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1Gezonde voeding, een kans voor ondernemend Noord-Nederland

In het kort

Gezonde voeding is de voeding van de toekomst.  
De mensheid moet haar huidige eetpatroon drastisch 
omgooien om de opmars van chronische ziekten 
met de bijbehorende financiële en maatschappelijke 
consequenties een halt toe te roepen. 

Die transitie naar gezondere voeding gaat hoe dan 
ook plaatsvinden. Dat betekent dat er kansen zijn voor 
pioniers, voor ondernemers in de voedingsindustrie die 
de transitie al inzetten en zo de toekomst in huis halen.

Noord-Nederland biedt grote kansen voor zulke 
voorlopers. De agri- en foodsector is er groot en 
belangrijk, de kennisinfrastructuur is uitstekend 
ontwikkeld. Ondernemers in de Noordelijke  
voedingsindustrie hebben de innovatiekracht om de 
langzaam beginnende transitie vaart te geven.

Nieuwe exportparels hebben volop kansen te ontstaan 
wanneer ons landsdeel gericht inzet op de productie 
van gezonde voedingsmiddelen. Dat vereist het 
vergroten van de vraag en dat kan behaald worden 
door de inzet van noordelijke launching customers.

Door middel van samenwerking, scholing, marketing, 
het nemen van verantwoordelijkheid en vooral 
puur ondernemerschap kan het Noorden zichzelf 
positioneren als dé voedingsregio van de toekomst.

We eten 
ons ziek
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We eten ons ziek. De manier van voeding tot ons nemen 
 waaraan we in de loop van decennia gewend zijn geraakt, 
is op den duur niet gezond. Veel van de stoffen die we tot 
ons nemen staan haaks op ons streven om langer fit en 
gezond te blijven. Langzaam maar zeker komt het moment 
dichterbij waarop de maatschappij massaal zegt: tot hier en 
niet verder.

Maar waarom zouden wij als Noord-Nederland op dat 
 moment wachten? Juist voorop lopen, eerder zijn, 
pionieren biedt  uitgelezen kansen aan de hele food- en 
agriketen. Kansen om kond te doen van de maatschappelijk 
verantwoordelijkheid die de keten draagt. Maar ook kansen 
om nieuwe bedrijvigheid te ontwikkelen en economisch aan 
belang te winnen.

Eenvoudig is het niet, mogelijk is het wel. Zeker in ons 
 landsdeel, waar de food- en agriketen zo manifest  aanwezig 
is. Waar  samenwerkingen tussen overheid, onderwijs en 
 bedrijfsleven logisch zijn en waar de lijntjes binnen de 
sector en daaromheen kort zijn.

Samenvatting

Een drastische 
opvoering van 

en vraag aanbod 
naar gezonde 

voeding
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Die lijntjes vereisen aanspanning, omdat de overgang van 
de huidige voedingsindustrie, die zich – in antwoord op 
de marktvraag - vooral richt op lekkere, gemakkelijke en 
goedkope voeding, naar een industrie die gezonde voeding 
als uitgangspunt neemt, alleen in gezamenlijkheid tot een 
succes gemaakt kan worden.

Tegelijkertijd moeten daarvoor het aanbod en de vraag naar 
gezonde voeding drastisch opgevoerd worden. En dat kan. 
Mits alle schakels in de keten zich laten doordringen van de 
noodzaak van verandering én van de kansen die zij biedt.

Uitgekiende marketing moet ertoe leiden dat de vraag naar 
gezonde voeding wordt opgestuwd. Een groeiend aanbod 
aan gezonde voeding die net zo lekker en gemakkelijk 
te bereiden is als wat mensen gewend zijn, draagt 
daar nog meer aan bij. Dat vereist innovatie binnen de 
voedingsindustrie.

De Noordelijke Innovation Board stelt zich ten doel 
projecten aan te jagen die innovatie op dit terrein versnellen 
en ontketenen. Met als uiteindelijke horizon een versnelde 
overgang naar een nieuw soort voedingsaanbod dat 
ongetwijfeld de nieuwe standaard wordt. Maar in Noord-
Nederland op gang komt. 

Levensverwachting 2009-2012
per GGD-regio

80,0 - 81,0

81,0 - 81,5

81,5 - 81,7

Jaren (gemiddelde Nederland is 81,0)

Bron: CBS Doodsoorzakenstatistiek, gegevens bewerkt door RIVM
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Chronische 
ziekten

We eten en drinken onszelf ziek. Hoewel wij 
Nederlanders steeds ouder worden, worden we 

gemiddeld op steeds jongere leeftijd geconfronteerd 
met chronische aandoeningen. 

1
En dat heeft voor een groot deel te maken met leefstijl. Veel 
mensen bewegen niet genoeg, roken en drinken te veel. De 
voeding die wij tot ons nemen is in veel gevallen niet gevarieerd 
genoeg, ontbeert voedingsstoffen die ons lichaam nodig heeft en 
heeft een teveel aan wat ons lichaam niet kan gebruiken.

Ziekten als diabetes type 2, hart- en vaatziekten en verschillende 
soorten kanker hebben een duidelijk en aantoonbaar verband 
met ons voedingspatroon. Steeds meer wordt duidelijk dat we de 
toename van chronische ziekten op steeds jongere leeftijd geen 
halt kunnen toeroepen als we niets doen aan de samenstelling 
van ons voedingspakket. Dat geldt vooral de voedingsmiddelen 
die we buiten de deur nuttigen, de 'snelle hap' van samengestelde 
producten.

Ziekten en aandoeningen die samenhangen met overgewicht of obesitas

Diabetes mellitus type 2

Hart- en vaatziekten: myocard infarct, hartfalen en beroerte

Enkele soorten kanker: slokdarm-, alvleesklier-, dikkedarm-, galblaas-, borst- (postmenopausaal), 
baarmoeder- en nierkanker

Aandoeningen van de galblaas

Aandoeningen van het bewegingsstelsel (waaronder artrose)

Aandoeningen van de ademhalingswegen (verminderde longfunctie, slaapapneu)

Onvruchtbaarheid

Depressie (stemmingsstoornissen)

Angststoornissen
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Veel chronische aandoeningen kunnen worden verklaard uit 
het teveel aan voedsel dat mensen tot zich nemen, met name 
verzadigde vetzuren, zout en koolhydraten (suiker). In de wereld 
anno nu zijn de problemen als gevolg van overvoeding groter dan 
die als gevolg van ondervoeding. Er leven al meer dan 2 miljard 
mensen met overgewicht. Het Centraal Bureau voor de Statistiek 
(CBS) toont aan dat in Nederland meer dan de helft van de 
volwassen bevolking te zwaar is. 

Het toenemende aantal mensen met diabetes type 2 kan door die 
cijfers verklaard worden. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid 
en Milieu (RIVM) becijfert dat in 2030 30 procent meer 
Nederlanders die chronische ziekte onder de leden hebben dan 
de 1.2 miljoen zieken die er nu al zijn. Vier op de tien Nederlanders 
leidt rond die tijd aan die of een andere chronische ziekte. Het 
aantal Nederlanders dat te maken krijgt met een beroerte of 
hartfalen stijgt volgens het Instituut tussen nu en  2040 met 60 
procent. 

