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2 INLEIDING 

 

Het Nationaal Actieplan Groenten en Fruit (NAGF) is het samenwerkingsverband 

dat is opgezet om bij te dragen aan duurzaam en gezond eten door in te zetten 

op de verhoging van de consumptie van groenten en fruit.  

GroentenFruit Huis, CBL, Voedingscentrum en het Ministerie van Landbouw, 

Natuur en Voedselkwaliteit en diverse maatschappelijke organisaties vormen 

samen het NAGF. 

Vanaf 26 oktober 2019 is de subsidie verleend voor het 3e jaar van het NAGF. 

Hiervoor is een jaarplan ingediend bij het ministerie van Landbouw, Natuur en 

Voedselkwaliteit. Het NAGF onderhoudt een  

• Informatie- en communicatieplatform  

en richt zich op 3 pijlers: 

• Jonge gezinnen 

• Out-of-home 

• Gezondheidszorg 

In dit verslag wordt een overzicht gegeven van de huidige stand van zaken en 

voortgang van het NAGF over de periode van eind oktober 2019 tot eind april 

2020.  

 

2.1 CORONACRISIS 

De voorbereiding en uitvoering van  acties uit het jaarplan waren in volle gang 

toen begin maart de Corona-crisis uitbrak. Het NAGF team heeft alert en snel 

ingespeeld op alle ontwikkelingen en de consequenties voor het uitvoeren van 

het jaarplan in kaart gebracht.  We hebben geplande uitingen aangepast en 

meerdere projecten tot nader orde opgeschort  (lees hierover meer in dit 

verslag).  

De crisis heeft een grote impact op ons dagelijks leven, ook op onze leefstijl en 

onze omgang met voedsel. Thuiswerken, geen reistijd, niet op kantoor lunchen, 

niet buiten de deur eten, meer boodschappen online bestellen enzovoort. Dit  

vergt een andere aanpak en werkwijze voor de hele sector en dus ook van het 

NAGF. Om die reden heeft het NAGF samen met GroentenFruit Huis een 

campagne opgezet om de crisismaatregelen te ondersteunen en het belang van 

groenten en fruit ook nu te onderstrepen. Op dit moment zetten we een groot 

gedeelte van onze tijd in op deze campagne.  

Of en hoe we in de tweede helft van dit jaar de geplande activiteiten kunnen 

uitvoeren is nu nog onzeker. Duidelijk is wel dat we meer tijd nodig zullen 

hebben om het jaarplan uit te voeren. We hebben een verzoek ingediend voor 

een verlenging met 6 maanden. 
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3 CAMPAGNE 

 

De Corona-maatregelen hebben grote impact op de groenten en fruitsector en  

zetten de waarde van gezond voedsel, met name groente en fruit, in een heel 

ander licht. GroentenFruit Huis is daarom in samenwerking met het NAGF een 

campagne gestart.  

Met de campagne 'Zorgt u voor elkaar? Zorgen wij voor uw groenten en fruit', 

vragen GroentenFruit Huis en het NAGF aandacht voor de inzet van medewerkers 

in de groente- en fruitketen: van telers en plukkers, verpakkers en handelaren, 

tot chauffeurs, vakkenvullers en de groente- en fruitspecialist en benadrukken 

we dat er volop groenten en fruit aanwezig is. Op die manier helpen we 

consumenten om juist nu volop voor groenten en fruit te kiezen. 

De campagne sluit aan op de ontstane tendens in de maatschappij waarin we 

juist nu goed moeten zorgen voor onszelf en voor elkaar. Gezond eten met volop 

verse groenten en fruit, iedere dag opnieuw, hoort daarbij. Met de recepten op 

Veggipedia kan iedereen snel aan de slag om voldoende groenten en fruit te 

eten. 

Een groot aantal leden van GroentenFruit Huis steunen de campagne zowel 

financieel als in natura met communicatie inzet op hun eigen kanalen. 

