

Met vriendelijke groet, 

 

Mede namens  en  
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1.1. le  le  Inleiding Inleiding     

 

Het Voedingscentrum bevordert gezond en duurzaam eetgedrag bij consumenten. Daarnaast 

stimuleren we de industrie tot een meer verantwoord voedselaanbod. We zoeken daarbij de 

samenwerking met (keten)partijen en (lokale) professionals. 

Met het programma Voedselkwaliteit ondersteunen we het voedselbeleid van het Ministerie 

van Economische Zaken. Het is één van de drie programma’s van het Voedingscentrum. Het 

programma biedt consumenten informatie, tips en praktische tools. Zo ondersteunen we hen 

bij het maken van duurzamere keuzes met de Schijf van Vijf en het verminderen van 

voedselverspilling. Een hogere groente- en fruitconsumptie draagt bij aan een meer 

plantaardig voedingspatroon. Dat is ook wat de Schijf van Vijf beoogt. We geven extra 

aandacht aan  het stimuleren van de groenteconsumptie binnen de Schijf van Vijf, met de 

campagne ‘Eet meer ons!’. Verder  dragen we met dit programma bij aan het bevorderen van 

jong leren eten. 

Om voldoende ruimte te hebben voor deze prioriteiten, wordt het onderhoud van de 

informatie over misvattingen, binnen de campagne ’de Waarheid op Tafel’, vanaf 2017 

ondergebracht in het Programma Goed geïnformeerd kiezen. 

1.1..      i u  n kk nNieuwe ontwikkelingen    

Kabinetsreactie WRR-rapport ‘Naar een Voedselbeleid’ 

Het kabinet wil het voedselbeleid versterken en nodigt het bedrijfsleven, consumenten en 

maatschappelijke organisaties uit om de voedselagenda verder vorm te geven. Dit staat in de 

kabinetsreactie ‘Voedselagenda voor veilig, gezond en duurzaam voedsel’ van 30 oktober 

2015, op het WRR-rapport 'Naar een voedselbeleid'. In het najaar van 2016 maakt het kabinet 

de balans op en rapporteert aan de Kamer over de voortgang, de concrete invulling van 

activiteiten en de resultaten van de overheid en partijen in de samenleving.  

In het WRR-rapport staat dat een plantaardig voedingspatroon moet worden gestimuleerd. 

Dit als onderdeel van een meer houdbaar, ecologisch robuust en gezond voedselsysteem. 

Bij de presentatie van de essaybundel ’Aan tafel‘ heeft staatssecretaris Van Dam drie 

prioriteiten benoemd voor de voedselagenda:  

- jong leren eten;  

- transparantie;  

- en het verhogen van de groente- en fruitconsumptie. 

Het Voedingscentrum ondersteunt de uitwerking van de genoemde prioriteiten. De 

activiteiten voor het verhogen van de groenteconsumptie zijn opgenomen in de 

programmalijn Duurzamer eten met de Schijf van Vijf. Daarnaast is voor de ondersteuning van 

de aanpak Jong leren eten een aparte programmalijn opgenomen. 
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Het voorlichtingsmodel Schijf van Vijf is door de integratie van gezondheid en duurzaamheid 

op dit moment uniek in de wereld. 
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11.2..      a p k d s mAanpak Voedingscentrum    

Betrouwbaar en onderbouwd 

Het Voedingscentrum is een onafhankelijke en betrouwbare autoriteit en kennispartner. Wij 

bieden consumenten wetenschappelijk onderbouwde informatie over een gezonde, veilige en 

meer duurzame voedselkeuze en stimuleren deze keuze. Wij baseren ons daarbij op de 

wetenschappelijke consensus, zoals adviezen van de Gezondheidsraad en de EFSA. Iedere 

Nederlander kan bij ons terecht voor onafhankelijke informatie over alle aspecten van eten.  

