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MET KLEINE 
DUWTJES DE 
CONSUMPTIE VAN 
GROENTEN EN 
FRUIT VERGROTEN
HOE NUDGING CONSUMENTEN KAN 
AANSPOREN OM MEER GROENTEN EN 
FRUIT TE KOPEN
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INZETTEN OP 
GEDRAGSVERANDERING MET 
HET GA VOOR KLEUR LAB
Meer groenten en fruit eten vraagt om gedragsverandering. 
Kiezen voor meer groenten en fruit kan bijvoorbeeld op andere 
momenten van de dag, op andere plekken of in grotere 
porties. Het NAGF heeft daarom met een supermarkt een uniek 
experiment uitgevoerd waarin met “nudging” de verkoop van 
groenten en fruit in de supermarkt werd bevorderd. Uit het 
experiment is gebleken dat de toegepaste nudges een positief 
effect hebben op de verkoop van groenten en fruit. 

Het NAGF wil deze resultaten ook inzetten om 
in andere voedselomgevingen met nudging de 
verkoop van groenten en fruit te bevorderen. 
Het aanbod groenten en fruit op out-of-
home locaties is vaak nog beperkt of moet 
concurreren met het ongezondere product. 
Daar liggen dus nog volop kansen om de 
consumenten te helpen om meer groenten 
en fruit te kopen en te eten. Hiervoor is het 
NAGF met haar partners op zoek gegaan 
naar mogelijkheden om de groente- en 
fruitconsumptie te bevorderen. 

WAT IS DE AANBEVOLEN DAGELIJKSE 
HOEVEELHEID GROENTEN EN FRUIT?
De aanbeveling van het 
Voedingscentrum is om 250 gram 
groenten en 200 gram fruit per dag 
te eten. Op dit moment bedraagt 
de gemiddelde groenteconsumptie 
van alle Nederlanders tussen 1 en 
79 jaar 131 gram per dag. Voor fruit 
geldt dat wij gemiddeld 113 gram 
fruit per dag eten (bron VCP). Dat is 
dus veel te weinig.  

WAT HEBBEN WE GEDAAN?
Het NAGF heeft samen met experts verkenningen 
gedaan bij een groot familierestaurant, een 
bedrijfsrestaurant en een dierentuin. Door de 
coronacrisis zijn niet alle nudges in de praktijk 
getest, maar liggen er weldoordachte ontwerpen 
klaar om gebruikt te worden. Dit document is 
bedoeld om de partners van het NAGF te laten 
zien wat er met eenvoudige nudges allemaal 
mogelijk is. We roepen iedereen op om hiermee 
aan de slag te gaan!
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OVER NAGF 
Het Nationaal Actieplan Groenten en 
Fruit (NAGF) is een samenwerkings-
verband van overheid, bedrijfsleven 
en maatschappelijke organisaties.  
Het NAGF inspireert, verbindt en 
stimuleert initiatieven die het 
makkelijker maken om duurzamer 
en gezonder te eten. Een hogere 
groente- en fruitconsumptie levert 
gezondheidswinst en resulteert in 
een voedingspatroon met een lagere 
milieudruk. Het NAGF richt zich met 
name op jonge gezinnen, out-of-
home en de gezondheidszorg. 

“ Samen met supermarkt Dirk 
hebben we aangetoond dat 
consumenten met een paar relatief 
simpele duwtjes oftewel nudges 
meer groenten en fruit kopen in 
de supermarkt. Naar aanleiding 
van dit onderzoek gingen wij 
ook met partners in de out-of-
home sector aan de slag met de 
ontwikkeling van verschillende 
nudges. Door de coronacrisis ligt 
een deel van deze nudges nog 
te wachten om getest te worden 
in de praktijk. In deze publicatie 
geven wij inkijk in de nudges en 
bieden wij inspiratie aan partners 
die consumenten ook willen 
aansporen om meer groenten en 
fruit te eten.

   Samen kunnen we het eten van 
meer groenten en fruit makkelijker 
maken.”

