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Product en ontwikkeling
Thema: Vetten

Actieplan Energie in Balans

‘Overge
én ma

Eind oktober presenteerde het Convenant Overgewicht
het actieplan ‘Energie in Balans’. Het plan zou de
verantwoordelijkheid voor overgewicht te zeer
neerleggen bij de consument. Boegbeeld Paul
Rosenmöller vindt van niet: “Overgewicht is een
individueel én maatschappelijk probleem.” En tegen
de industrie: “Houd je aan de reclamecode en ga door
met minder suiker, zout en vet.”

Foto’s: C
onvenant O

vergew
icht.

Bij de uitreiking van het actieplan ‘Energie in Balans’ aan
minister Hoogervorst van VWS nam Paul Rosenmöller
een kijkje bij schoolkinderen die binnen het project
‘Koken met klasse’ gezond leren koken en eten.
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De rol van boegbeeld en voorzitter van de
stuurgroep van het Convenant Overge-
wicht lijkt de slank en fit ogende Paul Ro-
senmöller op het lijf geschreven. “Gezon-
de voeding en lichaamsbeweging hebben
altijd mijn aandacht gehad, al tijdens
mijn periode in de Tweede Kamer. Ook
privé speelt het een belangrijke rol in
mijn leven. Ik kom uit een familie waar
werd hardgelopen, gejudood en gevoet-
bald, en ik heb zelf altijd veel aan sport
gedaan”, vertelt hij.

Uitdaging
De voormalig lijsttrekker van Groen Links
accepteerde de uitnodiging van minister
Hoogervorst om voorzitter van de stuur-
groep te worden omdat hij het Conve-
nant beschouwt als een uitdaging: “Be-
stuurlijk gezien is het spannend omdat er
meerdere partijen bij betrokken zijn die
niet altijd dezelfde belangen hebben. Te-
gelijkertijd is het project een maatschap-
pelijke uitdaging. De gevolgen zijn groot
als de plannen niet of niet goed worden
uitgevoerd.”
Uitgangspunt van het begin 2005 gestar-
te Convenant Overgewicht is bevorderen
dat het individu de balans tussen eten en
bewegen herstelt. Dit moet gebeuren
door mensen en organisaties op een po-
sitieve wijze te stimuleren iets aan over-
gewicht te doen, de kennis over (de be-
strijding van) overgewicht uit te breiden
en de gezonde keus voor individuen mo-
gelijk en gemakkelijk te maken, zo valt te
lezen in het Actieplan Energie in Balans.
“In 2010 willen we bereikt hebben dat het
aantal volwassenen met overgewicht niet
verder groeit en dat het aantal kinderen
met overgewicht is verminderd”, licht
Rosenmöller toe. 

Spelenderwijs
Kinderen krijgen, naast groepen met een
lage sociaal economische status, prioriteit.

“Als kinderen spelenderwijs opgroeien
met aandacht voor het belang van goede
voeding en lichaamsbeweging, dan beklijft
dit gezonde gedrag beter. We verwachten
dat investeringen in deze doelgroep zich
later terugverdienen, de jeugd heeft
immers de toekomst”, zegt de stuurgroep-
voorzitter. Deze insteek heeft onder meer
geleid tot het project ‘Koken met Klasse’.
Koken met Klasse geeft basisschoolleer-
lingen van groep zeven en acht kookles-
sen op school en geeft daarnaast op
speelse en actieve wijze voorlichting over
een gezond leef- en eetpatroon. De lessen
worden gegeven door diëtisten die wor-
den bijgestaan door restaurantmedewer-
kers en door rolmodellen als Jeugdjour-
naal-presentatrice Liesbeth Staats en
Mohammed Chaara, acteur in onder meer
Shouf Shouf Habibi. Binnen het project
werken horeca, retail, levensmiddelenin-
dustrie, diëtisten en scholen met elkaar
samen. De aftrap van het project vond
eind oktober plaats.
Naast Koken met Klasse lopen er nog tal
van andere projecten en initiatieven. Een
van de bekendste is de Reclamecode voor
Levensmiddelen die voorjaar 2005 werd
gepresenteerd. In deze code staat onder
meer dat gezondheidsclaims moeten zijn
gebaseerd op wetenschappelijk materiaal
en dat reclame niet mag verwijzen naar
eigenschappen als 0% vet of 0% suiker
voor producten die nooit vet of suiker
bevatten. Andere projecten zijn Kids
Balance SchoolGruiten, Mission Olympic,
Bedrijfssport, Horeca in Beweging en Ver-
antwoord Frituren. “We juichen alle initi-
atieven toe die er op zijn gericht om de
consument een gezond alternatief aan te
bieden, ook als het om vetsamenstelling
gaat”, zegt Rosenmöller.

