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Marktactueel

‘Retailers weten te weinig van gezonde 
voeding’

a)  Eens. Anders stonden er 
minder ongezonde produc-
ten in de schappen.

b)  Oneens. Er is voldoende 
gezonde voeding in de 
supermarkt te vinden. De 
consument wil er alleen 
niet voor betalen.

c)  De lage prijs van ongezon-
de producten is een groter 
probleem dan het gebrek 
aan kennis. 

d)  Anders, namelijk …

Philip den Ouden, directeur van de Federatie van de Neder-
landse Levensmiddelenindustrie (FNLI), kiest voor d. 
“Er is in de supermarkt meer dan voldoende voeding te vin-
den voor een gezond voedingspatroon. Deze voeding is ook 
toegankelijk voor zeer beperkte beurzen. Supermarkten bie-
den een brede keuze aan de consument.” 
“Het probleem is dat voedingskundigen en dus ook een 
instelling als het Voedingscentrum er blijkbaar niet in slagen 
om de consument te overtuigen om een dergelijk pakket 
voedingsmiddelen daadwerkelijk in het boodschappenwa-
gentje te stoppen.”

Miranda Boer, hoofd PR en Voorlichting van het Centraal 
Bureau Levensmiddelenhandel CBL, is het oneens met de 
stelling, maar om een andere reden dan bovenaan staat.
“Retailers weten als geen ander welke wensen de consument 
heeft. In het geval van gezonde voeding doen zij er nog een 
schepje bovenop door niet alleen volop gezonde producten 
aan te bieden, maar ook nog eens voorlichting over gezonde 
voeding te geven. Bijvoorbeeld in hun magazines en op hun 
websites.”

Ook Albert Heijn is het (uiteraard) oneens met de stelling 
en kiest voor d. Anoeska Aspeslagh, AH-persvoorlichter: 
“Als grootste aanbieder van voedingsmiddelen speelt Albert 
Heijn een belangrijke rol in het stimuleren van een gezonde 
leefstijl. Wij maken de gezonde keuze makkelijker door 
voorlichting over voeding en door bijvoorbeeld het Gezonde 
en Bewuste Keuze Klavertje.” 
“Ook maken we de receptuur van onze Eigen Merk pro-
ducten gezonder. Zo hebben wij het afgelopen jaar het 
toegevoegde zout in brood verlaagd met 10%. Andere voor-
beelden zijn onze AH Soep Compleet, die is bekroond met 
de Jaarprijs Voedingscentrum 2008, de makkelijke doosjes 
vol fruit (diepvries) en de ‘Pluk en eet’ planten. Met deze 
planten, waar tomaten, paprika’s en aardbeien aan groeien, 
kunnen klanten zelf een moestuintje maken.” 
“Wij zien dat klanten de gezonde producten in onze win-
kels goed weten te vinden. Zo zijn negen van de tien meest 
gescande producten bij de kassa afkomstig van het aardap-
pelen-, groenten- en fruitschap.”

Reageren op onze stelling?
Ga naar www.vmt.nl, button ‘opinie’.

Stelling

VC: Verplichte voedings
cursus inkopers retail
Inkopers van supermarkten bezitten weinig kennis over voeding. 
Ze zouden daarom verplichte cursussen moeten volgen, verklaarde 
Voedingscentrum-directeur Yvonne van Sluys tijdens het symposium 
‘Goedkoop eten moet gezonder’ in Burgers Zoo in Arnhem.
“Ze moeten niet alleen maar met geld bezig zijn”, zegt Van Sluys. 
Wanneer ze meer voedingskundige kennis hebben, redeneert ze, zal 
het aantal gezonde producten in de supermarkt toenemen en zullen 
ze vaker in de aanbieding komen.
“Dick Boer moet zorgen dat inkopers meer voedingskennis krijgen”, 
refereert ze aan de topman van ’s lands grootste supermarktconcern 
Albert Heijn. Het topmanagement moet hieraan wel zijn steun geven, 
anders lukt het niet. Volgens haar is er op de kwaliteitsafdelingen van 
supermarkten voldoende voedingskundige kennis aanwezig om de 
inkopers bij te spijkeren.
Bij Plus Retail gebeurt dit al, zegt voedingskundige Hetty Essink. “Er 
is ze veel uitgelegd over gezonde voeding, ook is er iedere maand 
een nieuwsbrief met een gezondheidsupdate.” Iedere nieuweling 
die bij Plus aan de slag gaat, krijgt van Essink een presentatie over 
gezonde voeding.
Meer gezonde producten in het schap? “De enige oplossing is als 
producenten de supermarkten overnemen”, zei één van de bezoekers 
gekscherend. Een andere aanwezige, categorymanager  
Hendrik-Jan Schouten van Bonduelle, vindt dat inkopers van fabrikan-
ten gemiddeld meer voedingskundige kennis bezitten. Om inkopers 
in de retail meer voedingskennis bij te brengen kan lastig zijn, omdat 
het verloop groot is, meent hij. “Dan zouden supermarkten meer 
inkopers moeten opleiden”, aldus Van Sluys. Zij gaat in ieder geval 
persoonlijk topmanagers uit het supermarktwezen benaderen met de 
suggestie om inkopers cursussen over voeding te laten volgen.
De supermarkten bepalen voor het grootste deel wat Nederlanders 
eten, aldus de directeur van het Voedingscentrum. De supermarkt 
is daarom min of meer verplicht zijn grote invloed te gebruiken om 
Nederland gezonder te maken. Uit eigen onderzoek van het Voe-
dingscentrum blijkt dat Nederlanders door de kredietcrisis goedko-
per eten. Het aanbod van goedkope gezonde producten vergroten 
zou al een stap in de goede richting zijn naar een gezondere bevol-
king, meent Van Sluys. Zie ook het artikel Gezond moet goedkoper 
op pagina 41. 
• www.voedingscentrum.nl

FNDnetwerk
Het aantal deelnemers aan het 
Food & Nutrition Delta (FND)-
netwerk groeide dit jaar met 
36% naar 718. Het aantal bedrij-
ven dat deelneemt aan FND-pro-
jecten steeg naar 233. Dat blijkt 
uit de voortgangsrapportage 
2009 van SenterNovem. Uit de 
evaluatie blijkt dat met behulp 
van subsidies een groep van 159 
nieuwe bedrijven is aangespro-
ken die voorheen waarschijnlijk 
nog nauwelijks innoveerden.
• www.foodnutritiondelta.nl