Karin Bemelmans, 
Coördinator Nationaal Actieplan 
Groenten en Fruit
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WAT IS NUDGING?
Consumenten maken dagelijks gemiddeld 
tweehonderd voedselkeuzes. Deze keuzes zijn 
sterk beïnvloedbaar door de omgeving omdat 
ze meestal impulsief en onbewust gemaakt 
worden. De vraag is dan ook: “Hoe kun je 
consumenten in hun voedselomgeving helpen 
bij gedragsverandering?” Nudging is één van 
de vele strategieën die je in kunt zetten om 
gedragsverandering tot stand te brengen. 

Nudging is het geven van een subtiel duwtje in de 
juiste richting. Het is een eenvoudige manier om 
gedrag te veranderen zonder de keuzevrijheid van 
consumenten aan te tasten. Nudging richt zich met 
name op automatisch en onbewust keuzegedrag. 
De term werd in 2008 voor het eerst door Thaler 
en Sunstein als volgt beschreven: 

‘Ieder aspect van de keuzearchitectuur dat het 
gedrag van mensen op een voorspelbare manier 
beïnvloedt zonder daarbij keuzes te beperken 
of op een significante manier de economische 
prikkels te veranderen.’

VOORDELEN VAN NUDGING:
• Eenvoudige aanpassing in de keuzearchitectuur
• Consument behoudt de keuzevrijheid
• Goedkoop
• Richt zich op automatisch keuzegedrag
• Helpt mensen bij bestaande voorkeuren
• Kan onderdeel zijn van brede  

sociale marketingstrategie

De toegepaste en ontworpen nudges van het 
NAGF richten zich op een aantal strategieën. Ieder 
mens maakt dagelijks honderden beslissingen, 
waarvan vele onbewust. Hiervoor hebben we 
vaste vuistregels ontwikkeld.  Deze zijn nodig om 
het dagelijks leven door te komen, anders zouden 
mensen eeuwig stilstaan bij beslissingen en het 
doen of laten van handelingen. 

NEEM DE TRAP
De bibliotheek van Utrecht wilde graag dat 
mensen vaker de trap gebruiken. Hiervoor hebben 
ze de looproute veranderd. Mensen nemen de lift 
omdat dit een gewoonte is, terwijl de trap vaak 
niet ver weg is. Het aanbrengen van rode lijnen 
richting de trap, met voetstappen op de trap, 
veranderde dit automatische gedrag. 

STRATEGIEËN 
Onderstaande strategieën zijn er op 
gericht het onbewuste gedrag te veranderen:

• Priming, voorbereiden/verleiden: een gezonde 
voedselomgeving verleidt klanten tot het maken 
van gezonde voedingskeuzes (gezonde mindset).

• Sociale norm communicatie: normen bieden 
een richtlijn voor gedrag en spelen hiermee 
een belangrijke rol in de maatschappij. Mensen 
laten hun gedrag van nature vaak bepalen 
door de heersende normen en zijn daardoor 
eerder geneigd om dezelfde keuzes te maken als 
gelijkgestemden.

• Motivatie: het gewenste gedrag leuk en 
aantrekkelijk maken door mensen te inspireren.

• Schaarste: schaarste creëert waarde en wekt 
verlangen op bij de consument om de aankoop 
te doen.

• Default: de neiging van mensen om te kiezen 
voor een toegewezen optie.
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STRATEGIEËN EN NUDGES PER 
VOEDSELOMGEVING
Gedurende de afgelopen jaren heeft het NAGF in nauwe 
samenwerking met partners verschillende nudges in de praktijk 
getest. Daarnaast zijn met experts uit de wetenschap, het 
bedrijfsleven, de overheid en campagnebureau Food Cabinet 
nudges ontwikkeld die klaar zijn om ingezet te worden.

Voor een aantal voedselomgevingen, zoals 
supermarkten, cateringbedrijven en pretparken/
dierentuinen zijn met toepassing van de 
strategieën nudges ontwikkeld. Deze nudges zijn, 
waar nodig, met kleine aanpassingen makkelijk in 
te zetten en kunnen ook dienen als inspiratie voor 
de ontwikkeling van nieuwe experimenten. In dit 
hoofdstuk zijn de nudges per voedselomgeving 
samengevat. 