Bruikbaar en integraal  

De consument is een belangrijke schakel in de voedselketen. De keuzes die de consument 

maakt, zijn van invloed op de consument zelf, de keten en de samenleving. De consument is 

zich niet altijd bewust van zijn invloed. Het Voedingscentrum biedt bruikbare informatie over 

gezond, veilig en duurzaam eten. Deze informatie bieden we  altijd geïntegreerd aan. Met 

informatie en handelingsperspectief helpen we consumenten bij hun keuze. 

Samenwerking (waaronder PPS) 

Voor het realiseren van onze doelstellingen  werken we samen met andere partijen die te 

maken hebben met voedselkwaliteit, duurzaamheid en gezondheid. Denk aan het onderwijs, 

professionals, organisaties en bedrijven (bijvoorbeeld via een PPS-constructie). Voor de 

ontwikkeling en implementatie van onze middelen zetten we dan ook in op een uitgebreid en 

sterk relatienetwerk. Samen kunnen we onze activiteiten uitvoeren.  

Zo kunnen we de consument optimaal informeren en bereikt onze boodschap een groter 

publiek. We hebben inmiddels brede ervaring met publiek-private samenwerkingen (PPS-en). 

De onafhankelijkheid van het Voedingscentrum is altijd geborgd door onze gedragscode. 

Voorbeeld PPS 
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.1.3.    i gUitwerking        a  d l t 0Programma Voedselkwaliteit 2017 

Het programma Voedselkwaliteit is uitgewerkt in vier verschillende programmalijnen:  

- Duurzamer eten met de Schijf van Vijf 

- Duurzamer eten, praktisch 

- Duurzamer eten, minder verspillen 

- Jong leren eten 

In het volgende hoofdstuk zetten we per programmalijn uiteen hoe we invulling willen geven 

aan onze doelstelling. 

Doelstelling 

Met het programma Voedselkwaliteit willen we een meer duurzame en veilige voedselkeuze 

bevorderen binnen een gezonde voeding. Op die manier dragen we bij aan het verlagen van 

de voedselafdruk van de Nederlandse consument. 

Doelgroep 

We willen alle Nederlanders inspireren,  verleiden en helpen om met de Schijf van Vijf 

duurzamer te eten.  Daarbij richten we ons op  alle consumenten die zelf eten kopen en 

bereiden. 

Voor een optimaal bereik en effect brengen we waar nodig segmentatie in de doelgroep aan. 

 

Binnen de programmalijn ‘Duurzamer eten met de Schijf van Vijf’ richten we ons vooral op 

consumenten die nog niet bezig zijn met duurzaam eten en willen wij hen inspireren en 

verleiden hiermee aan de gang te gaan. Dit is ook de doelgroep voor de programmalijn 

‘Duurzaam eten praktisch’. Binnen deze lijn zetten we daarnaast in op consumenten die al 

openstaan voor duurzamer eten en al stappen zetten. In 2017 willen wij deze groep nog beter 

helpen met verbeterstappen die zij zelf kunnen zetten. Dit kan met een serie uitdagingen die 

ze krijgen aangeboden na het invullen van de Voedselafdruk en waarmee ze hun 

Voedselafdruk kunnen verlagen.  

 

Voor het verhogen van de groenteconsumptie zijn alle Nederlanders onze doelgroep. Met de 

inzet van middelen zullen we ook nadrukkelijk zoeken naar bereik bij groepen met een lage 

sociaal economische status. 

 

Binnen  het onderdeel ‘Duurzaam eten, minder verspillen’  richten we ons primair op de groep 

(vrouwelijke) gezinsmanagers.   

 

De programmalijn ‘Jong leren eten’ is gericht op het ondersteunen van het voedselonderwijs 

aan jongeren van 0 – 18 jaar. 
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Aanpak 

In het programma bieden we consumenten informatie, tips en praktische tools zodat ze 

duurzamere voedselkeuzes kunnen maken. We geven daarbij extra aandacht aan het eten van 

meer groenten en het voorkomen van voedselverspilling (rekening houdend met 

voedselveiligheid). We meten het bereik van onze inzet en evalueren het effect. Deze 

informatie gebruiken we bij de verdere ontwikkeling van dit programma. 

