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Wil gezond voedsel een markt-

positie veroveren, dan moet

het vooral fun zijn. Want de

consument verkiest onmiddel-

lijk voordeel in de vorm van

gemak en genieten boven een

langetermijneffect als gezond-

heid. Dat was de conclusie van

het VMT-congres Gezond, grijp

uw kans! Consumententrends

en de communicatie over

gezond stonden centraal tij-

dens deze bijeenkomst.

“Consumenten zoeken plezier en vermij-
den vervelende dingen. Een gezond pro-
duct heeft dus alleen kans als er een on-
middellijk voordeel in zit. Hoe hoger de
score op ‘gemak’ en ‘genieten’, hoe ge-
makkelijker gezond verkoopt.” Aan het
woord is Kitty Koelemeijer, hoogleraar
Retailing en marketing channels aan Uni-
versiteit Nyenrode, op het VMT-congres
Gezond, grijp uw kans! op 19 mei in Nij-
megen.
Koelemeijer wijst er op dat bij het koop-
gedrag van consumenten emoties los van
en boven de argumenten staan. Veel
klanten hebben geen zin en motivatie om
na te denken bij het schap, is haar erva-
ring. “Dat wordt duidelijk met de cam-

pagne twee ons groente en twee stuks
fruit: tachtig procent weet het, twintig
procent eet het.”
Retailers zijn voortdurend uit op het ver-
leiden van consumenten en zitten waar-
schijnlijk helemaal niet op gezondheids-
bewuste klanten te wachten, is de me-
ning van Koelemeijer. Ze noemt het voor-
beeld van een tomaat met extra lyco-
peen, die door Albert Heijn niet in het
assortiment werd opgenomen: “De men-
sen vinden de confrontatie met de bood-

schap ‘minder kans op kanker’ niet leuk
en lopen het product dan het liefst voor-
bij.”
De conclusie van Koelemeijer is duide-
lijk: “Doe nooit concessies aan genieten,
maar maak gezond leuk en communiceer
dat op een goede manier. Een slogan als
‘geniet van gezond leven’ van Becel is
hiervan een goed voorbeeld.”

Vertaalslag
Op het cognitieve vlak valt nog heel wat
te verbeteren, is de mening van Alice Ma-
thijssen, senior adviseur voor NBTT The
Claim Support Company: “Consumenten
scoren met hun algemene gezondheids-

kennis redelijk. Ze weten dat ze niet te
veel vet, maar wel gevarieerd en met ma-
te moeten eten. Ze kunnen echter niet de
vertaalslag maken van algemene richtlij-
nen naar de juiste producten en hoeveel-
heden. Uit diverse onderzoeken blijkt dat
consumenten de voedingswaarde-infor-
matie op het etiket niet goed begrijpen.
Het lukt ze nog wel om een vergelijking
tussen twee producten te maken, maar
een product inpassen in een totale dagin-
name blijft moeilijk.”
De tegenstrijdige informatie die de con-
sument via de media krijgt voorgescho-
teld, werkt ook niet verhelderend. Ma-
thijssen illustreert: “Berichten zijn soms

Gezond voe

Guido van Alphen, manager Corpora-
te relations bij Coca-Cola Nederland,
vertelt dat zijn bedrijf een speciale
marketingstrategie heeft voor 12- tot
18-jarigen. “De leeftijdscategorie nul
tot twaalf jaar hebben we sowieso uit-
gesloten van activiteiten. Voor twaalf-
tot achttienjarigen focussen we op
een sportuitstraling. Die ondersteu-
nen we met Mission Olympic, waaraan
we sinds drie jaar samen met NOC-
NSF werken.”
Het gezondheidsbeleid van Coca-Cola

is gericht op het aanbieden van varia-
tie: “In de automaten is een goede
balans aangebracht tussen regular en
light-varianten en we bieden nu ook
fruitdranken en waters aan. Tevens
hebben we de portiegrootte ver-
kleind. Vanaf dit voorjaar zijn al onze
frisdrankautomaten voorzien van een
sticker ‘What’s in it for me?’” Daarop
staan de calorieën per verpakking en
de benodigde hoeveelheid calorieën
per dag. We leggen het accent op
bewegen en een actieve uitstraling.”

Coca-Cola

Het Whole Grain-zegel maakt het de Amerikaanse consument gemakkelijk: dagelijks drie
porties van een product met dit zegel zorgen voor voldoende vezels.
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‘Doe nooit concessies aan genieten,
maar maak gezond leuk’

Product en ontwikkeling
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onzorgvuldig. Zo werd ten onrechte ge-
meld dat kaas niet meer in de Schijf van
Vijf zou zitten. Nieuws is ook wel eens
gebaseerd op resultaten van één enkel
onderzoek, bijvoorbeeld dat er geen rela-
tie zou zijn tussen de hoeveelheid gecon-
sumeerde groenten en kanker.”
Mathijssen adviseert fabrikanten om in
hun communicatie de vertaalslag te ma-
ken van algemene kennis naar produc-
ten. ”Knorr Vie en Zonnatura Sappa!
doen het hierbij goed en geven ondub-
belzinnig aan hoeveel het product bij-
draagt aan de behoefte aan groente en
fruit. Deze bedrijven hebben hun bood-
schap afgestemd met het Voedingscen-
trum. Een ander goed voorbeeld is Opti-
mel, dat duidelijk een vergelijk maakt
met de calorieën in andere zuivelproduc-
ten. En met het ‘whole grain’-zegel uit de
VS hoeven consumenten de ingrediën-
tendeclaratie niet meer te lezen. Dage-
lijks drie porties van een product gemar-
keerd met dit zegel geven volgens de
nieuwe voedingsrichtlijnen in de VS vol-
doende vezels (www.wholegrainscoun-
cil.com). Ook in Nederland liggen moge-
lijkheden voor een dergelijk zegel.”

