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Feiten en fabels
Al fantaserend schreef ik in 2007 in mijn allereerste bespiegelingen 
voor VMT (VMT 2007-23) een toekomstdroom waarin een bezoek 
aan de supermarkt niet alleen boodschappen, maar ook een 
gezondheidsconsult oplevert. Advies over voedings- en bewegings-
patroon, gezond- en duurzaamheid wordt bij de kassa uitgedrukt 
in de virtuele eenheid ‘floepie’. Een bijzondere gedachte die alleen 
al vanwege privacyredenen niet direct uitvoerbaar is. Maar wel een 
gedachtegang die in de loop der jaren is blijven leven. Hoe krijgt de 
consument eenvoudig informatie over gezondheid en duurzaam-
heid?
Destijds streden het Ik Kies Bewust-logo (IKB-logo) en het Gezonde 
Keuze Klavertje (GKK) van Albert Heijn om van de gezonde keuze 
de gemakkelijke keuze te maken. Maar door een veelheid aan 
logo’s en richtlijnen zag de consument door de bomen het bos niet 
meer. De gezonde keuze werd een zoektocht in een logowoud. 
Inmiddels heeft het klavertje van AH een oranje en een groen rand-
je gekregen en was het laatste nieuws tijdens het VMT Food Event 
dat het IKB-logo het gaat winnen van het GKK. Maar dat we niet 
moeten rekenen op één logo per 1 januari 2011, zoals VWS graag 
wil. Laat staan dat het een logo is dat in heel Europa gebruikt gaat 
worden. Bovendien, er is nog weinig onderzoek gedaan naar de 
invloed van dit soort gezondheidsinformatie tijdens het boodschap-
pen doen.
Ook een duurzaamheidslogo gaat er voorlopig niet komen. LNV 
zet nu in op een duurzaamheidssysteem dat analyseert hoe een 
product scoort op bepaalde aspecten van duurzaamheid, zoals die-
renwelzijn, milieu en koolstofdioxide-uitstoot.
Mijn toekomstdroom van 2007 is nog geen werkelijkheid. Maar 
net nu ik op zoek ben naar inspiratie voor mijn allerlaatste bespie-
gelingen voor VMT valt mijn oog op een bericht van Foodlog.nl. 
De deelnemers aan de kritische weblog schreven al eerder over de 
marketingterm duurzaamheid en werden uitgedaagd om met een 
geloofwaardig alternatief te komen. Het resultaat: een informatie-
merk van consumenten waarbij bedrijven gratis kunnen aanslui-
ten, kijkofhetklopt.nl. Geef mensen alle feiten, dan vellen ze zelf 
wel een oordeel, is het uitgangspunt. Dus geen vooraf bepaalde 
criteria waaraan een product moet voldoen. Consumenten lopen 
al scannend met hun mobiele telefoon door de supermarkt, over 
de boerenmarkt of bij de slager en raadplegen een database 
opgebouwd in Wikimedia. Een opensource-systeem – wat ben ik 
dol op dat woord – betaald van 
belastinggeld. In gewonemen-
sentaal. Mensen gebruiken hun 
mobiele telefoon om streepjes-
codes te scannen en krijgen zo 
uitgebreide informatie over het 
product. Deze informatie komt 
van fabrikanten, consumenten, 
wetenschappers. Het is een Wiki-
pedia-achtige constructie waar-
aan iedereen kan bijdragen.
Zou dit dan de oplossing zijn? Ik 
blijf dromen.
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Kauwgom en 
harde snoep-
jes, daartoe 
beperkte het 
assortiment 
tandvriendelijke producten zich tot op heden. 
De opkomst van isomaltulose en erythritol 
brengt ook de ontwikkeling van tandvrien-
delijke chocolade, zachte en ‘zero calory’-
snoepjes en frisdrank binnen handbereik. 

Minimaal 20% CO2-reduc-
tie in het vrachtvervoer 
tegen 2012, minstens 20% 
minder vrachtbewegingen. 
Op het GS1-congres was 
duurzame logistiek een van 

de hoofdthema’s. Mars Nederland probeert 
dit te bereiken middels het Green Order-
concept.
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