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Productontwikkeling

Oud staatssecretaris van het ministerie 
van VWS Clémence Ross is tot voorzitter 
benoemd van de Stichting Ik Kies Bewust 
(IKB). Dat maakte Harry Brouwer, direc-
tievoorzitter van Unilever Nederland, 
tijdens een persbijeenkomst in Putten 
begin september bekend. Hijzelf trad 
daarmee af als IKB-voorzitter, maar blijft 
voorlopig nog wel bestuurslid.
Clémence Ross, die in het dagelijks leven 
directeur van het Nederlands Instituut 
voor Sport en Bewegen is, noemde het 
een uitdaging om het huidige aantal van 
1.500 producten met daarop het IKB-logo 

de komende twee jaar te verdubbelen. 
Ruwweg gaat het nu om 1.000 verpakte 
en 500 verse producten. 
Het aantal supermarktketens, cateraars 
en fabrikanten is gestegen van drie bij 
de lancering mei 2006 (Unilever, Cam-
pina en Friesland Foods) tot 65. Op 81 
merkproducten kan de consument het 
logo aantreffen. Inmiddels kent 88 pro-
cent van de consumenten (spontaan en 
geholpen) het IKB-logo, terwijl driekwart 
producten met het IKB-logo koopt, zo 
blijkt uit GfK-cijfers. Volgens Brouwer is 
IKB daarmee veruit het bekendste logo 

bij de consument. Doordat het logo op 
steeds meer huismerken is te vinden, en 
de CBL-leden in hun winkel nadrukkelijk 
de aandacht vestigen op IKB-producten, 
zal de naamsbekendheid nog verder 
stijgen, zo verwacht Brouwer. De nieuwe 
publiekscampagne, die 10 september 
tot en met 21 oktober loopt, zal dit via tv, 
folders en abri’s ondersteunen. Belang-
rijkste doel van deze campagne is echter 
de consument beter bekend te maken 

met waar het logo voor staat en daarmee 
hem aanzetten tot het kopen van (meer) 
gezondere IKB-producten.

Sodexho
Stichting IKB maakte verder bekend 
dat het IKB-logo niet alleen op verpakte 
producten, maar ook voor versbereide 
gerechten en buffetten, bijvoorbeeld de 
saladebar, mag worden gebruikt. Cate-
raar Sodexho werd hiervoor eind augus-
tus door certificatie-instelling SGS als 
eerste geaccrediteerd. Sodexho heeft in 
dit kader voor haar personeel een Ik Kies 
Bewust-training ontwikkeld. “We ver-
wachten dat cateraar Albron over enkele 
weken zal volgen”, aldus Brouwer begin 
september.

Strengere criteria
”Wanneer een product niet voldoet dan 
gaat het logo er gelijk af”, liet Brouwer 
tijdens de persconferentie weten. Door 
de aanscherping van de toelatingscriteria 
komen circa 130 producten niet meer in 
aanmerking voor het logo. Ongeveer 70 
producten daarvan hebben tot eind dit 
jaar de tijd om alsnog aan de criteria te 
voldoen, anders moeten ook deze het 
beeldmerk van hun verpakking verwijde-
ren. Vooral voor koekjes, snacks en ijsjes 
zijn de eisen strenger geworden.
Elke twee jaar zullen de normen worden 
geëvalueerd. Streven is dat op circa 30% 
van de basisproducten het IKB-logo kan 
prijken; bij de extra productgroepen 
(soepen, sauzen, snacks en tussen door-
tjes) is dat 10%. 

Albert Heijn
Albert Heijn (AH) heeft sinds 2005 zijn 
eigen logo, het Gezonde Keuze Klavertje. 
Onder het keurmerk vallen 1.200 pro-

Het aantal deelnemers dat het Ik Kies Bewust-logo voert, is 

inmiddels 65. Op zo’n 1.500 producten is het keurmerk te 

vinden. Clémence Ross, de nieuwe voorzitter van Stichting IKB, 

wil dit aantal producten de komende twee jaar verdubbelen. 

Cateraars kunnen het logo gebruiken bij versbereide 

buffetgerechten. Een publiekscampagne moet consumenten 

stimuleren gezondere IKB-producten te kopen.

Groeiende aandacht voor Ik Kies Bewust

Clémence Ross (links) bekijkt samen met Harry Brouwer hoe de gebroeders Dee in hun Plus-
vestiging in Putten het IKB-logo nadrukkelijk onder de aandacht brengen. Op circa 200 AGF-
producten en 25 houdbare Plus-producten is dit te vinden.
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ducten. De grootgrutter ziet het IKB-logo 
niet als concurrent. Het bedrijf vindt het 
geen doel op zich om zoveel mogelijk 
levensmiddelen het klavertje te bezor-
gen. “AH wil consumenten helpen een 
gezonde keuze te maken en een bewuste 
keuze hoeft niet per se een gezonde te 
zijn”, zegt woordvoerder Els van Dijk van 
AH. Mededelingen over de naamsbe-
kendheid doet zij niet. Hetzelfde geldt 
voor GfK en Stichting IKB. Naar verluidt 

