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tels en appelen op plaatjes van Disney Cars
en Princess om deze extra aantrekkelijk
voor kinderen te maken. Over het effect van
deze maatregel heeft Aldi nog niet gecommuniceerd.
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Aanbod Schijf van Vijf is het percentage producten die in de Schijf van Vijf vallen binnen de categorie aardappelen, groente of fruit.
De supermarkt met de meeste producten in de Schijf van Vijf (hoogste percentage) binnen de categorie krijgt
de hoogste score (100 punten) in Superlijst Gezondheid.

Supermarkten dienstverleners in gezondheid?
De roep om een gezonder eetpatroon is het afgelopen jaar
steeds luider gaan klinken. Consumenten kopen zo’n 70%
van hun dagelijkse calorieën in de supermarkten. Daar is
het aandeel vers flink toegenomen met als visitekaartje de
AGF-afdeling.

S

upermarkten ondertekenden mede het
Nationaal Preventieakkoord waarin is
afgesproken dat Rijksoverheid, supermarkten en horecabedrijven samen gaan zorgen
voor consumptiegroei van producten uit de
Schijf van Vijf, zodat mensen zelf nog beter
voor gezonde voeding kunnen kiezen. In
hoeverre verlenen supermarkten de consument een dienst op het gebied van gezondheid?
LEEFSTIJLADVISEURS
Supermarkten geven in eigen beheer magazines uit, met daarin allerlei huishoudelijke,
maar ook lifestyle tips over gezond leven en
gezonde voeding. Online biedt Albert Heijn
al de keus om te zoeken in gezonde recepten die voldoen aan de Schijf van Vijf. Dit
jaar trapte de marktleider af met de campagne ‘Beter eten, Albert Heijn wenst je een
gezond nieuw jaar’. Daarbij verspreidde
Albert Heijn een 8 pagina’s tellende bijlage
bij landelijke en regionale dagbladen met
een voorproefje uit het blad ‘Beter Eten’
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dat gratis in AH-winkels
verkrijgbaar is. Beter Eten
bevat onder andere lifestyle
en gezondheidstips, informatie over de Schijf van Vijf,
en bevat inspiratie in de
vorm van een weekmenu:
Coop verspreidt alleen recepten die voldoen aan de Schijf van Vijf
ontbijt, lunch en avondeten.
Deze dagmenu’s bevatten de aanbevolen sinds 2018 via de campagne Dr. Goodfood
hoeveelheden van 250 gram groenten en en het merk Nature & More het belang van
200 gram fruit en kosten minder dan 5 gezonde voeding en preventieve gezondeuro p.p. per dag. Eind januari brengt AH heidszorg onder de aandacht. Sinds 2020
een app op de markt die is ontwikkeld in doet Eosta dit in nauwe samenwerking
samenwerking met lifestyleadviesnetwerk met supermarkt EkoPlaza. Begin dit jaar
lanceerden ze een nieuw hulpmiddel om
FoodFirst.
gezondheid en weerstand te optimaliseren
Jumbo heeft al een app, deze is echter spe- met nudges in de winkels van Ekoplaza en
cifiek gericht op sporters. De Jumbo Food- de VitaPlate: Klanten worden door middel
coach helpt sporters om spieren op te bou- van handige tips, weetjes en promoties op
wen, sneller te herstellen na een training, de winkelvloer gestimuleerd om vooral
de weerstand op peil te houden en de kans verse en onbewerkte producten te kiezen en weer eens wat nieuws te proberen.
op blessures te verlagen.
Voor iedere dag in de week is er online een
Vanuit de biologische sector brengt Eosta gezond dagmenu beschikbaar waarvan je

Albert Heijn trapte het jaar af
met het Beter Eten magazine

met een klik de ingrediënten kunt toevoegen aan je winkelmandje. Ekoplaza gaat
meten of de campagne haar klanten aanzet
tot nog gezondere keuzes in de gezondste
supermarkt van Nederland. De resultaten
zullen in maart worden bekendgemaakt.

GEZOND KIEZEN OP DE WINKELVLOER
Bovenstaande initiatieven stimuleren een
gezonde leefstijl. De gezonde keuze maken
in de supermarkt zelf is door de overvloed
aan ongezonde en verleidelijke producten
nog altijd lastig voor de gemiddelde consument. Onderzoeksbureau Questionmark
stelde onlangs de Superlijst Gezondheid op
waarbij ze supermarkten Albert Heijn, Jumbo, Lidl, Aldi, Plus, Dirk, Coop en Ekoplaza
langs de gezonde meetlat leggen. “Geen
van hen heeft adequate doelstellingen voor
verkoop van gezonde producten en in de
wekelijkse folders domineren ongezonde
producten,” aldus Charlotte Linnebank,
directeur van Questionmark. Lidl, Dirk,
Coop en Ekoplaza zijn voorlopers en maken
de consument het iets gemakkelijker om de
gezonde keuze te maken op de winkelvloer.
Supermarkt Coop maakte een radicale keuze in recepten, degene die ze in de winkel
aanbieden voldoen allemaal aan de Schijf
van Vijf. “Daarmee beperkt het bereik van
deze maatregel zich niet tot mensen die
actief op zoek zijn naar een gezond maaltijd-idee,” aldus Linnebank.
Ook deed Coop mee aan 'Supreme Nudge'
een onderzoek dat het effect meet van
placemats met gezondheidsinformatie in
winkelmandjes en van beeldschermen bij
de afdeling groenten en fruit.