We zetten in op een zo groot mogelijk bereik. Daarbij kijken we naar de trends in het 

mediagebruik van consumenten. In voorgaande jaren hebben we met succes diverse middelen 

ontwikkeld en ingezet. Hierop bouwen we in 2017 voort. We maken gebruik van de volgende 

middelen:  

- Website: op de website van het Voedingscentrum geven we consumenten concrete, 

persoonlijke tips en bieden we interactieve applicaties. Hiermee zetten we aan tot 

actie. 

- Met de inzet van onze social media-kanalen hebben we een enorm bereik tegen lage 

kosten. De informatie die we bieden is laagdrempelig en kan thematisch worden 

ingestoken.  

- Materialen: we ontwikkelen praktische materialen die direct bruikbaar zijn voor de 

consument, zoals folders en boeken, en ook app’s en tastbare producten. 

- Free publicity: met gratis media-aandacht zorgen we voor een groot bereik tegen 

lage kosten. Uit onze ervaringen blijkt dat deze aandacht is te genereren met eigen 

(consumenten)onderzoek dat aansluit op de actualiteit. En ook met nieuwe feiten en 

inzichten waaraan we acties koppelen. 

- Samenwerken ketenpartners: door samenwerking met ketenpartners versterken we 

onze boodschap en vergroten we ons bereik. Op basis van het programma stemmen 

we acties en activiteiten op elkaar af. 

 

rrCrisisCrisis    

Bij een ernstig voedselincident/crisis kan binnen het programma Voedselkwaliteit, in 

aanvulling op het Programma Goed geïnformeerd kiezen, de communicatie naar en de 

ondersteuning van de consument worden uitgevoerd. Met EZ en de NVWA maken we 

gedetailleerde afspraken over optreden, communicatie en inzet. 
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2.    P o a eProgrammalijnen    

    

2 ..1.    Pro   g m j  grammalijn     r m   Duurzamer eten emet      d  de c iSchijf      v  van V jVijf    

    

    

  

            

 

 

  

 

  

 

    

  

  

  

 

   

 

  

 

    

  o l 0Doel 2017    

Met deze programmalijn willen we consumenten stimuleren om hun eten duurzamer en 

gezonder te kiezen in lijn met de nieuwe Schijf van Vijf.  

Subdoelen: 

- Vergroten van het bewustzijn voor het maken van duurzamere voedselkeuzes. 

- Bevorderen van een positieve houding ten opzichte van meer duurzame 

voedselkeuzes. 

- Bevorderen eigen mogelijkheden om meer duurzame voedselkeuzes te maken (eigen 

effectiviteit). 

- Bevorderen van de groenteconsumptie. 

    

o l oep 2o oe  2Doelgroep 2017Doelgroep 2017    

- Consumenten die nog niet met duurzaam eten bezig zijn.  

- Consumenten die al openstaan voor duurzame voedselkeuzes en die bereid zijn hun 

eetpatroon of ‘eigen Schijf van Vijf’ zo duurzaam mogelijk in te vullen. 

- Voor ‘Eet meer ons!’  is de doelgroep heel Nederland. De uitdaging om meer groenten 

en fruit te eten ligt ook bij mensen met een lage sociaaleconomische status.  

 

BRW
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  a p k 1Aanpak 2017:    

Op de volgende manier maken we het thema duurzaam eten aansprekend voor een brede 

doelgroep:     

- We zetten in op inspiratie en verleiding en laten zien dat duurzamer eten heel 

eenvoudig kan en ook nog eens voordelig, gezond en lekker is.  

- Wij bieden consumenten inzicht in hun eigen gedrag en reiken handvatten aan om 

duurzamere keuzes te maken. Dit kan met onze bestaande tools en instrumenten, 

maar ook met nieuwe hulpmiddelen. Naast de groenteteller is het mogelijk ook 

andere tellers te introduceren. 

- Verwerken van de data van het RIVM-rapport ‘duurzaamheid en de Schijf van Vijf’ 

voor deze programmalijn. 

- Onderzoeken naar de motivatie om duurzamer te eten herhalen en gebruiken bij de 

verkenningen binnen dit programma, mede om laaghangend fruit te identificeren. 