SUPERMARKTEN
Nederlanders kopen een groot deel van 
wat ze eten in de supermarkt. Dat maakt 
de supermarkt een belangrijke omgeving 
om gedrag te beïnvloeden. In 2018 is 
gedurende zes weken met verschillende 
nudges de verkoop van groenten en fruit in 
de supermarkt bevorderd. Dit Ga Voor Kleur 
Lab heeft plaatsgevonden in een filiaal 
van supermarkt Dirk. De analyse van het 
onderzoek is onafhankelijk uitgevoerd door 
de Vrije Universiteit van Amsterdam. Uit het 
experiment is gebleken dat de toegepaste 
nudges een positief effect hebben op de 
verkoop (gemeten in volume) van groenten 
en fruit.

“ Dit onderzoek is uniek,  
zoveel nudges zijn nooit  
eerder tegelijk getest in  
de supermarkt.”

Jaap Seidell, Hoogleraar 
Voeding en Gezondheid Vrije 
Universiteit Amsterdam 
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IN DE PRAKTIJK GETESTE NUDGES BIJ SUPERMARKT DIRK

PRIMING (VOORBEREIDEN/VERLEIDEN)
Aan de buitenkant van de winkel waren posters 
met groente- en fruitafbeeldingen opgehangen. 
Daarnaast was bij binnenkomst verse groenten 
en fruit in het zicht gebracht. Op die manier waren 
bezoekers voordat ze hun aankopen deden al aan 
gezonde stimulansen blootgesteld.  

Ook liepen bezoekers door een poort met een 
grote vloersticker daaronder, hierop waren verse 
groenten en fruit afgebeeld.  

In de winkelmandjes en winkelwagens waren 
inlays geplaatst, waarop ‘plek voor uw groenten 
en fruit’ stond.  

SOCIALE NORM COMMUNICATIE
Boven de verse groente- en fruitschappen waren 
grote topborden opgehangen met afbeeldingen 
van de top vijf meest gekochte verse groenten 
en fruit in de winkel en het gemiddeld aantal 
stuks verse groenten en fruit dat klanten in deze 
supermarkt koopt.

Er waren kleine borden in de supermarkt 
geplaatst met de top drie van de meest 
gekochte producten in de winkel.

“  Wij streven ernaar de gezonde keuze in de supermarkt 
zoveel mogelijk te stimuleren en zijn achter de schermen 
volop bezig met manieren om deze boodschap over te 
brengen. Het gebruik van nudges is dus ook voor ons 
een heel waardevol experiment.”

Arie van Doesburg, 
Senior Unit Manager bij 
Detailresult Groep

MOTIVATIE/INSPIRATIE
Er waren wekelijks recepten met bijbehorende 
ingrediënten gepresenteerd voor een 
gezonde maaltijd. 

Iedere week was er een combinatie-inspiratie-
deal met verse groenten en fruit naast producten 
als yoghurt geplaatst en gepromoot. 

Er waren combinatiesuggesties gedaan door 
schapkaartjes in de hele winkel op te hangen (dus 
ook bij houdbare producten). Bijvoorbeeld bij de 
eieren hing het volgende schapkaartje “Lekker met 
spinazie, tomaten en champignons.”

SCHAARSTE 
Wekelijkse werden er verse groente- en 
fruitproducten gepromoot met een limiet aan 
de maximale toegestane hoeveelheid per klant 
waarvoor de promotie geldt. De promoties waren 
niet aangepast, alleen het element schaarste, max. 
aantal per klant, was toegevoegd.

DEFAULT 
Bij de kassa waren fruitmanden geplaatst met 
verpakkingen van vier of twee stuks fruit. 
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NUDGES DIE GEDURENDE DE ZES WEKEN WERDEN TOEGEPAST

Vier topborden met de tekst: ‘in deze winkel kopen klanten gemiddeld 4 soorten groente en fruit’. 
Borden met: ‘meest gekochte groente in deze winkel’ en ‘meest gekochte fruit in deze winkel’. 
Deze borden communiceren een sociale norm: groenten en fruit kopen is normaal als je boodschappen 
doet. Mensen zijn onbewust geneigd om hun keuzes op een sociale norm te baseren; mensen 
doen graag wat anderen doen. 