Ongeveer de helft van de Nederlanders lijdt aan één of meer 
chronische ziekten, blijkt uit onderzoek onder huisartsen. Van 
alle Nederlanders jonger dan veertig jaar, heeft al bijna een 
derde te maken met zo’n chronische aandoening. Die wordt hier 
gedefinieerd als ‘een ziekte waarbij over het algemeen geen 
uitzicht is op volledig herstel’.

Dat roken en overmatig alcoholgebruik slecht voor onze 
gezondheid zijn, is genoegzaam bekend. De relatie tussen 
chronische aandoeningen en voeding komt meer en meer bloot 
te liggen. Het aantal publicaties dat de bewijzen daarvoor levert, 
neemt de laatste jaren spectaculair toe.

Die wetenschap bracht de Rijksoverheid er onlangs nog toe een 
Voedselagenda op te stellen. Ook zij onderkent het belang van 
gezonde voeding voor een gezonde maatschappij, zelfs voor de 
gehele mensheid.

Meer dan twee van de vijf 

nieuwe gevallen van diabetes 

mellitus type 2 zijn te wijten 

aan overgewicht.
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We worden steeds zwaarder; in 2040 heeft 62 procent 
van de volwassen Nederlanders overgewicht

Bron: CBS, RIVM
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Een gezondere leefstijl is de meest voor de hand liggende 
en effectieve interventie. Er is meer. Gezonde voeding is ook 
van belang als een chronische ziekte al heeft toegeslagen. 
Onderzoekers van de universiteiten van Wageningen en Groningen 
concluderen dat gezonde voeding een positief effect heeft op de 
behandeling van chronische ziekten. De grootste winst is volgens 
de wetenschappers te behalen bij hart- en vaatziekten en diabetes 
type 2. Een betere algehele gezondheid komt de patiënten ten 
goede en gezonde voeding wordt als belangrijke component 
genoemd.

Ook de variatie in voeding is wat dat betreft een probleem. We 
eten te eenzijdig, te weinig groente en fruit. De cijfers daarover 
zijn schrikbarend. Hoe het gaat met de laatste richtlijnen van de 
Gezondheidsraad is nog niet bekend, maar die van 2006 bieden 
weinig hoop. Uit onderzoek van de Raad blijkt dat niet meer dan 5 
procent van de volwassenen de aanbevolen hoeveelheid groente 
eet. Van de jongeren hangt dat percentage zelfs rond de één. De 
fruitconsumptie is niet veel beter.

Hanno Pijl

‘Onze samenleving wordt geteisterd door een epidemie van 
chronische ziekten. Dat brengt niet alleen veel persoonlijk leed, maar 
ook onbeheersbare kosten met zich mee. We weten steeds beter dat 
onze voedingsgewoontes een cruciale rol spelen in de ontwikkeling 
van alle belangrijke chronische ziekten. Onze gezondheidszorg blijft 
dweilen met de kraan open als wij niets doen aan die eetgewoontes. 
De missie van de Noordelijke Innovation Board is dan ook van 
fenomenaal belang voor de toekomst van onze wereld.’

Professor Hanno Pijl is 
hoogleraar diabetologie 
aan het Universitair Medisch 
Centrum Leiden

‘ Voedingsgewoontes 
cruciaal in ontwikkeling 
chronische ziekten’

Multi-morbiditeit geen

uitzondering maar regel

Ouderdomskwalen komen niet alleen
Aantal aandoeningen per leeftijdsgroep in de algemene bevolking
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De 
korte 

termijn

Waar letten we op als we met ons karretje door 
de supermarkt sturen? Op de gezondheid van wat 
we kopen? Zeker. Dat geldt voor een deel van de 

bevolking. Maar voor de meerderheid spelen andere 
factoren een veel grotere rol. Namelijk de prijs, het 
gemak en de smaaksensatie. Daarop is ons systeem 
van voedselconsumptie geheel aangepast. Op het 

voordeel op de korte termijn voor lichaam en geest. 

2

Maar dat voordeel op korte termijn gaat op dit moment helaas 
maar zelden samen met positieve effecten op de lange termijn. 
Wat velen van ons als ‘lekker’ ervaren, is dikwijls niet gezond. 
Die twee termen zijn voor het gevoel van velen regelmatig zelfs 
antoniemen. 

Onze manier van leven, de wijze waarop we keuzes maken in welk 
voedsel we tot ons nemen, is in zekere mate geconditioneerd. Dat 
heeft alles te maken met onze oerdrang om op korte termijn te 
overleven. Ons lichaam vertelt ons voeding tot ons te nemen die 
rijk is aan suiker, zout en vet, zodra we de kans hebben.

Ons lichaam heeft  geen mechanisme ontwikkeld om de 
overschotten aan voedingsstoffen aan te kunnen. Met alle kwalijke 
lichamelijke gevolgen als resultaat. We hebben door de decennia 
heen een systeem van voeding ontwikkeld dat voor het grootste 
deel van de bevolking achterhaald is. 
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‘Onze geneeskunde is goed in de behandeling van “losse” 
aandoeningen, maar slecht toegerust op patiënten met meerdere 
aandoeningen tegelijk. De behandeling daarvan is nu een optelsom 
van de verschillende behandelingen, en daarmee uitgebreid, 
complex en duur met een onnodig grote belasting voor patiënt, 
zorgsysteem en samenleving. In onze verouderende bevolking wordt  
multimorbiditeit  de regel, in plaats van de uitzondering: het huidige 
“optelsom-model” biedt daarvoor geen goede oplossing. Gezonde 
voeding heeft (evenals lichaamsbeweging) effect op meerdere 
aandoeningen tegelijk, van dat strategische voordeel moeten we 
veel meer gebruik gaan maken.’

Gerjan Navis is als hoogleraar 
Voeding in de Geneeskunde 
verbonden aan het Universitair 
Medisch Centrum Groningen

‘ Zorg moet gebruik 
maken van voordeel 
gezonde voeding’

Gerjan Navis

Eén op de drie Nederlanders heeft twee of 
meer chronische aandoeningen, en bijna 
één op de vijf drie of meer

In 2015 had 50% van de mensen  
minimaal één chronische aandoening;  
in 2040 is dat 54 procent
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Gemak, 
genot 

en prijs

De productiviteit van de Nederlandse landbouw 
is wereldberoemd. De afgelopen 65 jaar 

vertienvoudigde de productiewaarde, 
becijferde het CBS.

3
De intensivering en de schaalvergroting van de landbouw hebben 
aan dat succes de belangrijkste bijdragen geleverd. Behalve de 
innovatieve kracht en het ondernemerschap van de sector, speelt 
ook de overheidssteun daarin een rol. Zeker in de jaren vijftig 
van de vorige eeuw, toen in Nederland – en in heel Europa – het 
veiligstellen van de voedselvoorziening hoge prioriteit had. Maar 
ook in de decennia daarna was er een uitgebreid steunprogramma 
voor de land- en tuinbouw.

Een groot succes was het. De aandacht voor boeren, producenten 
van gewasbeschermingsmiddelen, landbouwmachines en 
uitgangsmateriaal zorgde voor zo’n ongekende groei dat 
Nederland in de wereldtop terechtkwam als het op productiviteit 
aankomt. Het aanbod groeide, de prijs voor de verwerkende 
industrie en consumenten daalde. Het aandeel van ons inkomen 
dat we aan voeding besteden, halveerde.