Hierbij kan worden gedacht aan onderzoeken zoals eerder uitgevoerd door 

Wageningen Economic Research en Motivaction. 

- Verkenning uitvoeren naar hoe wij duurzame voedselkeuzes ‘normaal’ kunnen 

maken. Denk aan kraanwater drinken, niet te veel eten, een dagje zonder vlees en 

minder verspillen. En vervolgens verkennen of deze gedragingen aantrekkelijk zijn 

voor consumenten, of dat andere gedragingen kansrijker lijken om op in te spelen. 

- Ontwikkelen van een communicatieconcept om aandacht te vragen voor kleine 

stapjes die consumenten kunnen zetten om gezonde én duurzame keuzes te maken 

met de Schijf van Vijf. Denk hierbij aan een koepel in de trant van:  

o Zo eet je gezond en duurzaam in lijn met de Schijf van Vijf 

o Schijf van Vijf; meer dan goed voor jou 

o Schijf van Vijf; niet alleen goed voor jezelf 

o Eten volgens de Schijf van Vijf is MEER  

- In samenwerking met derden (o.a. supermarkten en telersorganisaties) ‘Eet meer 

ons!’ verder uitbouwen.  

- ‘Eet meer ons!’ aansprekend maken voor doelgroep laag SES door bijvoorbeeld meer 

beeld dan tekst. Ook houden we er bij de mediakeuze rekening mee; we zetten vooral 

kanalen in waar deze groep veel gebruik van maakt. 

    

  e u t n Resultaten 2017:    

- Informatie over de meest duurzame invulling van de Schijf van Vijf is beschikbaar 

gemaakt op de website van het Voedingscentrum. 

- Een concept om meer duurzame voedselkeuzes haalbaar te maken is uitgewerkt. 

- Promotie is ingezet voor kleine stapjes die de consument kan zetten om gezonde én 

duurzame keuzes te maken met de Schijf van Vijf. 

- ‘Eet meer ons!’ is verder uitgebouwd en gepromoot in samenwerking met de food 

retail en telers(organisaties).    

- Bereik van ‘Eet meer ons!’ stellen vast na evaluatie activiteiten 2016.    
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        . P o a  u  e  p t c2.2. Programmalijn Duurzamer eten, praktisch    

    

    

  

  

 

  

  

 

  

 

  

    

  

 

  

           

 

 

  

 

 

  

 

 

 

    

  o l 0Doel 2017    

Met deze programmalijn willen we consumenten stimuleren om meer duurzaam te kiezen, 

zodat de Voedselafdruk afneemt en er efficiënter met natuurlijke hulpbronnen wordt 

omgegaan.  

    

  o l oep 2Doelgroep 2017    

- Consumenten die nog weinig met duurzaam eten bezig zijn. . 

- Consumenten die al openstaan voor duurzamer eten en al stappen zetten.  

 

  a p k 1Aanpak 2017:    

1. Consumenten die nog weinig met duurzaam eten bezig zijn. We zetten in op 

verleiden via de promotie van de Waarheid op Tafel (stellingen over duurzaam eten), 

de Eetmeter (tips voor verduurzaming) en via kleine stappen aan de slag te gaan. 

 

BRW
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Nieuwe instroom realiseren van gebruikers van de Voedselafdruk. Hiervoor worden 3 sporen 

ingezet: 

- Consumenten die via de programmalijn ’Duurzamer eten met de Schijf van Vijf’ het 

thema duurzaam eten tegenkomen. 

- Consumenten die interesse krijgen in duurzaam eten naar aanleiding van de 

Waarheid op Tafel-stellingen rond duurzaam eten. 

- Gebruikers van de Eetmeter die tips krijgen om gezonder te eten en hun 

voedselafdruk te verlagen. 

 

2. Consumenten die al openstaan voor duurzamer eten en al stappen zetten.  

In 2017 willen wij deze groep nog beter bedienen met verbeterstappen die zij zelf 

kunnen zetten. Dit kan met een serie uitdagingen die ze krijgen aangeboden na het 

invullen van de Voedselafdruk en waarmee ze hun voedselafdruk kunnen verlagen.  