De toon, uitwerking en snelheid waarmee we deze campagne tot stand hebben 

kunnen brengen oogst veel waardering in de gehele groenten en fruit keten. 
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3.1 OVER DE CAMPAGNE 

De campagne loopt vooralsnog tot half juni. Door samen met GroentenFruit Huis 

dit verhaal te vertellen aan Nederland - wij zorgen voor jullie groenten en fruit - 

hopen we meer impact te creëren. Hoe vaker mensen de boodschap 

tegenkomen, des te beter hij aankomt. Dit doen wij door ketenpartijen te 

stimuleren op hun social kanalen aandacht te besteden aan de campagne. 

Daarmee worden ze geholpen met een speciale toolbox. Met behulp van deze 

toolbox kan ieder bedrijf gebruik maken van de diverse campagne uitingen en 

deze ook via hun eigen kanalen verspreiden  

 

3.2 IN DE MEDIA 

 De video 'Zorgt u voor elkaar? Zorgen wij voor uw groenten en fruit' is 100 

keer uitgezonden als commercial op televisie in de periode van 7 t/m 30 

april. We konden gebruik maken van het aanbod van de STER voor gratis 

zendtijd.  

 De commercial was van 17 t/m 30 april te beluisteren op de radio, 

eveneens gratis aangeboden door de STER De advertentie (onderstaand) 

is op zaterdag 28 maart , 4 april en 11 april j.l. in het Algemeen Dagblad 

verschenen. Nb.: het Het AD Landelijk heeft per zaterdageditie een bereik 

van 1.503.000 lezers.  

 In de week van 13 t/m 19 april is het campagnebeeld op 8 digitale 

schermen bij snelweg en winkelcentra getoond. Dit leverde om en nabij de 

1,7 miljoen impressies op. 

 

 

3.3 ACTIVITEITEN KETENPARTIJEN 

Ketenpartijen, leden GroentenFruit Huis, maken volop gebruik van het ter 

beschikking gestelde materiaal in de toolbox. Op verzoek is er ook voor diverse 

partijen beeldmateriaal met hun product gemaakt (bv ui, snacktomaat, tuinkers). 

Er zijn er vele uitingen op social media met specifieke producten van 

ketenpartijen en de campagne slogan gepost. 

 
Een aantal partijen heeft borden met het campagnebeeld opgehangen bij hun 

locatie en op hun vrachtwagens geplaatst. 
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3.4 VERVOLG  

Tijdens de tweede fase van de campagne zal in week 20 een tweede 

campagnevideo verschijnen.  Deze video is naast ketenbeelden meer gericht op 

inspiratie voor de consument en laat zien wat je allemaal met groenten en fruit 

kan doen. Aan het eind van de video is een duidelijke oproep geplaatst: Ga voor 

kleur en meer inspiratie naar Veggipedia.nl. 

Vanaf week 21 zal gedurende vier weken een weekmenu verschijnen op 

Veggipedia.nl. Het NAGF team richt op Veggipedia.nl wekelijks een nieuwe 

homepagina in om dit weekmenu te promoten. Het weekmenu speelt in op het 

'nieuwe normaal'. Consumenten, vooral de gezinnen met kinderen, gaan het 

liefst niet zo vaak naar de supermarkt. De recepten uit het weekmenu helpen 

hen om voor de hele week lekkere recepten te maken met volop groenten en 

fruit. Ze voldoen aan de criteria van Veggipedia. De bijbehorende 

boodschappenlijst maakt het makkelijk om voor een hele week boodschappen in 

huis te halen. Voor de weekmenu's wordt gewerkt met vier verschillende 

bloggers, die het weekmenu invullen met hun recepten. Vervolgens zullen zij het 

weekmenu onder hun volgers promoten. Met alle communicatie middelen zal het 

NAGF deze weekmenu's ondersteunen. 
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4 INFORMATIEPLATFORM (VEGGIPEDIA) 

 

Op het informatieplatform Veggipedia zijn de gevolgen van de coronacrisis 

duidelijk zichtbaar. Consumenten zoeken meer informatie over groenten en fruit 

in deze online database. De start van de campagne 'Zorgt u voor elkaar, zorgen 

wij voor uw groente en fruit' op 27 maart heeft Veggipedia een extra impuls 

gegeven, met maar liefst 40% meer weergaven dan in de periode daarvoor. Op 

zaterdag 18 april is het platform 7.727 keer geraadpleegd, een nieuw dagrecord.  