Opvallend is dat de producten die steun ontvingen voor een groot 
deel bestaan uit energierijke gewassen. Belangrijke producten, 
zeker toen. De aandacht van boeren, maar ook van de agribusiness 
eromheen ging logischerwijs vooral uit naar ‘gesteunde’ producten. 
Met ongekend succes wist de agrarische sector de productiviteit 
van die gewassen op te voeren.



18 19Noordelijke Innovation Board Gezonde voeding, een kans voor ondernemend Noord-Nederland

Met de kennis van nu kun je zeggen dat die gewassen maar 
zeer beperkt terugkomen in het rijtje van producten waarvan de 
Gezondheidsraad vindt dat we er meer van zouden moeten eten. 
In dat rijtje staan bijvoorbeeld wel groente, fruit, peulvruchten 
noten en zaden. Uitzondering daarin zijn zuivelproducten, waarvan 
de productiegroei sinds midden vorige eeuw ook spectaculair te 
noemen is.

Maar die gesteunde producten vormen nog altijd de basis van de 
voedselketen, hoewel daarin de afgelopen decennia in beperkte 
mate verandering is gekomen. De lage grondstofprijzen brachten 
een patroon tot stand dat nog altijd overheerst. De schakels 
verderop in de keten werden erdoor in staat gesteld tegen een 
zo laag mogelijke kostprijs te produceren om de producten in de 
winkel zo goedkoop mogelijk aan te kunnen bieden.

Naast de prijs gingen consumenten de afgelopen tientallen 
jaren meer en meer voor gemak en smaak. Een gevolg van de 
modernisering van huishoudens waarin de aandacht voor het 
bereiden van voedsel steeds minder prioriteit kreeg ten faveure van 
werk en ontspanning. En daar speelde de voedingsindustrie met 
groot succes op in. Het aanbod aan verwerkte voeding dat snel, 
goedkoop, makkelijk en lekker was, groeide sterk. Dat waren de 
aspecten waarop de producenten van voedingsmiddelen werden 
afgerekend door consumenten, het zijn de aspecten die aan de 
basis van het inkomensmodel van de voedingsindustrie stonden. En 
voor een groot deel nog steeds staan.

Het is een patroon dat producenten, industrie en consumenten 
zich in een halve eeuw eigen hebben gemaakt, maar dat grote 
nadelen heeft voor de volksgezondheid. Het belang van gezonde, 
uitgebalanceerde voeding raakte overschaduwd, met de kwalijke 
gevolgen van dien. 

De intentie om ongezonde voeding te produceren is nooit 
aanwezig geweest. De motivatie om gezonde voeding te 
produceren is ook nooit prominent aanwezig geweest, vooral 
omdat de vraag ernaar al even ver weg bleef. En die situatie wordt 
een steeds groter probleem in de wereld. Waar voor steeds meer 
mensen de noodzaak om eten te vinden al lang is verdwenen. Het 
probleem is meer dat er een overschot is, terwijl de geestelijke 
behoefte aan snel, energierijk voedsel niet afneemt.

Opbrengst akkerbouwgewassen
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Shared
Values

Voeding moet gezonder worden, meer gericht zijn 
op het fit en gezond houden van consumenten en 
minder op gemak en genot op de korte termijn. 
Dat is in het belang van het individu, dat erdoor 
gemiddeld langer verstoken blijft van chronische 

aandoeningen. De maatschappij heeft daar 
profijt van en ook ondernemers hebben 

bij die overgang veel te winnen. 

4

Het gaat om een transitie met de food en agri sector als “supply 
basis”. Door juist ook in deze sector in Noord- Nederland een 
voortrekkende rol te vervullen, kan zij extra toegevoegde 
waarde creëren. De sector kan het voortouw nemen door nieuwe 
producten te ontwikkelen of in het assortiment op te nemen. 

Dat lijkt niet evident. Want staat dat streven naar gezondheid 
niet op gespannen voet met het gemiddelde uitgangspunt van 
de voedingsindustrie, namelijk geld verdienen? Winsten maken 
ten behoeve van continuïteit, de economie draaiende houden en 
laten groeien is evenzeer in ieders belang. Het is de basis van onze 
welvaart.

Afgezien van de maatschappelijke verantwoordelijkheid die de 
sector draagt, ligt het antwoord in de combinatie van beide 
belangen. Het produceren van gezonde voeding moet als een 
grote kans worden gezien voor de sector. Niet alleen om de 
gezondheid van de bevolking te bevorderen, maar ook om nieuwe 
verdienmodellen te ontwikkelen.
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Een vijfde van de Nederlanders geeft aan 

dat zij nu meestal duurzaam voedsel eten. 

Een derde is van plan dit in de toekomst 

vaker te gaan doen.

Een derde wil in de toekomst meer duurzaam voedsel eten

Dat is een flinke uitdaging, maar het is er wel één met grote 
kansen. Want als we vaststellen dat het huidige systeem waarin 
de voedingsmiddelenindustrie en de consument elkaar omarmen 
eindig is, moeten we ons voorbereiden op een nieuw evenwicht. 
Een evenwicht waarin de gezondheid op de lange termijn een veel 
belangrijkere rol speelt dan het eenzijdig tegemoet komen aan de 
behoefte aan smaak en gemak op korte termijn.

Het is een uitgelezen kans voor de sector om een maatschappelijke 
verantwoordelijkheid op te eisen. Een rol is weggelegd in het 
terugdringen van chronische ziekten en het in de hand houden van 
de zorg- en maatschappelijke kosten. Die verantwoordelijkheid 
voelen velen in de industrie wel degelijk. Denk maar aan het 
terugdringen van op kinderen gerichte snoepreclames. Maar ook 
het aanbieden van steeds meer producten waarin een lager gehalte 
suiker, zout of verzadigd vet zit, is daaronder te scharen. De 
overheid tekende daartoe in 2014 een akkoord met producenten, 
supermarkten, cateraars en horeca.

Dat is een prachtig initiatief, dat lof verdient. Maar het is lang 
niet genoeg om écht op korte termijn stappen te zetten in het 
terugdringen van chronische ziekten als gevolg van ongezonde 
voeding. Het is vooral ook niet de weg om een voorsprong, een 
differentieel voordeel, te behalen. Daarvoor is een radicalere 
omslag nodig, waarbij niet geconcentreerd wordt op het op den 
duur verminderen van ongezonde componenten in voeding. Het 
geven van het advies dat alles wel gezond is ’mits  met mate 
genuttigd’ is evenmin toereikend.

We moeten toe naar het creëren van nieuwe, gezonde voeding. 
Voeding waarvoor geldt dat (mits in een gevarieerd eetpatroon) 
niet nadrukkelijk hoeft te gelden dat het eigenlijk hoogstens als 
uitzondering gegeten moet worden. De in de afgelopen decennia 
bewezen innovatiekracht van de sector maakt het ook mogelijk 
om een generatie voedingsproducten te maken die vergeleken 
met veel producten nu ‘gezond’ kunnen worden genoemd zonder 
al te genuanceerd te zijn. De sector is zonder meer in staat om 
producten te maken die “gezond” en daarnaast lekker en makkelijk 
zijn. 

Circa driekwart van de Nederlanders 

vindt dat zij zelf meestal gezond eten. 

Vier op de tien Nederlanders hebben 

de motivatie om in de toekomst 

gezonder te gaan eten.

