
Food Trend College

Gezonde Verleiding

14.00 uur Ontvangst
14.30 uur Welkom door Annet Roodenburg
Lector Voeding & Gezondheid

14.40 uur – Emely de Vet  
Hoogleraar Gezondheidscommunicatie, Wageningen Universiteit

15.20 uur – Christian Schelle 
Head of Private Label, Plus Retail

16.00 uur Debat aan de hand van stellingen
16.30 uur Afsluiting en borrel
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Gezondheidsaspecten product: 
prioriteit & belangrijk
Resultaten Trendpanel food (2014): 51 bedrijven, 80% MKB, 60% levert aan retail

2016: 
veranderingen 
t.o.v. 2014



Waarom Herformuleren? 
Trendpanel food (2016): 62 bedrijven, 75% MKB, 50% levert aan retail





GEZONDE VERLEIDING



Overgewicht en obesitas:
diabetes, kanker, hart- en vaatziekten



Voedselomgeving is ongezond

• Portie grootte is enorm toegenomen
• Veel ongezonde keuzes
• Marketing voornamelijk gericht op ongezonde producten
• Ongezond is goedkoop

23/3/17: eerste Dunkin’ 
Donuts  in Amsterdam 
met 200 mensen in de rij



Scholieren…

€ 2,30

Presentator
Presentatienotities
Gesprek vorige week over de voedselomgeving, gevraagd wat zouden jullie de category managers willen meegeven?Jaap Seidell /Gerda Feunekes: Jaap: Wij weten uit onderzoek dat scholieren gemiddeld 2,30 Euro per dag besteden in de supermarkt. De top 3 die ze daar van kopen zijn: energiedrank, frikandellenbroodjes en roze koeken. We hebben vervolgens gekeken wat scholieren voor hetzelfde geld zouden kunnen kopen dat net zo makkelijk, lekker en voedzaam is. Het antwoord is niet verrassend: er is niets. Er is dus vaak helemaal geen vrije keuze tussen meer of minder gezond. 
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Stelling 1.

• Energy-drinks moeten bij wet verboden worden



Stelling 2.

• Als het gaat om wat wij eten is de supermarkt het aller 
belangrijkst, want die bepaalt wat we kopen.



Stelling 3.

• Ik laat mij vrijwel nooit verleiden tot het eten van iets 
gezonds/ongezonds



Stelling 4.

• Als ik in een restaurant ben, zou ik wel willen weten welke 
gerechten gezonder zijn. Nu kun je dat op de menukaar niet 
zien.



Stelling 5.

• "wilt u nog gebruikmaken van de aanbieding" bij tankstations 
mag alleen nog met producten uit de schijf van vijf
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