Gemak, genot, gezondheid
Gertjan Schaafsma, hoogleraar Voeding
en levensmiddelen aan Wageningen Uni-
versiteit en senior consultant bij TNO,
bevestigt dat gemak, genot en gezond-
heid de drie drivers zijn voor productver-
nieuwing: “Functional foods zijn geen
hype, maar een trend. Er is zo veel kennis
en koopkracht beschikbaar en fabrikan-
ten hebben behoefte aan producten met
een goede toegevoegde waarde.”
Het gaat niet alleen meer om een goede
nutriëntenvoorziening. De rol van voe-
ding zal veel actiever worden en een bij-
drage leveren aan welzijn en preventie
van ziekten, zo is de verwachting van
Schaafsma. Naast de eerste generatie
functional foods, die zich richt op traditi-
onele voedingswaarden, ontstaat een
tweede generatie die specifieke bio-ac-
tieve ingrediënten gebruikt met harde
gezondheidsclaims. “Daarvan is de im-
pact veel groter.“
Schaafsma wijst de industrie op onder-
zoek van Frewer van Wageningen Univer-
siteit naar de succesfactoren voor functio-
nal foods: stel sensorische eigenschap-

pen centraal, creëer een persoonlijk kor-
tetermijnvoordeel en maak een koppeling
met een serieuze ziekte. Daarnaast spelen
gezondheidsbewustzijn, voedingskennis,
prijs en cultuur een rol: “Campina dacht
gemakkelijk het succes van Vifit naar
Duitsland te kopiëren, maar het werd
door cultuurverschil een flop.”

Kern raken
Rutger Schilpzand, strategisch adviseur
bij Schuttelaar & Partners, relativeert het
belang van gezond: “Je moet niet van elk
product iets gezonds willen maken. Fun
food moet ook blijven, dat is niet slecht
als je er verantwoord mee om gaat. Het
geeft kleur aan het leven.” Hij bespeurt
bij de Nederlandse voedingsdeskundigen
een sterke zendingsdrang en een lage
tolerantie voor verschillen tussen richtlij-
nen. “In andere sectoren is het heel ge-
woon dat er verschillende aanbevelingen
naast elkaar bestaan en dat de consu-
ment kan kiezen uit een grote diversiteit
aan informatie.”
Gezondheid is volgens Schilpzand een
kans voor de industrie, maar het moet
niet te opportunistisch zijn: “Dan snijd je
jezelf in de vingers. Te vaak gaan produc-
ten met toegevoegde vitaminen gepaard
met een te gemakkelijke claim, zoals de
‘vat-geen-kou-vla’, die duidelijk te ver
ging.”
Schilpzand pleit voor een bedrijfsbrede
gezondheidsbenadering. “Deze instelling
vraagt om een geïntegreerde aanpak bin-
nen het bedrijf. Gezondheid moet de
kern raken en beschouwd worden als een
missie, je moet het er niet aan het eind
opplakken. Om met de bekende WHO-
slogan te spreken: ‘Make the healthy
choice, the easy choice’.”
Product, promotie en personeel zijn be-
langrijk voor het slagen van de gezond-
heidsmissie. De samenstelling van het
product speelt een essentiële rol. Promo-
tie richt zich op het kritisch bekijken van
activiteiten gericht op kinderen, scholen
en sport. Daarnaast kan de etikettering
helderder: duidelijke kleurcoderingen
zoals Nestlé en Tesco doen in Engeland,
energie per portie en gezonde receptsug-
gesties. “En zorg er natuurlijk voor dat
eigen personeel ook gezond is, met vol-
doende ruimte voor beweging en gezon-
de producten in de kantine.”

Pad naar de toekomst
Volgens dagvoorzitter Philip den Ouden,
directeur van de FNLI, is de voedingsmid-
delenindustrie een van de eerste spelers
die zijn verantwoordelijkheid heeft opge-
pakt. “Ik concludeer dat er een breed
draagvlak is om gezonde voeding als po-

sitief en plezierig aan te prijzen. De in-
dustrie heeft nu een aantal instrumenten
in handen om met nieuwe of veranderde
producten te komen. Er is slechts een
pad naar de toekomst en dat is innoveren
en het toepassen van de geboden ken-
nis.”

dsel moet vooral fun zijn

Corné van Dooren
Ir. C. van Dooren is freelance journalist.

Coca-Cola kiest voor een actieve uitstraling. 
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‘Fun food is niet slecht als je er
verantwoord mee om gaat’