Vier op de tien willen in de toekomst gezonder gaan eten
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Als dat ook nog eens producten zijn die qua aard, uiterlijk en 
smaak dicht bij de huidige meest favoriete producten komen, zal 
het ook voor de grote meerderheid van de bevolking gemakkelijk 
geaccepteerd worden. Per saldo zal iedere ondernemer zijn eigen 
weg moeten kiezen om met zijn eigen visie de handschoen van de 
maatschappelijke uitdaging op te pakken.

Michel van Schaik 

‘Slechte voeding is een tijdbom onder onze samenleving. Het draagt 
bij aan een ongezonde leefstijl die op den duur leidt tot chronische 
ziekten zoals overgewicht, diabetes, hart- en vaatziekten en kanker. 
Uiteindelijk gaat het ten koste van de kwaliteit van leven van mensen 
en de vitaliteit en productiviteit van de samenleving als geheel. 
En dan heb ik het nog niet over de alsmaar toenemende kosten 
van de gezondheidszorg. Inzetten op gezondere voeding en een 
gezondere leefstijl draagt niet alleen bij aan de kwaliteit van leven 
van mensen maar is tegelijkertijd een economische kans. Het is 
belangrijk dat publieke- en private partijen de krachten bundelen om 
dit grote maatschappelijke vraagstuk aan te pakken. (De Rabobank 
ondersteunt daarbij graag met kennis, netwerken en kapitaal.)’

Michel van Schaik is directeur 
Gezondheidszorg bij de 
Rabobank

‘ Maatschappelijk 
vraagstuk aanpakken is 
ook economische kans’
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Noord-
Nederland 

als voorloop-
gebied

Regeren is vooruitzien. De Noordelijke regio 
heeft alles in zich om een voorloper te zijn in de 
beweging naar een food- en agrisector die juist 

gericht is op die gezondheid.

5
Het agrarische areaal is in Noord-Nederland groot, de traditie en 
kennis rond het telen van grondstoffen voor de voedingsindustrie 
zijn in overvloed aanwezig. Door de decennia heen heeft de 
Noordelijke agrarische sector bewezen een koploper te zijn als het 
gaat om efficiëntie en innovatiekracht.

In het verlengde van die sector is de Noordelijke voedings-
middelenindustrie belangrijk. De industrie kenmerkt zich door een 
grote flexibiliteit en prestaties van wereldformaat als het gaat om 
doelmatigheid, vernieuwingskracht en productkwaliteit. 

De onderwijsinstituten zijn in Noord-Nederland binnen handbereik. 
De Rijksuniversiteit in Groningen doet veel onderzoek naar 
voeding, gezondheid en menselijk gedrag, net als het Universitair 
Medisch Centrum Groningen. De verschillende hogescholen zetten 
daar ook op in. 

Noord-Nederland is door de Europese Commissie uitgeroepen 
als voorbeeldregio op het gebied van Active en Healthy Ageing. 
Gezonde leefstijl – en daarmee gezonde voeding – zijn een 
essentieel onderdeel daarvan. In het kader van Healthy Ageing kan 
de overgang naar een gezonder aanbod als vanzelfsprekend op 
steun van de overheid rekenen.
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‘Voeding is een wezenlijk onderdeel van onze leefstijl en bepaalt 
in hoge mate onze vitaliteit. We proberen onze verzekerden maar 
feitelijk alle burgers te ondersteunen in gezond leven en vitaal 
blijven. Dus ook in gezond eten. Dat is de brandstof voor een vitaal 
en gelukkig leven. En bovenal kan gezond eten ontzettend lekker 
zijn. Voor Noord-Nederland is dit een uitdaging, maar ook een 
geweldige kans! Een gezonde impuls voor de regionale economie.’

Bert van der Hoek is 
bestuursvoorzitter van 
De Friesland Zorgverzekeraar

‘ Gezonde impuls 
voor de economie’

Bert van der Hoek 

Steeds meer mensen realiseren zich hoe belangrijk voeding is. Ondernemers kunnen 
nieuwe producten en concepten bedenken om aan de groeiende vraag te voldoen.
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Samenwerken

Om tot een agri- en foodsector te komen die 
meer gericht is op het fit en gezond houden van 
consumenten, is samenwerking over de hele linie 

onontbeerlijk. Voor een succesvolle overgang 
moeten vraag en aanbod naar gezonde voeding 

snel en gelijktijdig groeien.

6

De ontluikende vraag naar voeding die bijdraagt aan fit en 
gezond leven is nog onvoldoende om de voedingsindustrie te 
motiveren op de massale productie ervan in te zetten. Vanuit 
consumentenzijde moet de vraag naar gezonde voeding verder 
worden aangewakkerd. Maar zonder voldoende aanbod is dat 
zinloos. Het daadwerkelijk creëren van aanbod is een katalysator 
voor die groeiende vraag. Meer vraag betekent meer economische 
rechtvaardiging voor bedrijven om het aanbod uit te breiden. 

In deze situatie heeft een groot aantal bedrijven de kans koploper 
te worden in de transitie naar voeding voor fit en gezond. Ieder 
bedrijf kan daar zijn eigen rol in vervullen. Te beginnen bij de 
ondernemingen en instellingen die zich direct bezig houden met 
wat de consument voorgeschoteld krijgt.  Bij “thuisconsumptie” 
kiest de consument zelf uit een breed assortiment met vooral 
genotproducten. Bij de “buiten de deur”consumptie, kan de 
aanbieder nadrukkelijk sturen in zijn aanbod. Door te kiezen voor 
innovatieve producten en concepten die “fit en gezond’ nastreven 
maar wel voldoende passen bij het verwachtingspatroon van de 
consument, kunnen juist deze aanbieders “launching customers” 
zijn voor de keten die daar aan vooraf gaat: distributeur, 
voedingsmiddelen fabrikant, landbouw.



32 33Noordelijke Innovation Board Gezonde voeding, een kans voor ondernemend Noord-Nederland
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Kennis

Eén van de belangrijkere uitdagingen en 
randvoorwaarden om een succesvolle verandering 
van de sector te stimuleren, is het vergroten van de 

kennis over voeding en gezondheid. Te beginnen met 
de vraag: wat is gezonde voeding eigenlijk? Dat is 
een vraag waarvan de repliek wellicht evident lijkt, 

maar die toch niet zonder meer te beantwoorden is.

7

De vraag is onderwerp van (wetenschappelijk) onderzoek. Maar 
voordat een eindconclusie wordt getrokken, zijn er facetten 
waarover overeenstemming bestaat. Variatie van voeding is 
belangrijk, waarbij zo veel mogelijk verschillende nutriënten in 
het dieet worden opgenomen. Tegelijkertijd is een teveel aan 
bepaalde nutriënten niet wenselijk. Maar een tekort aan belangrijke 
voedingsstoffen is evenzeer schadelijk.

Over het algemeen stelt de Gezondheidsraad in haar richtlijnen 
(2015) dat we meer groenten en fruit moeten eten. En ook noten 
en peulvruchten moeten we in grotere hoeveelheden aan ons dieet 
toevoegen. De raad heeft ook aandacht voor de voedselindustrie 
door te stellen dat we vooral minder bewerkt vlees moeten 
consumeren. Geraffineerde graanproducten moeten we zo veel 
mogelijk vervangen door volkoren producten.
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Het bereiden van voedsel uit enkelvoudige producten is vanwege 
de gezondheid op de lange termijn aan te bevelen. Maar een groot 
deel van het voedselaanbod in de winkels bestaat nog altijd uit 
gemaksproducten, klaar om te eten. En juist in die producten zitten 
de stoffen (met name suiker en zout) die volgens de richtlijnen 
van de Gezondheidsraad niet bijdragen aan het terugdringen van 
chronische ziekten. Integendeel. 