 

Het NAGF is dé kennispartner als het om 

groenten en fruit gaat in Nederland; ook 

online. Ook voor de coronacrisis ging het goed 

met Veggipedia.  De uitbreiding met informatie 

en recepten, het plaatsen van Veggieblogs en 

het continu actualiseren en optimaliseren van 

de website werpt zijn vruchten af. In totaal is 

het platform in het afgelopen half jaar 836k 

keer geraadpleegd, een stijging van bijna 

300% ten opzichte van diezelfde periode een 

jaar daarvoor. De doelstelling van 1 miljoen 

paginaweergaven zal dus naar verwachting 

eerder worden gehaald dan de vooraf gestelde 

oktober 2020.  
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4.1 VOEDSELVERSPILLING 

In het afgelopen halfjaar is gewerkt aan een aantal nieuwe elementen en 

optimalisaties van de website. Sinds eind april heeft Veggipedia een nieuwe 

functie erbij gekregen om consumenten te helpen voedselverspilling tegen te 

gaan. Met de 'Koken met restjes' tool kunnen consumenten invoeren welke 

groenten en fruit ze nog hebben liggen en vervolgens krijgen ze een bijpassend 

recept. Consumenten kunnen de tool vinden via www.kokenmetrestjes.nl, ze 

worden dan automatisch doorgestuurd. We zullen in de eindrapportage specifiek 

vermelden hoe vaak deze tool is geraadpleegd 

 

 

 

Een andere manier om verspilling van groenten en fruit tegen te gaan, is deze op 

de juiste manier te bewaren; zo blijft het langer houdbaar. Op Veggipadia.nl 

staat ook meer informatie over het bewaren van groenten en fruit.  

 

http://www.kokenmetrestjes.nl/
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5 COMMUNICATIE - GA VOOR KLEUR 
 

De communicatie rondom Ga voor Kleur is in dit half jaar doorgezet. Er wordt 

meerdere keren per week een bericht geplaatst via de sociale media. Wekelijks 

staat er een kleur van de week centraal met daarbij een bijbehorend product. 

Deze worden gedeeld via Facebook en Instagram. 

De bestaande planning voor deze communicatie is vanaf maart aangepast om 

rekening te houden met de veranderingen in de samenleving als gevolg van het 

coronavirus. Het NAGF team heeft hierop snel ingespeeld en dat betaalt zich uit 

in een stijging in bereik op social media. Het gemiddelde bereik op Facebook 

steeg in maart en april van 878 naar 1224, een stijging van bijna 40%.  

Na de start van de campagne 'Zorg voor Groenten en Fruit' hebben we de 

communicatie hierop aangesloten. De campagnevideo had op de Ga voor Kleur 

Facebook een bereik van 49k en 1,6k betrokkenheidsreacties.   

 

Engagement 

De betrokkenheid van volgers wordt gemeten door de zogenaamde IPM 

(Interactions per Mille) De ideale IPM voor een Instagram account is >20. Het Ga 

voor Kleur account scoort met 31 uitstekend. Het aantal volgers op Instagram is 

gestegen van 1,4k naar 1,5k. 

De ideale IPM voor een Facebookaccount is >2. Het Ga voor Kleur account scoort 

met 1,5 lager in fan engagement.  Deze daling past binnen een algehele dalende 

trend bij informatiecampagnes op Facebook. We gaan niet verder inzetten op de 

verhoging hiervan. Het aantal volgers op Facebook blijft stabiel rond de 14k.  
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5.1 GA VOOR KLEUR LAB OMGEVING 

In 2018 - 2019 is een succesvol nudgingsexperiment uitgevoerd in een 

supermarkt.  