Inlays in alle winkelwagens en winkelmandjes 
met de tekst: ‘plek voor uw groente en fruit’ 
en op de inlays in de winkelwagens daarnaast: 
‘meest gekochte groente in deze winkel’. 
Deze teksten spelen ook in op de sociale norm.

14 posters binnen en buiten de supermarkt met de tekst: 
‘Meest gekochte groente in deze winkel’ en ‘Meest 
gekochte fruit in deze winkel’.

Bij 30 verschillende producten waren schapkaartjes 
geplaatst met de tekst: ‘lekker op’ en ‘lekker met’, 
gevolgd door foto’s van drie soorten groenten of fruit 
die goed combineren met het betreffende product om 
mensen te inspireren.

Een toegangspoortje 
en een vloersticker 
bedrukt met 
verschillende 
soorten groenten en 
fruit om klanten bij 
binnenkomst alvast 
in de gezonde 
mindset te krijgen. 
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PRIMING (VOORBEREIDEN/VERLEIDEN) 
Visuals plafondhangers.

Hoeveelheid groenten per product benoemen.

Gezonde looproute.

Gezonde producten uitlichten.

SOCIALE NORM COMMUNICATIE
Populaire nieuwkomers of hardlopers 
binnen het assortiment promoten.

Indeling dienblad aanpassen.

Groentebarometer ophangen: aantal verkochte 
kilo’s per week, digitale meter in het restaurant.  

MOTIVATIE/ INSPIRATIE
Nieuwe momenten: 10 uur fruitmomentje,  
4 uur groentesnack moment.

Productpromotie: fruit/groentesnack combinaties, 
aantrekkelijke namen voor gezonde alternatieven, 
tips bij andere producten (“lekker met yoghurt”).

Prijskaartjes met kleurcodes: groen, lichtgroen 
en neutraal. Eventueel uitbreiden met grammen 
groenten per product.

De gezonde strook: visuele cue rond gezonde 
producten, bijvoorbeeld in de vorm van een 
vloersticker. 

DEFAULT
De fruitkassa: fruit aantrekkelijk en zichtbaar bij de 
kassa positioneren.

Flow van de kantine: ongezonde 
producten verder wegleggen, groenten en fruit 
vooraan.

Routing aanpassen: bij binnenkomst 
groenten en/of fruit laten proeven.

OUT-OF-HOME
Voor de out-of-home-omgeving heeft het NAGF samen met 
experts uit gedragswetenschap, marketing, bedrijfsleven 
en overheid per omgeving verschillende brainstorm- en 
expertsessies gehouden. Hierin zijn ideeën voor experimenten 
verzameld en deze zijn vertaald naar bruikbare nudges voor 
bedrijfscateraars en uitbaters van pretparken en dierentuinen. 

BEDRIJFSCATERING
Om consumenten te helpen om ook in hun werkomgeving meer groenten en fruit te kopen en te 
eten is een lijst met ideeën voor nudges ontwikkeld:

GEZONDE SNACKMUUR
Op drukke plekken wordt een speciale trekmuur 
geplaatst met daarin gezonde snacks. 
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LOCATIES VOOR EEN DAGJE UIT 
Een dagje uit, zoals een pretpark of dierentuin, is een bijzondere situatie waarin mensen vaak 
andere producten kopen en eten dan in een meer dagelijkse (werk)situatie. Daarvoor zijn 
aangepaste nudges ontwikkeld:

PRIMING (VOORBEREIDEN/VERLEIDEN)
Special van de week: Wisselend wekelijks aanbod 
van een gezond product. Dit kun je versterken door 
hier extra aandacht aan te geven bij de toegang 
tot het park, in het programmaboekje en op 
visuele cues met daarop de special van de week. 
Deze special is altijd een gezonde keuze en deze 
cues moeten de bezoeker positief stemmen voor 
die keuze.

INSPIRATIE/MOTIVATIE
Prijskaartjes voorzien van kleurcodering: De kleur 
op het prijskaartje geeft aan hoe goed jouw keuze 
is, zoals  groen = superlekker en gezond. 

Familiepakket: Een tas voor de hele 
familie, vol met lekkere en gezonde snacks; 
verschillend fruit en bijvoorbeeld een paar flesjes 
water. Bij de ingang en op andere plekken te 
koop. De gedachte is dat als je al gezond eten 
en drinken hebt gekocht, je daarna niet zo snel 
ongezonde producten zult kopen.