Kennis over welke grondstoffen en nutriënten in een 
voedselaanbod thuishoren dat past bij een gezonde eetstijl, is 
in de sector onvoldoende aanwezig. Voor onderwijsinstellingen 
ligt er een belangrijke taak om die kennis over te dragen. 
Met de basiskennis over gezonde voeding en fysiologie in de 
hand, alsmede de richtlijnen van de Gezondheidsraad, kunnen 
workshops, cursussen en symposia georganiseerd worden. Het 
doel moet zijn om in alle geledingen van de food- en agriketen 
door te dringen.

Delen van kennis gaat verder dan dat. Veel meer kwesties moeten 
de revue passeren. Vragen als: hoe verleiden we de consument 
voor gezond te kiezen? Hoe regelen we dat ons aanbod niet te 
duur wordt? Hoe leren we de klant te snappen? Welke uitingen 
spreken hem aan? Ook dat zijn vragen die door middel van kennis 
en nieuw onderzoek door onderwijsinstellingen kunnen worden 
beantwoord.

In opdracht van de Innovation Board is er een consensus paper 
tot stand gebracht. Daarin beschrijven experts op het gebied van 
voeding en gezondheid op welke manier samengestelde producten 
in het belang van de gezondheid verbeterd kunnen worden. Het is 
juist in deze categorie namelijk, dat de meeste gezondheidswinst 
te behalen is en dus innovatie gevraagd. Vooral voor ontwikkelaars, 
producenten en distributeurs in de branche is dat een belangrijke 
leidraad.

Weten wat je eet Eten op basis van wat je meet

Eten op basis van wetenschapGezonder willen eten

Denken 
dat je 
weet wat 
je eet

Bron: TNO, Huuskes, Rabobank 2016
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Aanbod

De voedingsindustrie heeft producten met groot 
succes geoptimaliseerd op smaak en gemak. Vooral 
omdat de consument daarom vraagt. De aandacht 
voor een gezonde eetstijl is daarbij voor de sector 
nooit uitgangspunt geweest. Maar dat zou het wel 

moeten worden, zonder dat de succesfactoren smaak 
en gemak naar de achtergrond verdwijnen.

8

Het bedrijfsleven kan een belangrijke rol spelen. Door producten 
te maken die qua smakelijkheid en gemak kunnen wedijveren met 
het huidige aanbod, wordt de noodzakelijke aanpassing van de 
eetstijl kleiner. Een snellere overschakeling betekent een snellere 
positieve ontwikkeling in de omzet van deze producten, waardoor 
de kostprijs sneller richting die van de huidige producten gaat.

Om een majeure verandering in de Food- en Agrisector tot stand 
te krijgen, moet de consument worden verleid te kiezen voor ‘fit 
en gezond’. Dat lukt eerst en vooral als de consument weg blijft 
van het idee dat ‘fit en gezond’ niet lekker is, of niet gemakkelijk. 
Dus moeten er nieuwe producten op de markt worden gebracht, 
die de eigenschappen verenigen. De consument kiest heus voor 
zijn gezondheid, als het aangeboden voedsel aan zijn andere 
voorwaarden voldoet.

Natuurlijk heeft de sector geen volledige invloed op wat 
consumenten tot zich nemen. De hoeveelheid en de frequentie van 
de voedselinname bevinden zich volledig buiten het bereik van de 
voedselindustrie. Toch kan de industrie een flinke steen bijdragen 
aan het langer gezond houden van de bevolking.
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Sojateelt in Noord-Nederland

Allereerst door het ‘niet te veel-criterium’ in acht te nemen, 
dat wil zeggen zuinig te zijn met toevoegingen waarvan 
gezondheidsinstanties als de WHO en de gezondheidsraad 
aangeven dat ze niet of maar beperkt thuishoren in een gezond 
eetpatroon. Met dat criterium kunnen ook gemaksproducten veel 
treden winnen op de gezondheidsladder. Het samengestelde 
voedsel kan met die maatregelen in ieder geval een stuk gezonder 
zijn dan veel van die producten, die nu vooral op smaak zijn 
ontwikkeld.

Dit alles vereist een nieuwe manier van tegen voeding en de 
productie ervan aankijken. Het vereist de ontwikkeling van 
compleet nieuwe producten, maar ook het heroriënteren op het 
agrarische aanbod. Die nieuwe manier van voedingsmiddelen-
productie zou in het Noorden omarmd moeten worden. Zodat in 
ons landsdeel innovatie, gezondheid, en economische vooruitgang 
samen op gaan. Nog voordat de rest van de wereld die stap, die 
niet kan uitblijven, gaat zetten.
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Alfred Welink

‘Voeding is de basis van elke dag, naast slaap en kennis. Steeds meer 
mensen realiseren zich hoe belangrijk voeding is. We staan echt 
aan het begin van de opmars van gezonde voeding. De aandacht 
groeit, in samenhang met thema’s als fitter leven, gezonder oud 
worden, chronische ziekten tegengaan. Het bedrijfsleven moet 
samen met de politiek en het onderwijs de leiding pakken in die 
beweging. Dat heeft met verantwoordelijkheid te maken, maar ook 
met mogelijkheden. Ondernemers kunnen nieuwe producten en 
concepten bedenken om aan de groeiende vraag te voldoen.  
Daar ligt echt een grote kans.’

Alfred Welink is voorzitter 
van werkgeversorganisatie 
VNO-NCW Noord

‘ Ondernemers moeten 
verantwoordelijkheid 
nemen en kansen pakken’

Voedingspatronen Noord-

Nederland in kaart

Verschillen in smaak en voorkeur

"Zoetekauw"

"Hollandse pot en een borreltje"

"Hartige hap"

"Foodies"

Bron: Lifelines
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Vraag

De consumentenvraag naar gezonde voeding 
vertoont al jaren een stijgende lijn. De sector zelf kan 
helpen die lijn steiler te maken. Door innovaties door 

te voeren in het voedselaanbod. Gezond en lekker 
kunnen evenzeer hand in hand gaan. Dat vereist 

creativiteit, innovatief denken, ondernemerschap.

9

Tegelijk met het stimuleren van het aanbod van gezonde(re) 
voeding, moet de consumentenvraag ernaar een impuls krijgen. 
Deels stijgt die vraag al, toont onderzoek van onder meer de 
Rabobank en ING aan. Hoewel volgens de cijfers de vraag naar 
convenience-producten nog altijd stijgt, is erin ook te lezen dat 
consumenten in toenemende mate aandacht hebben voor de rol 
die voeding speelt in hun gezondheid.

Onderzoeksbureau Motifaction concludeerde twee jaar geleden dat 
vier op de tien Nederlanders gezonder wil eten. Het lijkt erop dat 
consumenten meer behoefte hebben aan gezonde voeding dan het 
aanbod ervan in de schappen doet vermoeden.
Om ervoor te zorgen dat de food- en agrisector het aanbod 
van gezonde producten flink verhoogt, moet de vraag ernaar 
extra worden aangezwengeld. Dat is geen gemakkelijke opgave, 
een uitdaging die vereist dat verschillende partners de handen 
ineenslaan.