Bruggen slaan
De voorzitter noemt het uniek dat de
partners zo intensief en vanuit een posi-

tieve grondhouding samenwerken: “Het
beginpunt van het Convenant was een
gezamenlijke erkenning van het pro-
bleem en van het feit dat het in ieders
belang is om stevig te investeren in de
aanpak ervan. Natuurlijk hebben we in
de algemene overgewichtdiscussie soms
te maken met tegengestelde belangen.
Het is dan aan mij om bruggen te slaan.”
Elke partner heeft zijn eigen rol binnen
de stuurgroep rond het Convenant. Zo
draait het bij producenten vooral om pro-
ductinformatie en -etikettering, product-
innovatie en portiegrootte. De retail richt
zich ook op aanbod en op de inrichting
van winkels. De overheid gaat over zaken

Interview

ns

gewicht is individueel
maatschappelijk probleem’

Epidemie
Overgewicht groeit uit tot een wereldwijde
epidemie. In Nederland kampt 40% van de
volwassenen met overgewicht (BMI oftewel
‘body mass index’ van 25 tot 29,9) en lijdt
10% aan obesitas (BMI van 30 of hoger). Ook
bij de jeugd (0-21 jaar) zijn de cijfers zorg-
wekkend: 13% van de jongens in ons land
heeft overgewicht en 14% van de meisjes. Als
de huidige ontwikkeling zich voortzet, zal in
2015 naar schatting 15 tot 20% van de Ne-
derlanders obees zijn. 
Jaarlijks leidt overgewicht in Nederland tot
circa 40.000 nieuwe gevallen van ouderdoms-
diabetes, hart- en vaatziekten en kanker, ter-
wijl 5% van de jaarlijkse sterfte wordt toege-
schreven aan overgewicht. De kosten die de
overgewichtepidemie met zich meebrengt,
bedragen in ons land zo’n ¤ 2,5 miljard per
jaar, waarvan ¤ 0,5 miljard aan directe kosten
(gezondheidszorg) en ¤ 2 miljard aan indirec-
te kosten als ziekteverzuim, productiever-
lies,uitkeringslasten en maatschappelijke
kosten.
Bronnen: British Medical Association, 2005; Interna-
tional Obesity Taskforce, 2004. Beide referenties zijn
afkomstig uit Actieplan Energie in Balans, 2005.
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als de inrichting van de publieke ruimte,
bijvoorbeeld met speelplekken, en over
het aantal uren gymnastiek op school.
Sportorganisaties kunnen hun samen-
werking met individuele bedrijven inten-
siveren, terwijl consumentenorganisaties
en onderwijsinstellingen voorlichting en
educatie verzorgen. 
Rosenmöller betreurt het dat de Consu-
mentenbond zich heeft teruggetrokken
uit het Convenant, omdat de verantwoor-
delijkheid te zeer bij de consument neer-
gelegd zou worden. “Ik vind het goed dat
de Consumentenbond een kritische hou-
ding aanneemt en ook met die kritische
insteek zouden we graag met ze samen-
werken. Wat mij betreft is het echter te
simpel om te zeggen dat overgewicht iets
is wat de consument overkomt. Uiteinde-
lijk komt overgewicht ook deels voor re-
kening van de consument zelf.”