zou dit aanzienlijk (enkele tientallen 
procenten) onder dat van het IKB-logo 
liggen. Niet duidelijk is of dat bij beide 
peilingen dezelfde meetmethode is 
gebruikt.
In tegenstelling tot bij het IKB-keurmerk 
vallen snacks, snoep, koek, ijs en fris-
drank niet onder het Gezonde Keuze Kla-
vertje. De Stichting IKB redeneert echter 
dat consumenten ook minder gezonde 
producten zullen blijven eten en wil hen 
daarbij helpen de minst ongezonde pro-
ducten te herkennen. Alleen producten 
met meer dan 1,2% alcohol, supplemen-
ten, producten voor gebruik onder medi-
sche supervisie en voedsel voor kinderen 
jonger dan een jaar, worden van het IKB-
logo uitgesloten.

Omzetstijging
Albert Heijn hult zich in stilzwijgen over 
de meeromzet die hun klavertje gene-
reert. Ook woordvoerders van Stichting 
IKB, Unilever en Friesland Foods zwijgen 
als een graf. Ieder verschuilt zich erachter 
dat dergelijke effecten moeilijk zijn te 
meten. Na veel aandringen liet Brouwer 
na afloop van de persconferentie weten 
dat bij Cup-a-soup de varianten met 
daarop het IKB-logo “een tot enkele pro-
centen” meer omzet genereren dan de 
varianten zonder dit logo. Ook Sjaak de 
Korte, commercieel directeur van Plus, 
kan geen exacte cijfers geven. Deze win-
kelketen besteedt als een van de eerste 
retailers veel aandacht aan IKB-produc-
ten. Wel geeft hij aan dat producten die 
appelleren aan gezondheid veel meer 
omzet genereren, “vaak meer dan tien 
procent, soms meer dan enkele tientallen 
procenten”. Aanvullend op het IKB-logo 
vestigt de Plusketen ook de aandacht op 
meer bewegen. Zo worden meer dan 60 
lokale avondvierdaagsen gesponsord. 
Ook zal de keten nog dit jaar beginnen 
met het snoep bij de kassa’s te vervangen 
door gezondere snoepgroenten en fruit.

IKB-koper
Welke consument spreekt het IKB-logo 
nu eigenlijk aan? Een aardig inzicht daar-
in gaf Brouwer op het GfK-jaarcongres 
op 13 september in Nijkerk. Zeventien 
procent van de consumenten zegt grote 
behoefte te hebben aan het logo en nog 
eens 50% zegt het wel bij zijn aankopen 

te kunnen gebruiken. Hieronder bevin-
den zich vooral ouderen en mensen met 
overgewicht, zo leert het GfK-onderzoek. 
92% van de ondervraagden had wel eens 
een product met daarop het IKB-logo 
gekocht. Inmiddels zijn per huishouden 
88 van dergelijke producten gekocht. De 
tot nu toe verkochte IKB-producten ver-
tegenwoordigen een waarde van  
¤ 590 miljoen. 
‘Heavy users’ blijken vooral tweeverdie-
ners (index 133), huishoudens met kin-
deren (index 128) en welgestelde gepen-
sioneerden (index 123) te zijn. Waar nog 
flinke winst kan worden behaald zijn de 
jonge en oudere alleenstaanden (index 
resp. 33 en 50) en gepensioneerden met 

een beperkt inkomen (index 72). 
Gekeken naar inkomen en waarden blijkt 
de groep ‘moderne burgerij’ de meeste 
producten met IKB-logo aan te schaffen 
(zie de figuur). Deze groep slaat relatief 
vaak het ontbijt over, eet weinig verse 
groente en vers fruit, beweegt weinig en 
hebben gemiddeld een BMI van 26,3. 
Verder blijkt deze groep te hechten aan 
goede voeding, maar weet zij vaak niet 
hoe deze te herkennen en kiezen dan 
toch vaak voor ‘lekker’ (te zoet en te vet). 
“Zij kennen een relatief lage controle 
over zintuiglijke impulsen, maar zijn wel 
gevoelig voor de autoriteit van het Ik Kies 
Bewust-logo”, aldus Brouwer.

Internationaal
Ook internationaal timmert de Stichting 
Ik Kies Bewust aan de weg. Veel Euro-
pese landen hebben, vooruitlopend op 
de nieuwe Europese etiketteringsregels, 
interesse in het project. Volgens Profes-
sor Jaap Seidell van de Vrije Universiteit 
Amsterdam en voorzitter van de weten-
schappelijke commissie van de IKB-stich-
ting, vinden er vergevorderde gesprek-
ken plaats met België om het IKB-Logo 
ook daar in te voeren. Verder worden er 
gesprekken gevoerd met de Europese 
Commissie en de Europese consumen-
tenorganisatie BEUC.

Groeiende aandacht voor Ik Kies Bewust

Maurice de Jong en Hans Damman

Tien procent van de snacks kan 
het logo krijgen

Welke groepen publiek kopen veel producten met daarop het Ik Kies Bewust-logo.  
(bron: Motivaction - GfK) 
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