Uitgekiende marketing komt eraan te pas, in combinatie met het 
delen van kennis over het verband tussen voeding en gezond en fit 
blijven. Essentieel is dat het vooroordeel uit de weg wordt geruimd 
dat gezonde voeding veel duurder is dan het bekende aanbod. 
En het is een uitdaging aan de sector om ervoor te zorgen dát die 
voeding betaalbaar wordt gevonden.
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Het kan, vooral met hulp van de tussenhandel in de sector. 
Doorgaans wordt daar gerekend met procenten marge, terwijl 
rekenen met centen niet alleen eerlijker zou zijn, maar vooral 
de prijs van gezonde voeding binnen de perken houdt. De 
grondstoffen van gezonde voeding zijn meestal duurder. Een 
grotere vraag naar gewassen die passen bij een gezond eetpatroon 
zal de aandacht voor een efficiëntere en dus kostengunstigere 
productie tot gevolg hebben.

Een acceptabel gevonden prijs voor gezonde voeding is een 
vereiste. Die kostprijsaspecten binnen de landbouw, de distributie 
en de verwerking worden zeer positief beïnvloed door een snelle 
transitie. Zo lang de vraag naar gezonde voeding een klein deel van 
de markt beslaat, zal de kostprijs ervan substantieel hoger blijven, 
wat een snelle acceptatie en invoering sterk vertraagt.
Voorlopers zijn er nodig. Levende voorbeelden die kiezen voor 
gezonde voeding en die dicht bij de consument staan. Horeca en 
cateraars die gezondere gerechten op de kaart zetten en daarmee 
publiciteit genereren. Individuele pioniers met gezag die het 
vliegwiel laten draaien, politici die het belang van gezonde voeding 
op de kaart zetten.

Het kan allemaal lukken. Het moet lukken. Innovatie in de 
foodsector is daarbij wellicht de sleutel. Producten moeten er 
komen die net zo lekker en gemakkelijk zijn als wat de consument 
intussen gewend is. Maar dan wel veel gezonder. Dat is de manier 
om de vraag te stimuleren. Via een vergroot aanbod.

Er wordt steeds vaker gezocht naar gezonde receptenNederlanders over voedsel en gezondheid
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Effecten

De food- en agrisector kan twee dingen doen 
als het gaat om het vergroten van het aanbod van 

gezonde voeding. Het eerste is wachten tot het 
van bovenaf wordt opgelegd. Het andere is zelf 

bewegen, zelf pionieren, zelf kansen pakken. Door 
als Noord-Nederland het voortouw te nemen in deze 

ontwikkeling, zijn de economische kansen groot.

10

De ontwikkelingen gaan snel. Consumenten worden zich in 
toenemende mate bewust van de relatie tussen voeding en langer 
fit en gezond blijven. Met het oprukken van het aantal chronische 
ziekten dat steeds meer mensen op steeds jongere leeftijd treft, en 
de relatie met leefstijl, is het maatschappelijk belang van gezonde 
voeding evident.

In de food- en agrisector is Noord-Nederland rijk aan exportparels. 
Zoals kaas, pootaardappelen, babyvoeding en aardappelzetmeel. 
Als onze regio in gezamenlijkheid nu inspringt op de 
ontwikkelingen die er onvermijdelijk aankomen – meer aandacht 
voor fit en gezond in voeding - , dan komen er meer van die 
exportparels bij. 

Als het de Noordelijke foodsector lukt om samengestelde 
producten te maken, die lekker en makkelijk zijn, maar ook in het 
belang van de gezondheid op langere termijn, dan heeft de sector 
een prachtige uitgangspositie, een voortrekkersfunctie.
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Ook voor de landbouwsector in Noord-Nederland openbaren 
zich als gevolg van deze omslag nieuwe kansen. Veranderingen 
in voedingsconsumptie hebben logischerwijs grote invloed op 
de landbouw. De beweging van een eenzijdige nadruk op lekker 
naar een evenwichtig eisenpatroon aan voeding, leidt tot een 
andere vraag. Als naast lekker ook verzadigend, voedend en niet 
te energierijk op het  spreekwoordelijke menu staan, zijn andere 
producten nodig. De adviezen van de gezondheidsraad in 2015 
vergen bijvoorbeeld meer dan een miljoen ton extra groente en 
fruit en tienduizenden extra hectares aan peulvruchten. Het biedt 
kansen om teelt van noten extra leven in te blazen, en zo meer.

De dalende trend in 

groente- en fruitconsumptie 

is de laatste jaren 

gestabiliseerd

De dalende trend in groente- en fruitconsumptie is de laatste jaren gestabiliseerd;
de toekomstige ontwikkelingen in voeding zijn onzeker
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En nu?

We kennen de paradigma’s waarin we 
gevangen zitten. Consumenten kopen in 

meerderheid wat lekker is, wat gemakkelijk is, 
wat goedkoop is. Het gaat er nu om dat die 

producten óók nog gezond zijn.

11

Deze essentiële verandering heeft alleen dan kans van slagen, als 
alle stakeholders besluiten dat zij belangrijk is en bereid zijn er 
energie in te steken. Dat is geen verloren energie, want de transitie 
naar gezonde voeding, die evident van het grootste belang is, 
biedt alle stakeholders grote kansen. Kansen om maatschappelijke 
verantwoordelijkheid te nemen, om zich verder te ontwikkelen, en 
voor ondernemingen en overheden om economisch aan belang te 
winnen.

Wat er moet gebeuren, als we het erover eens zijn dat er een 
maatschappelijke rol is weggelegd voor iedereen in de food- en 
agribusiness, is dat we het aanbod radicaal aanpassen. En dan 
wel op zo’n manier, dat de gezonde producten die die aanpassing 
opleveren, een behaalbare verandering van de leefstijl van 
consumenten behoeven.

Om dat te bereiken, moet de innovatiemotor aangeslingerd 
worden. In de schappen van de super, in bedrijfs- en sportkantines, 
in restaurants en snackbars: overal zou een nieuw type aanbod 
moeten verschijnen. Een aanbod dat de consument helpt fit en 
gezond te blijven, terwijl het nog steeds smakelijk, gemakkelijk en 
niet duur is. 
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Stijgende interesse
voor gezonde voeding

Bewustwording
van voedingsmiddelen

Gezonde
snelle hap

Consumenten kopen in meerderheid wat lekker is, wat gemakkelijk is, wat  
goedkoop is. Het gaat er nu om dat die producten óók nog gezond zijn.
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Supermarkten, 
winkels

Ongeveer 70 procent van de voeding die in 
Nederland wordt gegeten, wordt gekocht 

in een supermarkt of zogeheten “at home” 
levensmiddelenretail. Daarom is die branche 

één van de belangrijkste stakeholders van 
de transitie naar gezonde voeding. 

12

In de branche is al een ontwikkeling zichtbaar die als eerste 
voorteken van de transitie gezien kan worden. Het aanbod 
van gezonde voeding in de schappen stijgt. Om een radicale 
verandering teweeg te brengen, is die ontwikkeling evenwel 
nog te mager. Veel meer kan. Wie zich bedenkt dat de meeste 
voedselkeuzes van consumenten pas in de winkel worden gemaakt, 
realiseert zich hoeveel de branche kan betekenen voor de 
omwenteling naar gezonde voeding.

