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MarktactueelStelling

Reageren op onze nieuwe stelling?
Ga naar www.vmt.nl
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Stelling: ‘Consumenten letten toch niet op 
logo’s’

a) Eens. Consumenten kopen wat ze kennen en lekker vin-
den, ongeacht of er een logo opstaat. 

b) Oneens. Een logo helpt bewuste consumenten om een 
gezonde keuze te maken.  

c) De logo’s zijn er vooral voor de fabrikanten om hun ver-
beterde producten aan te prijzen. 

d) Anders, namelijk …

Hans Dagevos, consumptiesocioloog LEI Wageningen UR, 
kiest voor b.
“De bewering dat logo’s consumenten helpen om de gezon
de keuze te maken is echter eerder een wens dan een weten
schappelijk bewezen waarheid. In het boek Gezondheidslo-
go’s op eten is er uitvoerig op gewezen dat er nog weinig 
consistente antwoorden zijn te geven op de vraag of logo’s 
behulpzaam zijn voor consumenten. Er is nog veel onzeker 
en onbekend over de onderbouwing van het idee dat door 
gezondheidslogo’s op etenswaren consumenten gezondere 
keuzes maken. Hoe eenvoudig en evident de doelstelling ook 
klinkt, deze is gemakkelijker te bepalen dan te behalen. 
Bevestiging hiervan hebben mijn collega Ellen van Kleef en 
ik gevonden in het raadplegen van meer dan 100 recente 
studies over logo’s. We vinden dat er vanuit consumenten
perspectief nog veel controverses zijn als het gaat om weten
schappelijk inzicht in de werking van logo’s op consumenten
gedrag. Wanneer dit serieus wordt opgepakt kan de rol van 
het nieuwe logo voor consumenten aan belang winnen.”

Patricia Schutte, persvoorlichter Voedingscentrum, kiest d.
“Het Voedingscentrum is blij dat er nu één logo is om men
sen te helpen een gezonde(re) keuze te maken in de super
markt. Het is nu mogelijk om eenduidig te communiceren 
over deze gezondere keuzes binnen productgroepen. Boven
dien lijkt het logo bij te dragen aan productinnovaties van 
bewerkte producten. Levensmiddelenfabrikanten hebben 
vooral qua zout en vezel verbeteringen doorgevoerd. Het 
blijft echter zaak om ook het totale voedingspatroon aan
dacht te geven, want een enkel product is niet direct gezond 
of ongezond. De generieke voorlichting van het Voedings
centrum – samengevat in de Schijf van Vijf – is hierbij een 
goed uitgangspunt.” 

De meningen van stemmers op de website waren verdeeld.

‘Nieuw logo voldoet vooral 
aan wensen fabrikanten’
“Het nieuwe voedselkeuze-
logo dat het Keuze Klavertje 
van Albert Heijn en het IKB-
logo vervangt, is onduide-
lijk. De goede kanten van 
het Klavertje hebben plaats-
gemaakt voor nieuwe, 
onduidelijke richtlijnen.” Dit 
is de reactie van de Consu-
mentenbond en de Hart-
stichting op het nieuwe 
voedselkeuzelogo. Zij vinden 
dat Albert Heijn voor de komst van het nieuwe logo consumenten 
duidelijk informeerde over een gezonde keuze in voeding door ver-
schillende kleuren voor het Klavertje te gebruiken. De Gezond-
heidsraad had eerder kritiek op het Klavertje en gaf het advies ver-
schillende kleuren te gebruiken voor gezonde en minder gezonde 
keuzes. Albert Heijn volgde dit advies op. Met de introductie van 
het nieuwe voedselkeuzelogo laat Albert Heijn deze adviezen los. 
Op producten als tussendoortjes en snacks prijkt nu een blauw 
‘bewuste keuze’ logo in plaats van het voormalige oranje logo. Dit 
logo toonde dat een product minder gezond is dan een groen logo. 
Toch is de Consumentenbond ook positief te spreken over het nieu-
we logo. Zo vindt zij het goed dat nu wordt aangegeven of iets een 
‘gezondere’ of ‘bewuste’ keuze is binnen de productgroep. Wel 
betreurt de Consumentenbond het dat op sommige punten de cri-
teria voor voedingsmiddelen te soepel zijn geworden. Zo mogen 
ontbijtgranen twee keer zoveel verzadigd vet en zes keer zoveel sui-
ker bevatten als bij de oude criteria. Het lijkt er nu op dat bij het 
maken van het nieuwe logo de voedingsrichtlijnen van het Voe-
dingscentrum niet zijn aangepast volgens de richtlijnen van de 
Gezondheidsraad, maar vooral aan de wensen van fabrikanten is 
voldaan.

www.ikkiesbewust.nl QQ

FishBizz
Traceerbaarheid verhoogt de 
kwaliteit van vis. Het is daarom 
belangrijk dat de gehele viske-
ten transparanter wordt. Vanaf 
de vangst tot het moment waar-
op de vis geconsumeerd wordt 
moet de vis te traceren zijn. Op 
8 april komen diverse Europese 
partijen bijeen tijdens een start-
bijeenkomst van de Workshop 
FishBizz om methoden voor het 
traceren van vis te bespreken. 
Het doel is tot een gezamenlijke 
afspraak te komen zodat het 
mkb kan voldoen aan interna-
tionale en Europese regelgeving 
op het gebied van voedsel-
kwaliteit. 

www.cen.euQQ

“Of het mogelijk is de 
wereld te voeden met 
biologische landbouw? 
Dat kan als wij bereid zijn 
ons volledige cultuur
areaal te benutten voor 
landbouw, als we bereid 
zijn op biodiversiteit in te 
leveren en als we bereid 
zijn het wat schrale dieet 
te volgen zoals we dat in 
Nederland in de dertiger 
jaren van de vorige eeuw 
kenden.” 
Wagenings professor 
Rudy Rabbinge in Bio-
food Magazine van 
februari

Schraal