    

- Evaluatieonderzoek uitvoeren naar de persoonlijke uitdagingen van de 

Voedselafdruk.  

- De Eetmeter uitbreiden met milieudrukgegevens om duurzaamheid ook mee te 

kunnen nemen in de voedingsadviezen. 

- Verkennen hoe je nu daadwerkelijk gedrag op het gebied van duurzamer eten kunt 

veranderen. Waar zit het laaghangend fruit? En hoe is dit te verwerken in de tools en 

acties van het Voedingscentrum. 

- Promotie van de Waarheid op Tafel. 

 

e u t n e u t n Resu taten 2017:Resultaten 2017:    

- 150.000 ingevulde Voedselafdrukken. 

- 20.000 deelnemers van de Voedselafdruk die een persoonlijke uitdaging zijn 

aangegaan. 

- Evaluatieonderzoek nieuwe Voedselafdruk afgerond 

- Evaluatie naar persoonlijke uitdagingen om de voedselafdruk te beperken afgerond. 

- Plan van aanpak hoe in te zetten op gedragsverandering op het gebied van meer 

duurzaam eten door consumenten. 

- Uitbreiding van de Eetmeter met milieudrukgegevens en uitbreiding van de adviezen, 

met aandacht voor gezond en duurzaam eten. 

- Promotie de Waarheid Op Tafel gerealiseerd met een bereik van meer dan 2,5 miljoen 

vertoningen op de middelen die zijn ingezet. 

 

 

  



Van: @voedingscentrum.nl> 
Verzonden: maandag 17 juli 2017 10:17 
Aan:  
CC:  
Onderwerp: Jaarplan Voedselkwaliteit 2018 
Bijlagen: Jaarplan Voedselkwaliteit 2018.docx 

Goedemorgen  

Zoals besproken ontvang jij vandaag een eerste concept van het jaarplan Voedselkwaliteit 2018. 
Na de bespreking van de A4’tjes met 1e schetsen op 12 juni en de uitwisseling op 13 juni jl. hebben wij 
onze ideeën verder uitgewerkt.  

De versie die je hierbij ontvangt is al veel meer in detail uitgewerkt dan wij eerdere jaren voor jouw 
zomervakantie aan je stuurden. Reden hiervoor is dat wij, in afwachting van een nieuw kabinet, jullie een 
aantal opties willen bieden om zoals dat in 2016 en 2017 is gebeurt het programma uit te breiden of 
andere accenten te kiezen binnen het huidige programma. 

Zelf ben ik vanaf woensdag met vakantie maar als jij je reactie wilt delen met  en  dan 
kunnen zij er mee verder als  en ik er niet zijn. 

Het JLE deel ontvang je ook als los stuk van  voor het overleg met  van woensdag. Heb jij 
contact met  gehad en sluit jij idd aan? 

Groet 
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Van: @voedingscentrum.nl> 
Verzonden: vrijdag 29 september 2017 12:39 
Aan:  
CC:  
Onderwerp: Jaarplan Voedselkwaliteit 2018 
Bijlagen: Jaarplan Voedselkwaliteit 2018.pdf; Brief Aanvraag Jaarplan Voedselkwaliteit 

2018.pdf 

 

Per post komt de subsidieaanvraag voor het Jaarplan Voedselkwaliteit naar jullie toe. Hierbij een digitale 
kopie. 
Voor vragen naar aanleiding van deze aanvraag bel of mail gerust. 

Tot dinsdag. 