Zo hebben supermarkten de macht en kans om veel meer gezonde 
voeding aantrekkelijk aan te bieden, en tegelijkertijd het aanbod 
van ongezonde voeding te verminderen. Met behulp van het 
margebeleid zou gezonde voeding een veel betere kans krijgen. 
Net als wanneer bewust met de positie van gezonde keuzes in de 
schappen wordt omgegaan.

De bedrijven die daar nu werk van maken, laten zien dat zij 
zich bewust zijn van het maatschappelijk belang en kunnen een 
koploperspositie innemen. Zij kunnen zich onderscheiden en het 
tijdstip is goed. De vraag stijgt, de aandacht voor gezonde voeding 
gaat evenredig mee
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Stelling: ik let het meest op hoe gezond mijn voeding is ...

Op welk moment let u er vooral op hoe gezond uw voeding is?
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Bron: ING Vraag van Vandaag
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Als ik thuis eet

Bij het avondeten

Ik let er nooit op

Bij het ontbijt

Bij de lunch

Als ik buiten de deur eet

Bij tussendoortjes

Ik let er nooit op

Vooral thuis let consument

op gezondheid voeding, en dan

met name bij tussendoortjes

en avondeten

Supermarkten hebben de macht en kans om veel meer gezonde voeding 
aantrekkelijk aan te bieden, en tegelijkertijd het aanbod van ongezonde  
voeding te verminderen.
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Horeca

Waarom eten de meeste restaurantgasten hun friet 
op, maar laten ze wat groenten liggen? Waarom 
wordt op de meeste menukaarten het vlees eerst 

aangeprezen, en krijgen de gezondere componenten 
van het menu veel minder prioriteit?

13

Het zijn vragen die ondernemers in de horeca zich (soms opnieuw) 
zouden moeten stellen. De uitdaging aan deze branche is niet 
gering. Op het menu zouden producten moeten komen, die de 
gezondheid van de eetgast ten goede komen. Peulvruchten en 
noten bijvoorbeeld, verdienen een prominentere plek.

Maar ook de bestaande menukaart biedt ruimte voor verbetering. 
De gezonde dingen die nu ook al geserveerd worden, verdienen 
creatieve aandacht. Door niet alleen van vlees en friet, maar ook 
van de groente een feestje van de smaak te maken, kan al veel 
gewonnen worden.

Met het toenemen van de aandacht voor fit en gezond 
(ouder worden) stijgen de kansen voor het oprichten van 
horecagelegenheden waar uitsluitend gezonde voeding op het 
menu staat. Wie daarin pioniert heeft de kans een voortrekkersrol 
op zich te nemen en daarmee voorsprong op te bouwen.
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Kantines, 
catering, 

snackbars, 
tankstations

Bedrijfs- en sportkantines hebben in het kader 
van een gezonde leefstijl een voorbeeldfunctie. 
De vereniging of de werkgever zorgt goed voor 

zijn  mensen in de hoop dat de mensen dat 
voorbeeld overnemen.

14

Kantines, snackbars en andere plekken waar consumenten een 
‘snelle hap’ zoeken, kunnen een pioniersrol op zich nemen als 
het gaat om de transitie naar gezonde voeding. Zij staan in 
rechtstreeks contact met de consument en hebben om die reden 
de mogelijkheid direct iets te doen met de aantrekkende vraag 
naar gezonde voeding. 

Zonder groeiend aanbod is een aantrekkende vraag in dit kader 
niet veel waard. Daarom zou de branche de samenwerking met de 
hele keten van de voedingsindustrie moeten zoeken. Om erop aan 
te dringen het aanbod te vergroten.

In het kader van het project man Made Blue Zone (Healthy 
Ageing Network Northern Netherlands) praat een aantal 
snackbareigenaren al samen over wat zij kunnen betekenen om het 
aanbod in hun zaken gezonder te krijgen. Een geweldig initiatief 
waarbij de conclusie dat zoiets alleen lukt wanneer alle schakels in 
de keten samenwerken, gerechtvaardigd is.
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‘Bij consumenten gaat het vooral om smaak en beleving. Wij  
weten voedzaam en gezond om te zetten in lekker en verrassend.  
Wij vertellen het verhaal achter de producten en verkopen kwaliteit.  
Om een bewuste keuze te kunnen maken is kennis nodig. De kennis 
van onze partners binnen de food- en agriketen dragen wij daarom 
over aan het bedrijfsleven en de consument. Zodat die weet waar 
een product vandaan komt, met welke passie eraan is gewerkt en wat 
het resultaat is voor je gezondheid. De basis is altijd het leveren van 
pure voeding volgens receptuur van onze professionele chef-koks. 
Geen kunstmatige toevoegingen, maar voeding zoals het bedoeld is. 
Voeding waarmee je vitaal ouder worden ondersteunt, waarvan  
je energie krijgt. ’

Eric Minkhorst is directeur 
van Tweetal Belevingscatering 
in Almelo

‘ Wij zijn als het 
ware de secundaire 
arbeidsvoorwaarde’

Eric Minkhorst 

Healthy Ageing Network Northern Netherlands praat een aantal 
snackbareigenaren al samen over wat zij kunnen betekenen 
om het aanbod in hun zaken gezonder te krijgen.
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Producenten 
van samen-

gestelde  
voedings-
producten

De industrie heeft een centrale rol in 
de transitieopgave. Daar moeten de nieuwe 
producten vandaan komen, daar moet de 
innovatie plaatsvinden, daar moeten de 

bakens worden verzet.

15

Het optimaliseren van het eetpatroon van consumenten zit 
hem niet in de manier van voedselbereiding. Het zou voor de 
gezondheid erg gunstig zijn als elk mens uit zijn eigen groentetuin 
kookt, maar dat gaat nooit gebeuren. De gevraagde verandering 
van de leefstijl en het eetpatroon moet minder vergaand zijn, om 
zo veel mogelijk mensen een gezonder aanbod te geven.

Dus is het zaak dat de voedselproducten die in de schappen 
liggen net zo lekker, net zo gemakkelijk zijn als de producten 
die de consumenten gewend zijn. Maar die producten moeten 
wel een gunstiger effect hebben op de gezondheid. En dat 
kan! Bijvoorbeeld door toevoegingen die niet goed zijn voor de 
gezondheid te vervangen door componenten die dat wel zijn. Dat 
vergt creativiteit, innovatie, buiten de kaders denken. Maar wie 
zich er nu met overgave mee bezig gaat houden, heeft de kans een 
grote voorsprong op te bouwen in de markt, die vroeg of laat die 
kant op gaat bewegen.

Gevraagd zijn producten die drastisch nieuw zijn, en dat is een 
andere insteek dan producten die alleen wat minder ongezonde 
componenten bevatten. Het gaat niet om aanbod waarvan we 
zeggen: ,,Moet een keertje kunnen’’, maar van aanbod dat altijd kan 
in het kader van de gezondheid.
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Consument maakt bij voedingskeuze 
afweging tussen vijf G's

Rimmert de Jong

Rimmert de Jong, 
Royal Steensma
Leeuwarden

‘Wij zijn een bedrijf dat bakkerijingrediënten levert aan alle 
soorten bakkers, van thuisbakker tot grote bak-industrie in binnen 
en buitenland. Wij hebben dit jaar als vijfde speerpunt "gezondheid" 
opgenomen in onze strategie. Zo maken wij nu gekonfijte vruchten 
waarbij wij 30% van de toegevoegde suikers vervangen door 
voedingsvezels. Wij zijn aangewezen op een markt die nog moet 
groeien. We hopen dat de toenemende aandacht voor voeding ook 
de retailers aanspoort om juist meer gezonde producten te gaan 
opnemen in hun assortiment.’