De eetomgeving is een belangrijke factor voor het stimuleren van gezond 

gedrag. Voedselkeuzes worden grotendeels onbewust gemaakt en sterk 

beïnvloedt door ongemerkte associaties en prikkels uit de omgeving. In het Ga 

voor Kleur lab zetten we deze kennis in om onbewuste duwtjes (nudges) te 

geven om meer groenten en fruit te kopen. 

Na het experiment in de supermarkt zijn we eind 2019 gestart met de 

verkenning om een Ga voor Kleur Lab in te richten in een andere setting/op een 

andere locatie waarin veel voedsel wordt verkocht. Bij voorkeur laten we het 

experiment plaatsvinden op een plek met diverse food aanbieders en veel traffic. 

Doel van het experiment is om groenten en fruit extra uit te lichten door het 

gebruik van nudges. Dit kan op de locaties waar al groenten en fruit aangeboden 

worden, aangevuld met nudges in de nabije omgeving. Uit deze verkenning zijn 

twee locaties bereid gevonden een dergelijk experiment uit te voeren: dierentuin 

Artis met cateraar Vermaat en Belastingkantoor Apeldoorn met cateraar Vitam. 

Zie voor de stand van zaken onder out of home/ catering. 
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6 ACTIVITEITEN BINNEN SPEERPUNTEN 

 

Het NAGF richt zich op 3 speerpunten. In dit hoofdstuk zal een overzicht van de 

activiteiten worden gegeven die het afgelopen half jaar hebben plaats gevonden. 

 

6.1 JONGE GEZINNEN 

Voor jonge gezinnen zouden we in de periode van april - juni een Ga voor Kleur 

experiment houden bij Artis. Gezien de omstandigheden rondom corona is dit tot 

nader orde opgeschort. Meer informatie over het experiment vindt u onder out-

of-home/catering. 

Het NAGF heeft met diverse supermarkten regelmatig contact over inzet en 

afstemming van hun activiteiten met name gericht op jonge gezinnen. Met SPAR 

waren er plannen om een vervolg nudgingsexperiment uit te voeren, deze zijn 

door de Corona crisis (tijdelijk) stop gezet.  

 

6.1.1 INTERNATIONALE CONTACTEN - FOUDFOUNDATION 

Communicatieadviseur Kim zou stage lopen bij the Food Foundation in Londen 

om onder andere meer te leren over hun campagne gericht op jonge kinderen 

(Eat them to Defeat them) maar deze stage is voortijdig afgebroken door de 

uitbraak van het coronavirus. Het NAGF blijft wel digitaal nauwe banden 

onderhouden met the Food Foundation. 

 

6.2 GEZONDHEIDSZORG 

 

6.2.1 ARTS EN VOEDING 

Op 9 november is aandacht besteed aan de resultaten uit het rapport Arts en 

Groenten. Een uitgebreidere presentatie van dit rapport en een verkenning naar 

een vervolgtraject zou met een workshop tijdens het Arts en Leefstijl congres 

van 3 april 2020 starten. Dit congres en de verdere verkenningen zijn uitgesteld 

tot na de Coronacrisis.  

6.2.2 ZORGVERZEKERAARS 

De verkenning voor een netwerkbijeenkomst met zorgverzekeraars is on hold 

gezet. Door twee zorgverzekeraars zijn in dit half jaar beweeg apps gelanceerd. 

We hebben contact gezocht om mogelijkheden voor uitbreiding met bijvoorbeeld 

consumptie groenten en fruit te bespreken. Ook deze gesprekken zijn tot nader 

order uitgesteld. 
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6.3 OUT-OF-HOME 

 

6.3.1 HORECA 

Het NAGF voert regelmatig gesprekken met netwerkpartners binnen de Horeca 

en is lid van stakeholders netwerken van o.a. McDonald's.  

De voor out-of home in het jaarplan geplande netwerkbijeenkomsten kunnen 

voorlopig niet plaatsvinden. 

 

6.3.2 CATERING/NUDGINGSEXPERIMENTEN 

In het voorjaar heeft het NAGF twee grote expertmeetings georganiseerd. Eén 

met cateraar Vitam en de Belastingdienst en één met cateraar Vermaat en Artis. 