Met vriendelijke groet, 

 

 
 

 

Postbus 85700, 2508 CK Den Haag  
De gedragscode van het Voedingscentrum is onverkort van toepassing. 
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1.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1.1. Duurzamer eten  

Duurzaamheid is een breed begrip. Daarom is het belangrijk te laten zien welke definities we 

hanteren en hoe we duurzaamheid meten. De term duurzaamheid is bekend geworden door 

het VN Brundtland-rapport uit 1987. Wereldlandbouworganisatie FAO heeft daarvan een 

bruikbare definitie afgeleid voor voedingspatronen: Duurzame voedingspatronen zijn 

voedingspatronen met een lage milieubelasting, die bijdragen aan voedselzekerheid en 

gezondheid voor de huidige en toekomstige generaties. Duurzame voedingspatronen 

beschermen en respecteren de biodiversiteit en ecosystemen, zijn cultureel aanvaardbaar, 

toegankelijk, economisch eerlijk en betaalbaar; voedzaam, veilig en gezond; waarbij gelijktijdig 

de natuurlijke en menselijke hulpbronnen optimaal benut worden. 

De Nederlandse overheid sluit zich in haar beleid hierbij aan: De overheid werkt aan een 

integraal voedselbeleid met als pijlers volksgezondheid, ecologische houdbaarheid en 

robuustheid, zodat er ook op de lange termijn voldoende, veilig, gezond en duurzaam 

geproduceerd voedsel is voor een sterk groeiende wereldbevolking. Daarbij moeten 

consumenten gestimuleerd worden gezonder en duurzamer te eten. Het op de lange termijn 

zorgen voor voldoende voedsel noemen we voedselzekerheid. Bij het meten van duurzame 

BRW
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consumptie kijkt de Nederlandse overheid niet alleen naar milieubelasting, maar ook naar een 

productie en verwerking waaraan bovenwettelijke eisen gesteld zijn op het gebied van milieu, 

dierenwelzijn en/of sociale aspecten. 

Doelstellingen voedsel, klimaat en landbouw  

o Met de Voedselagenda streeft het kabinet onder meer naar een ecologisch houdbaar 

voedselsysteem. Dat betekent dat de kwaliteit van bodem, water en lucht wordt 

beschermd, de biodiversiteit in stand wordt gehouden en tegelijkertijd broeikasgasemissies 

worden gereduceerd. Voedsel moet worden geproduceerd met een zo laag mogelijk 

uitstoot van broeikasgassen, en met het laagst mogelijke gebruik van 

gewasbeschermingsmiddelen en antibiotica.  

o In het klimaatakkoord van Parijs is afgesproken dat de opwarming van de aarde binnen de 

2 °C moet blijven. De EU,  en daarmee de Nederlandse overheid, heeft als doel de 

broeikasgasemissies op het gebied van landbouw, transport en andere sectoren die niet 

onder de emissiehandel vallen in 2030 met 36% te verlagen ten opzichte van 2005, om 

verdere opwarming van de aarde te voorkomen. 

o Met het ‘Rijksbrede programma circulaire economie’ – waarbinnen voedsel een prioriteit is 

– wil de overheid vóór 2050 een circulaire economie realiseren. De tussendoelstelling is om 

in 2030 50% minder primaire grondstoffen te gebruiken (mineraal, fossiel en metalen). Om 

deze doelstellingen te behalen zijn onder andere veranderingen in het voedingspatroon 

noodzakelijk. 

o De EU heeft zich aangesloten bij Sustainable Development Goal 12.3 en Nederland 

onderschrijft deze doelstelling. Het Sustainable Development Goal 12.3 luidt als volgt: By 

2030, halve per capita global food waste at the retail and consumer levels and reduce food 

losses along production and supply chains, including post-harvest losses. Dus halvering van 

de voedselverspilling per hoofd van de bevolking op het niveau van de retail en de 

consument. 

o De Staatssecretaris van EZ heeft samen met de Staatssecretaris van VWS in 2016 het 

programma ‘Jong Leren Eten’ gelanceerd. Het doel van het programma is dat kinderen en 

jongeren van 0 tot 18 jaar meer weten over voedsel zodat ze gezonde en bewuste keuzes 

kunnen maken. Daarvoor wil het kabinet bestaande interventies beter ontsluiten, zorgen 

voor meer samenhang en (laten) kijken naar de kwaliteit van (onderwijs) materialen.  