‘  Gezondheid in 
bedrijfsstrategie’

Factor gezond wint aan belang

Consument let meer op gezondheid in de supermarkt
Als ik voedingsmiddelen in de supermatkt koop let ik vooral op ...

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Bron: ING Vraag van Vandaag (op basis van 58.600 respondenten)
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Landbouw

De landbouwsector zou de bewegingen in 
de consumentenmarkt goed in de gaten moeten 

houden. De kansen openbaren zich meer en meer.

16
Gezonder eten betekent in veel gevallen meer enkelvoudige 
producten. En die komen rechtstreeks van het land. Maar omdat 
de leefstijl van veel consumenten ook samengestelde  producten 
vereist, liggen daar eveneens mogelijkheden.

Al die nieuwe samengestelde producten hebben nieuwe 
grondstoffen nodig. En dat biedt kansen voor de agrarische sector. 
Aanvullingen op energierijke gewassen hebben de toekomst. 
Daarnaast is de ongetwijfeld toenemende vraag naar noten, zaden 
en peulvruchten aanleiding nieuwe gewassen aan te planten en een 
voortrekkersrol in te vullen.

De agrarische ondernemers die als eerste en als beste inspelen op 
de transitie naar gezonde voeding, kunnen daaruit economische 
voordelen behalen.
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‘Het bewustzijn dat ons voedsel gezonder moet worden, groeit 
onder boeren. Je ziet steeds meer initiatieven van boeren die 
via korte ketens hun producten direct leveren, bijvoorbeeld aan 
verzorgingshuizen. Maar ook op het terrein van biodiversiteit en 
bodemleven denkt onze sector steeds meer aan de gezondheid. 
Zeker in Noord-Nederland, waar het landbouwareaal groot is en de 
lijntjes kort, zijn er kansen om succesvol te ondernemen in het kader 
van gezondere voeding. Het is aan ons als LTO om de ketenpartners 
bijeen te brengen en goede voorbeelden te delen. En ons er zo hard 
voor te maken dat de risico’s van onze leden beperkt worden.’

Trienke Elshof is voorzitter 
van het regiobestuur Noord 
van LTO-Noord

‘  Zeker in het 
Noorden kansen 
voor boeren’

Trienke Elshof

Impact gezondheidstrend op landbouw, industrie, handel en horeca

Profiteren van de consumentenvraag

Trend heeft effect op:

Gewaskeuze

Teeltwijze

Verschuiving van vraag en aanbod

Garanderen van beschikbaarheid  
in geval van stijgende vraag

Productontwikkeling

Assortimentskeuze

Samenstelling assortiment

Positionering

Productiemethodes

Marketing

Bron: ING Economisch Bureau
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Politiek

De rijksoverheid heeft in de vorm van 
belastingen en subsidies directe invloed 

op het eetpatroon van consumenten.

17
Door die middelen in te zetten ten gunste van gezonde voeding 
en ten nadele van ongezonde producten, kan zij de hele keten 
van stakeholders een duw in de rug geven om de transitie naar 
gezonde voeding snel dichterbij te brengen. De voorgenomen 
BTW-verhoging is een percentuele. Zo’n verhoging werkt – net 
als de handelsmarges – in het nadeel van de duurdere gezonde 
voeding.

Door middel van het instrument van voorlichting in de vorm van 
landelijke campagnes kan de overheid die ontwikkeling nog extra 
kracht bijzetten.

Het beleid kan op gezondere voeding gericht zijn. Zo is het geen 
vreemde gedachte om schoolkantines te verplichten alleen voeding 
aan te bieden die bijdraagt aan een fit en gezond leven. Met als 
bijeffect dat scholieren het op school aangeleerde patroon elders 
uitragen.

Lokale overheden kunnen als speerpunt gezondere voeding 
neerzetten. In dat licht zouden zij er goed aan doen voedings-
bedrijven gerichter bij hun beleid te betrekken, om de gezamenlijke 
doelen te kunnen behalen.
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Onderwijs

Het verband tussen gezonde voeding en een gezond 
en fit leven lijkt logisch. Toch is het van belang 
dat kinderen dat verband leren inzien. Want als 

zij zien wat voeding met het lichaam doet, 
hebben ze meer instrumenten in handen om 

zelf gezonde keuzes te kunnen maken.

18

In het onderwijscurriculum is onvoldoende aandacht voor gezonde 
voeding. Ondanks dat het belang ervan evident is, komt voeding 
op weinig plekken in het onderwijs terug. Voor de hand ligt dat 
in horeca-opleidingen oog voor gezonde voeding is. Zodat de 
toekomstige koks weten hoe ze een bijdrage kunnen leveren aan 
een gezondere samenleving. Geneeskundige opleidingen zouden 
ook veel meer aandacht moeten hebben voor de invloed van 
voeding op de volksgezondheid.

Maar voor alle onderwijsinstellingen geldt dat zij een voorbeeld-
functie hebben. Snoep- en frisdrankautomaten geven in dat kader 
geen pas in een schoolkantine. De scholen kunnen een grotere rol 
pakken, door uitsluitend gezonde voedingsmiddelen aan te bieden. 
De verwachting is dat zo’n maatregel een verdergaand effect heeft 
dan directe gezondheidswinst voor de leerlingen. Zij raken gewoon 
met gezonde voeding en nemen die ervaring mee naar huis, naar 
de rest van hun leven.

Afgezien daarvan hebben onderwijsinstellingen de mogelijkheid 
meer mensen te onderwijzen in de rol van voeding in het fit en 
gezond blijven. In de vorm van onderzoek over de essentie van 
gezonde voeding, en de marketing en communicatie die nodig  
zijn om zo veel mogelijk mensen en stakeholders te bereiken.
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Noordelijke 
Innovation 

Board

19
Het doel van de Noordelijke Innovation Board is het 
aanjagen van innovatie en bedrijvigheid in Noord-
Nederland. De transitie naar gezonde voeding past 

daar naadloos in. Zij biedt een uitgelezen kans 
om ons landsdeel kansrijk te positioneren.

De Board wil dat doel bereiken door te laten zien, te bewaken en 
aan te jagen. Het laten zien van wat er nu is, wat er komt en hoe 
bedrijven daarop kunnen inspelen is in eerste instantie van belang. 
Bewustwording creëren van hoe de voedingsindustrie nu in elkaar 
steekt en welke kant het op gaat en zou moeten. Én tonen waarom 
die overgang zulke grote kansen biedt.

Om de transitie gestalte te laten krijgen, zijn projecten nodig 
waarin de eerste stappen worden gezet. De Board legt zich erop 
toe te bewaken dat die projecten op gang komen en succesvol 
verlopen. Dat lukt door partijen bij elkaar te brengen en te 
overtuigen van de shared values.

De Noordelijke Innovation Board wil de bewaker van de 
innovatiekracht op dit terrein worden, een partij die zorgt dat 
bedrijvigheid en onderzoek samen komen, dat startups ontstaan 
en de pioniers in de transitie naar gezonde voeding van zich laten 
horen.
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