Gezond aanbod in snackmuur: De 
gezondste snacks worden ook de 
makkelijkste en de snelste keuze. Op drukke 
plekken een trekmuur plaatsen met daarin 
gezonde snacks.

Overvloed groenten en fruit: Als er 
producten in overvloed liggen ben je eerder 
geneigd een product te pakken. Door fruit in grote 
aantallen aanwezig te laten zijn in de restauraties 
van het park zorg je ervoor dat je niet om de berg 
heen kunt en dat je het gevoel hebt dat iedereen 
een appel eet.

Fruit in een andere vorm aanbieden: 
bijvoorbeeld appelfriet. Een appeltje kan veel 
leuker worden als je er frietjes van maakt. Je koopt 
je appel, je legt hem onder het mes en je haalt 
de hendel over. Je pakt er een gezellige frietzak 
bij en in een handomdraai heb je handzame 
appelfrietjes.

De gezonde route: Met vloerstickers de bezoekers 
langs een gezonde route sturen, op deze route 
bevinden zich over het algemeen de meer 
gezonde producten. De vloerstickers gaan niet 
langs de snackbar en koeling met frisdranken. De 
bezoekers moeten langs deze route genoeg keuze 
hebben om een volledige maaltijd te kopen voor 
het hele gezin.

DEFAULT
Bij het online boeken van kinderpartijtjes kun je het 
gezonde menu als keuze alvast aanvinken, zodat 
mensen een extra handeling moeten verrichten 
voor een andere (minder gezonde) keuze.  

FAMILIERESTAURANT 
Uit cijfers van het Voedingscentrum en het RIVM blijkt dat veel kinderen tot 12 jaar minder groenten en 
fruit eten dan wordt aanbevolen. Familierestaurants kunnen ouders helpen door bijvoorbeeld standaard 
groenten en fruit aan te bieden als vaste stap in een kindermenu. Zo heeft McDonald’s Nederland ervoor 
gekozen om voortaan altijd groenten en fruit aan te bieden in het Happy Meal en daarmee de consumptie 
van groenten en fruit te stimuleren. Dit is een van de vele ideeën die zijn ontstaan tijdens een expertsessie 
met het NAGF, het bedrijfsleven en de wetenschap.

DEFAULT
In het digitale keuzemenu van het Happy Meal 
kunnen mensen bij het toetje kiezen tussen 
gezonde groenten en fruit. Daarmee zit er altijd 
standaard een groente-of fruitcomponent in het 
menu. 

FAMILIEPAKKET
Een snackbag voor de hele familie, vol met 

lekkere en gezonde snacks; verschillend fruit en 
bijvoorbeeld een paar flesjes water. Onder andere 

te koop bij de ingang van het park. 
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TIPS EN TRICKS

TIPS
• Start een analyse van de huidige situatie en 

bedenk hoe de gewenste situatie eruit ziet.
• Organiseer een brainstormsessie met zoveel 

mogelijk betrokkenen en deskundigen. Dat is 
goed voor de ideevorming en het draagvlak.

• Betrek (gedrags-)onderzoekers bij de 
brainstorm om te kijken wat haalbaar is en 
om het onderzoek te begeleiden.

• Betrek waar mogelijk ook mensen van de 
werkvloer, zij moeten het experiment immers 
uitvoeren.

• Stel een projectteam samen en stel een 
projectleider aan. 

• Richt je op omgevingsinterventies waarvan 
het op basis van onderzoek en/of theorie 
aannemelijk is dat ze werken. 

• Gebruik bij de vormgeving van de nudges 
de huisstijl van de omgeving. De nudge 
wordt dan een gewoon onderdeel van de 
omgeving.

• Zorg ervoor dat het onderzoek is 
afgebakend. Waar houdt een nudge op en 
begint een activatie, zoals een aanbieding of 
een productontwikkeling?

• Formuleer vooraf wat en welke effecten je 
wilt meten en welke middelen je daarvoor 
nodig hebt.

• Zorg ervoor dat de ondernemer vooraf 
toestemming geeft voor de implementatie 
van alle nudges en het gebruik van de 
bijbehorende materialen.