1.2. Aanpak Voedingscentrum 

Betrouwbaar en onderbouwd 

Het Voedingscentrum is een onafhankelijke en betrouwbare autoriteit en kennispartner op het 

gebied van voeding en voedsel. Wij bieden consumenten wetenschappelijk onderbouwde 

informatie over een gezonde, veilige en meer duurzame voedselkeuze en stimuleren deze 

keuze. Wij baseren ons daarbij op de wetenschappelijke consensus, zoals adviezen van de 

Gezondheidsraad en de EFSA. Iedereen in Nederland kan bij ons terecht voor onafhankelijke 

informatie over alle aspecten van eten.  
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Bruikbaar en integraal  

De consument is een belangrijke schakel in de voedselketen. De keuzes die de consument maakt, 

zijn van invloed op de consument zelf, de keten en de samenleving. De consument is zich niet 

altijd bewust van zijn invloed. Het Voedingscentrum biedt bruikbare informatie over gezond, 

veilig en duurzaam eten. Deze informatie bieden we  altijd geïntegreerd aan. Met informatie 

en handelingsperspectief helpen we consumenten bij hun keuze. 

Samenwerking (waaronder PPS) 

Voor het realiseren van onze doelstellingen  werken we samen met andere partijen die te maken 

hebben met voedselkwaliteit, duurzaamheid en gezondheid. Denk aan het onderwijs, 

professionals, organisaties en bedrijven (bijvoorbeeld via een PPS-constructie). Voor de 

ontwikkeling en implementatie van onze middelen zetten we dan ook in op een uitgebreid en 

sterk relatienetwerk. Samen kunnen we onze activiteiten uitvoeren.  

Zo kunnen we de consument optimaal informeren en bereikt onze boodschap een groter 

publiek. We hebben inmiddels brede ervaring met publiek-private samenwerkingen (PPS-en). 

Wij werken met een gedragscode om de onafhankelijkheid van het Voedingscentrum te 

borgen. 

Voorbeeld PPS 
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1.3. Uitwerking Programma Voedselkwaliteit  

Het programma Voedselkwaliteit is uitgewerkt in drie verschillende programmalijnen:  

- Duurzamer eten met de Schijf van Vijf 

- Duurzamer eten, minder verspillen 

- Jong Leren Eten 

In het volgende hoofdstuk zetten we per programmalijn uiteen hoe we invulling willen geven 

aan onze doelstelling. 

Meerjarenvisie 

Onze droom is dat iedereen de kennis en vaardigheden heeft om gezonde, veilige en duurzame 

voedselkeuzes te maken. En deze keuzes ook maakt. Dat de omgeving, zowel thuis als 

buitenshuis, zo is ingericht dat de gezonde en duurzame keuze de gemakkelijke is. Dat is onze 

ambitie voor de toekomst, wij gaan voor goed eten. Dat is lekker en vanzelfsprekend. 

Voor duurzaamheid betekent dit: 

- We eten meer plantaardig voedsel, voor onszelf en voor de wereld. 

- Goed eten is bereikbaar voor iedereen en de voedselveiligheid en voedselkwaliteit zijn 

gewaarborgd. 

- Alle mensen in Nederland zijn voedselvaardig en in staat om gezonde en duurzame 

keuzes te maken. Door slim te kopen, koken en bewaren gaan mensen veilig met eten 

om en is het heel gewoon dat we geen voedsel verspillen. 

- We weten waar ons voedsel vandaan komt, hoe het gemaakt wordt en hoe we het zelf 

klaar kunnen maken, dat stimuleert een veilige, gezonde en duurzame keuze. 

We gunnen alle kinderen in Nederland dat ze opgroeien met de beste randvoorwaarden voor 

en kansen op gezondheid en welzijn. Dat is een gemeenschappelijk belang. Huidige en 

toekomstige generaties laten opgroeien tot de Generatie Goed Eten betekent investeren in een 

gezonde en leefbare toekomst. Structurele en kwalitatief hoogwaardige voedseleducatie, met 

voldoende aandacht voor praktische vaardigheden, is een onmisbaar onderdeel van het 

voedselvaardig maken van alle kinderen in Nederland.  