Aldi geeft het goede voorbeeld op het
gebied van kindermarketing. Ze voorzien
een aantal gezonde producten, zoals wor-

Buiten de scope van het onderzoek van
Questionmark valt het initiatief van de
Belgische supermarkt Delhaize die in oktober 2020 de SuperPlus kaart lanceerde.
De loyaliteitskaart met bijbehorende app
geeft extra korting bij aankoop van gezonde producten aan de hand van de bijbehorende Nutri-Score. De promoties gaan van
5% tot 15% op 5.000 producten met een
Nutri-Score van A of B. Op jaarbasis kan een
gezin 360 euro besparen op gezonde voeding. Volgens Delhaize bevestigen interne
studies dat, als het prijsmechanisme ten
volle wordt benut, gezonde aankopen leiden tot meer koopkracht. Eind 2020 hadden 1,4 miljoen klanten de kaart in gebruik
genomen, wat de gestelde doelstelling van
1 miljoen overtrof.
Het aanbod aan AGF als productgroep in
Nederlandse supermarkten is door Questionmark nader bekeken. Hierin worden
zowel de bewerkte AGF als de verse AGF
meegenomen. Groenten en fruit scoren als
groep gemiddeld hoog, over het algemeen
is (ruim) meer dan de helft gezond aanbod. De categorie aardappelen staat qua
gezondheid meer onder druk, daar zijn
producten beschikbaar waar ongezonde
stoffen aan zijn toegevoegd, zoals kruidenmelanges, zout of suiker. In de vergelijking
komt Lidl het beste uit de bus voor groenten en fruit en Ekoplaza voor aardappelen
met een 100% score, wat betekent dat zij
daarop het hoogst aantal producten uit de
Schijf van Vijf in het assortiment hebben.
Opvallend is dat bij discounters Aldi en Lidl
de meeste AGF-producten in de Schijf van
Vijf vallen.

GEZONDE VERKOPEN
Uit beleidsdocumenten, websites en jaarverslagen van supermarkten rijst het beeld
dat ze tot op hoog niveau in de organisatie
verantwoordelijkheid voelen om bij te dragen aan een gezonde leefstijl. Er is echter
geen inzicht in hoeverre dat ook lukt. “Geen
enkele supermarkt heeft verkoopdoelstellingen over de producten binnen de Schijf
van Vijf of geven daar inzicht in. Zeggen
dat je gezonde recepten verspreidt, zegt
nog helemaal niets. Want wat is het effect
daarvan en hoeveel ongezonde recepten
zitten daar nog naast? Als je naast al die
gezonde voorlichting je reclamefolders vol
blijft stoppen met ongezonde producten,
je winkelinrichting niet gezond maakt en
commerciële doelstellingen in marketing
prioriteit hebben, dan kun je je afvragen
wat het effect is. Met alle respect voor de

SuperPlus kaart van Delhaize geeft korting bij
aankoop van een gezond product

inspanningen die ze leveren, het is allemaal
niet meetbaar,” aldus Charlotte Linnebank.

Ook Beter Eten magazine van marktleider
AH schaart Linnebank onder de noemer
marketing. Over de koppeling gezond en
goedkoop is ze kritisch. “De prijzenoorlog
waar Nederland koploper in is en Albert
Heijn zo in stand houdt, is niet iets waar
we trots op moeten zijn. Het heeft allemaal
negatieve bijeffecten voor de consument,
duurzaamheid en de keten die hierdoor
onder druk staat. Bovendien, wanneer je
kijkt naar discounters als Aldi, Dirk en Lidl,
zij laten minstens dezelfde zo niet betere
resultaten zien om mensen te helpen een
gezonde keuze te laten maken dan Albert
Heijn. Albert Heijn zou er beter aan doen
om niet met hen op prijs te concurreren,
maar op gezondheid,” besluit Linnebank.
Komend jaar brengt Questionmark rapporten uit die inzicht geven in de inspanningen
van supermarkten op het gebied van Duurzaamheid, Mensenrechten en Dierenwelzijn. In 2022 volgt opnieuw een Superlijst
Gezondheid. (ML) 
www.thequestionmark.org

Vitaplate van Ekoplaza
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