• Denk van tevoren na over hoe je omgaat 
met negatieve resultaten of negatieve 
effecten van de nudges tijdens de looptijd.

• Geef onderzoekers de ruimte om 
aanvullend onderzoek te doen 
(bijvoorbeeld het interviewen van klanten).

• Organiseer van tevoren je communicatie- 
en publicatiestrategie. 

• Leg niks uit aan klanten, zodat ze niet 
vooraf beïnvloedt worden en hun gedrag 
bewust aanpassen.

Het NAGF heeft meerdere experimenten begeleid en nudges 
ontwikkeld met experts. Daaruit is een lijst met tips en tricks 
ontstaan hoe een dergelijk proces met derden kan worden 
opgepakt. Voor meer informatie zijn de medewerkers van het 
NAGF beschikbaar en verwijzen wij naar de onderzoeksrapporten 
op onze website www.nagf.nl.
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TRICKS
• Voor wetenschappelijk nudging-onderzoek 

is tijd nodig om voldoende mensen bloot te 
stellen aan de nudges en zo voldoende data 
te verzamelen. 

• Factoren als weersomstandigheden, wel/
geen aanbiedingen enzovoort, kunnen sterk 
effect hebben op het onderzoek. Een controle-
omgeving of periode (waar de nudges niet 
worden uitgevoerd) helpt bij het interpreteren 
van de resultaten.

• De resultaten van een experiment dienen 
als bewijslast. Hiermee kun je aantonen dat 
een interventie werkt (of niet) en je aanpak 
uitbreiden.

• Veel kosten voor het experiment zijn eenmalig. 
Denk daarbij aan beeldmateriaal, herinrichting, 
product-samenstelling enzovoort. 

SLOTWOORD
“De invloed van onze 
voedselomgeving op de keuzes 
die we maken is veel groter dan 
we vaak vermoeden. Vandaar 
dat gedragsverandering meestal 
begint met één of meerdere 
interventies in de omgeving. 
Zoals dit document en eerdere 
experimenten laten zien, kunnen 
kleine aanpassingen daarin al 
heel effectief zijn. Dit document 
bevat een schat aan inspiratie, 
informatie, tips en voorbeelden 
om het op nog veel meer 
plekken voor consumenten 
makkelijker te maken om vaker 
voor groenten en fruit te kiezen. 
Ik wil u dan ook van harte 
uitnodigen om hier zelf mee 
aan de slag te gaan. Niet op de 
laatste plaats omdat er vaak al 
heel snel positieve resultaten 
te zien zijn!”

Sebastiaan Aalst
Partner, strategisch directeur
Food Cabinet

RAPPORTEN EN NASLAGWERK:
Onderzoeksrapport Resultaten Ga Voor Kleur Lab - VU Amsterdam https://nagf.nl/assets/Uploads/245b653a90/onderzoek-nagf-vu-
ga-voor-kleur-lab-2019.pdf
Ga Voor Kleur Lab - Kleurrijke verleidingen in de supermarkt stimuleren de verkoop van groenten en fruit https://nagf.nl/assets/
Uploads/ccf9da0d63/rapport-nagf-vu-ga-voor-kleur-lab-2019.pdf
Rapport Nudging in de praktijk -Kansen en barrières in beleid, onderzoek, onderwijs en praktijk - Schuttelaar en Partners 
Tussentijdse resultaten Suprime Nudgingsonderzoek - ZON Mw https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/preventie/gezond-
leven-goed-voor-je-hart/supreme-nudge/
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Met dank aan alle deskundigen die bij de 
brainstormsessies betrokken waren, zoals : 
Utrecht University, Vrije Universiteit Amsterdam,  
Aeres Hogeschool Almere, Voedingscentrum, 
Food Cabinet, Future of Food Instituut, 
Vitam, Vermaat, Dirk, Artis, Belastingdienst, 
JOGG, Ministerie van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit en leden van GroentenFruit 
Huis.  

Voor meer informatie:
Nationaal Actieplan Groenten en Fruit 
info@nagf.nl

Het volledige Ga voor Kleur-lab onderzoeks-
rapport is te vinden op 
www.nagf.nl/gavoorkleurlab 