Het aanleren van goede eetgewoonten (gezonder en duurzamer eten) is veel eenvoudiger dan 

verkeerde gewoonten afleren. Daarvoor zijn vooral de sociale en fysieke omgeving van 

kinderen en jongeren van belang (Gezondheidsraad, 2003); ouders die goede eetgewoontes 

aanleren en omgevingen die deze stimuleren. Hoe meer gezonde en duurzamere keuzes 

standaard zijn in de omgeving van kinderen, des te vanzelfsprekender groeien kinderen 

gezonder op. Om dit voor elkaar te krijgen is de inzet en het voorbeeld van ouders en vele 

andere partijen noodzakelijk.  
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Doelstelling 2018 

Met het programma Voedselkwaliteit willen we een bijdrage leveren aan een meer duurzame, 

gezonde en veilige voedselkeuze bij jong en oud. 
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2. Programmalijnen 

 

2.1. Programmalijn Duurzamer eten met de Schijf van Vijf 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

Duurzaamheid Schijf van Vijf 

Samen met het RIVM heeft het Voedingscentrum in december 2016 de doorrekening van de 

milieudruk van de Schijf van Vijf naar buiten gebracht. Deze studie laat zien dat door binnen de 

vakken van de Schijf keuzes te maken voor een ander bijvoorbeeld meer plantaardig eetpatroon 

een forse daling van de milieudruk gerealiseerd kan worden. De uitkomsten van deze studie  

zijn verwerkt in uitingen van het Voedingscentrum zoals factsheets, boeken en de website. 
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Achtergrond bij Duurzaamheid Schijf van Vijf 

Meeste impact door dierlijke producten.  

Binnen het Nederlandse voedingspatroon is de vleesconsumptie verantwoordelijk voor verreweg het grootste deel 

van de broeikasgasemissies en het landgebruik. Bij mannen (19-30 jaar) komt de grootste bijdrage van: rood vlees, 

melk- en melkproducten, niet-alcoholische dranken, alcoholische dranken en kaas. Ook bij vrouwen (19-30 jaar) 

leveren rood vlees, melk- en melkproducten, niet-alcoholische dranken en kaas de grootste bijdrage aan de 

broeikasgassen. Alle dierlijke productgroepen samen zijn verantwoordelijk voor bijna 60% van de 

broeikasgasemissies. 

Door minder vlees en meer plantaardig te eten – en door alcoholische en suikerhoudende dranken te vervangen door 

water, thee en koffie – kunnen de broeikasgasemissies omlaag met 15 tot 35%. De consument kan ook duurzamer 

kiezen door binnen voedingsmiddelengroepen (bijvoorbeeld groente) duurzamere producten te kiezen. Daarbij 

maakt het vooral uit wat voor soort vlees, groente, kaas, fruit, vis en noten er wordt gekozen. De effecten binnen de 

meeste productgroepen zijn absoluut gezien niet heel groot, maar kunnen samen veel bijdragen aan vermindering 

van broeikasgasemissies. Uiteindelijk bepaalt het totale voedingspatroon van consumenten hoe duurzaam zij eten. 

Voedingspatroon: duurzaam eten met de Schijf van Vijf  

Veel mensen in Nederland hebben een voedingspatroon met hoge broeikasgasemissies. Zij consumeren doorgaans 

veel verzadigd vet,  alcohol en dierlijk eiwit en weinig voedingsvezel, plantaardig eiwit,  plantaardige olie en 

koolhydraten. De milieudruk van de huidige consumptie, uitgedrukt in broeikasgasemissies, is voor mannen hoger 

dan voor vrouwen. Dit komt onder andere door een hogere inname van energie: vlees en alcoholische dranken. Meer 

gezondheidswinst, lagere milieudruk Eten volgens de Schijf van Vijf in plaats van de gebruikelijke voeding levert 

gezondheidswinst op voor iedereen. Bij mannen (19-50 jaar) levert dit ook een daling op van de milieudruk (-13%). 

Voor vrouwen blijft de milieudruk ongeveer gelijk. Wie binnen de Schijf van Vijf duurzamere keuzes maakt, kan (nog 

meer) milieuwinst behalen.  
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