Aan de meetings namen vertegenwoordigers uit de groente- fruitsector, de 

wetenschap, het Voedingscentrum, de cateraars, Artis en de Belastingdienst 

deel. Het doel van de bijeenkomsten was om te onderzoeken of en hoe je met 

gedragsexperimenten kunt aantonen dat het mogelijk is om met effectieve 

aanpassingen in de keuzearchitectuur de verkoop van groenten en fruit te 

stimuleren. Tijdens deze bijeenkomsten zijn mogelijk ideeën verzameld die in de 

praktijk getoetst kunnen worden.  

Voor de uitvoering van de experimenten zijn twee projectplannen geschreven. 

Aan de hand van deze plannen heeft Food Cabinet concepten ontwikkeld die nog 

voor de zomervakantie in de praktijk getest zouden worden.  

Het project bij Artis bevat een zestal experimenten die door het hele park, 

gedurende zes weken uitgevoerd kunnen worden. Hiermee wordt de groente- en 

fruitconsumptie tijdens een dagje uit getest en ligt de focus op gezinnen met 

jonge kinderen. Het project bij de Belastingdienst bevindt zich binnen een geheel 

andere context en is gericht op een werksituatie waarin consumenten dagelijks 

het bedrijfsrestaurant bezoeken.  

Het experiment bij Artis zou starten op 24 april en het experiment bij het 

hoofdkantoor van de Belastingdienst in Apeldoorn zou medio mei starten. In het 

najaar zouden de uitkomsten van deze experimenten gepresenteerd worden 

tijdens een, door het NAGF te organiseren, conferentie.  

Het NAGF wil de resultaten van deze experimenten inzetten om ook in andere 

voedselomgevingen door nudging de verkoop van groenten en fruit te 

bevorderen. De resultaten van dergelijke experimenten moeten informatie 

opleveren die bijdragen aan het breder inzetten van nudging als strategie door 

bedrijven die groenten en fruit verkopen. 
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Met de corona-maatregelen sloten Artis en het bedrijfsrestaurant bij de 

Belastingdienst hun deuren. Daarmee konden de experimenten, die grotendeels 

voorbereid waren, niet starten en is het nog niet duidelijk wanneer dit wel 

mogelijk is. Omdat deze twee projecten werden opgeschort kwam er direct 

ruimte vrij voor crisiscommunicatie en is de campagne 'Zorgt u voor elkaar? 

Zorgen wij voor uw groenten en fruit' vormgegeven. 

  

6.4 FRUITDAGING 

Op dit moment wordt fruit vooral gegeten als tussendoortje en maakt het minder 

vaak deel uit van een maaltijd. Om fruit als ingrediënt een grotere rol te laten 

spelen bij de verschillende maaltijden, met name de lunch, kunnen cateraars een 

cruciale rol spelen. Zij voorzien dagelijks veel mensen van een maaltijd en 

hebben daarmee invloed op de voedselkeuzes van mensen. Om cateraars te 

helpen een nieuwe rol voor fruit te ontwikkelen, heeft het NAGF in samenwerking 

met een student van de TU Delft de Fruitdaging toolbox voor cateraars 

ontwikkeld.  

De Fruitdaging toolbox helpt cateraars om te experimenteren met nieuwe 

smaakcombinaties die fruit bevatten en het begeleidt de consument naar een 

ander perspectief en nieuwe beleving van fruitconsumptie. De Fruitdaging is een 

doorlopend programma met regelmatig terugkerende evenementen als 

workshops en kantinetesten. Met speciaal ontwikkelde middelen, zoals een 

kaartspel, een online platform, een mediastrategie en testmiddelen worden 

cateraars en bezoekers aan de hand genomen in dit proces. Na de Coronacrisis 

zal het NAGF hierover, mogelijk via een expertbijeenkomst, verder 

communiceren met cateraars.  

 

6.5 GROENTEN EN FRUIT VOOR ONDERWEG 

Er komt een vervolg op de filefruitcampagne. De gesprekken daarover waren in 

volle gang maar zijn vanwege de Coronacrisis opgeschort.  

  