Witte vlekken
Hij erkent dat de huidige acties nog niet
alle aspecten van het overgewichtpro-

bleem dekken en dat niet alle (maat-
schappelijke) organisaties erbij betrok-
ken zijn. “Het plan bevat nog enkele wit-
te vlekken, zoals vakbewegingen, school-
leiders, artsen, recreatieve organisaties
en consumentenorganisaties. Met deze
partijen voer ik momenteel gesprekken
over hoe we ze bij het Convenant kunnen
betrekken. Zo heb ik bij de obesitasvere-
niging benadrukt dat het ons niet gaat
om de jacht op pondjes of de stigmatise-
ring van mensen die te zwaar zijn, maar
om een positieve benadering van gezond
eten en voldoende bewegen. Uiteindelijk
willen we komen tot een zo breed moge-
lijk gedragen coalitie”, vertelt hij.
Rosenmöller benadrukt dat het actieplan
Energie in Balans niet vrijblijvend is voor
de deelnemende partijen: “Papier is ge-
duldig, maar ik niet. Ik realiseer me dat
deze projecten en initiatieven onderdeel
zijn van een langdurig proces. We moe-
ten echter wel doen wat we beloven. Ik
zorg er voor dat elke partij zich houdt aan
zijn beloften en dat we komen tot een

consequente aanpak van het overge-
wichtprobleem.”

Actie!
Behalve het opvullen van de witte vlekken
in het actieplan is een belangrijke succes-
factor dat er concrete actie plaatsvindt op
alle aandachtsgebieden. “We moeten een
dikke streep zetten onder de uitvoering. In

Nederland zijn we goed in het bedenken
van dingen, maar hebben we vaak onvol-
doende oog voor de uitvoering ervan. En
daar komt het juist op aan. Mijn bood-
schap aan de industrie is: houd je aan de
Reclamecode en blijf doorgaan met pro-
ductinnovaties als minder suiker, zout en
vet. Het actieplan heet niet voor niets
‘Energie in Balans’”, aldus Rosenmöller.

Lisette de Jong

Paul Rosenmöller:
“De jeugd heeft de
toekomst. We ver-
wachten dat investe-
ringen in deze doel-
groep zich later
terugverdienen.”

‘Papier is
geduldig,
ik niet’

We zijn in Nederland goed in het
bedenken van dingen, maar hebben
onvoldoende oog voor de uitvoering 

Aanleiding
In de preventienota Langer Gezond Leven 2004-2007 geeft
het Kabinet aan de toename van overgewicht in Nederland
een halt toe te willen roepen en voor kinderen ernaar te stre-
ven de trend te keren. De minister van VWS heeft de eerste
stap gezet tot de oprichting van een Convenant met relevan-
te maatschappelijke partners. 

Partners
Het Convenant is begin januari 2005 ondertekend door: FNLI,
Koninklijk Horeca Nederland, CBL, Zorgverzekeraars Neder-
land, VNO-NCW, MKB-Nederland, NOC*NSF, Veneca, minis-
terie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en ministerie
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 

Uitgangspunt
Bevorderen dat het individu de balans tussen eten en bewe-
gen herstelt door: 
– mensen en organisaties op een positieve wijze te stimule-

ren iets aan overgewicht te doen

– kennis over (de bestrijding van) overgewicht uit te breiden
– de gezonde keus voor individuen mogelijk en makkelijk te

maken
In 2010 moet het aantal volwassenen met overgewicht in Ne-
derland stabiel zijn en de trend van het toenemende aantal
kinderen met overgewicht moet dalende zijn.

Acties
De convenantpartners hebben geïnventariseerd welke acties
zij op touw kunnen zetten om overgewicht te lijf te gaan. Dit
is afgelopen oktober uitgemond in het Actieplan Energie in
Balans. Aandachtspunten zijn portiegrootte, reclame, mar-
keting, productsamenstelling, etikettering, kantineaanbod
en gezonde voeding en voldoende beweging stimuleren.

Organisatie
De diverse activiteiten worden gecoördineerd door een pro-
jectbureau, aangestuurd door een stuurgroep. Paul Rosen-
möller is voorzitter van deze stuurgroep. 
www.convenantovergewicht.nl

Convenant Overgewicht


