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Wist je dat...
.. Nederlanders (1-79 jaar) gemiddeld 
131 gram groenten per dag eten?

.. Nederlanders (1-79 jaar) slechts
4 dagen per week fruit eten?

.. peuters meer fruit eten dan tieners?

.. tomaat, ui en wortel de meest   
verkochte groenten waren in 2018?

Bron: RIVM en GfK/GroentenFruit Huis
Beeld: Cue Creative
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Beste lezer,
We kijken terug op een succesvol jaar 
waarin we samen met onze partners 
goede stappen hebben gezet om de 
consumptie van groenten en fruit in 
Nederland te verhogen. We laten in 
dit jaarmagazine zien dat het loont 
om samen te werken. Acties en 
initiatieven kunnen we samen groter 
maken. Kennis delen, samenwerken 
bevorderen en succesvolle initiatieven 
verder uitrollen daarvoor blijven we 
ons ook in 2020 inzetten.

Groenten en fruit verdienen dit!

Karin Bemelmans
Coördinator NAGF

INHOUDSOPGAVE

“Veggipedia is in totaal ruim
1 miljoen keer geraadpleegd”

 Het NAGF werkt aan drie speerpunten: 
jonge gezinnen, out of home en gezondheidszorg.

foto omslag: Shutterstock / inzet links: Food Cabinet  / inzet rechts : Hal158



 Het Nationaal Actieplan Groenten en Fruit (NAGF) komt voort uit de Nationale 
 Voedseltop 2017. In dit verslag lees je meer over de activiteiten in 2018-2019. 

OVER HET NAGF

Het NAGF is een samenwerkings verband 
dat is opgezet om bij te dragen aan duur-
zaam en gezond eten door in te zetten 
op de verhoging van de consumptie van 
groenten en fruit. 

Met onze acties ondersteunen we de in 2018 gepubliceerde 
Landbouwvisie Landbouw, natuur en voedsel: waardevol 
en verbonden. We zijn een van de concrete initiatieven 
om consumenten te helpen de duurzame keuze tot de 
makkelijke te maken. Doordat het NAGF inmiddels is 
uitgegroeid tot een unieke kennis- en netwerkorganisatie 
kan het als zodanig tuinders en consumenten dichter bij 
elkaar brengen. 

In het kader van het Nationaal Preventieakkoord van het 
ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) 
is het NAGF aangesloten bij verschillende actiepunten 
uit het Preventieakkoord. 

Het NAGF is een samenwerkingsverband van Groenten-
Fruit Huis (GFH), het Centraal Bureau Levensmiddelen-

handel (CBL), het Voedingscentrum en het Ministerie 
van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Het 
NAGF beheert een informatie- en communicatieplatform 
en richt zich met name op jonge gezinnen, out-of-home 
consumptie en gezondheidszorg.
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PROJECTORGANISATIE EN AMBASSADEURS
Er is een Stuurgroep ingesteld voor de begeleiding van 
het NAGF. De Ministeries van LNV en VWS zijn hierin 
vertegenwoordigd. Deze Stuurgroep heeft gedurende
de projectperiode twee keer vergaderd. 

Er is tevens een klankbordgroep ingesteld. Deze 
klankbord groep is een vertegenwoordiging vanuit de 
Stuurgroep en kijkt inhoudelijk mee op de ingediende 
projectvoorstellen. Tijdens de verslagperiode heeft deze 
één keer vergaderd en is er regelmatig raadpleging per 
e-mail geweest.

De ambassadeurs Tamara de Weijer (huisarts, voorzitter 
vereniging Arts en Leefstijl) en Rudolph van Veen
(meesterkok en meesterpatissier) zijn het gezicht van 
de ‘Ga voor Kleur’ communicatie. Zij hebben meerdere 
presentaties en activiteiten verzorgd ter ondersteuning 
van Ga voor Kleur.

Projectteam 
Het projectteam bestaat uit 6 personen. De huisvesting is 
door GFH geregeld in het Hortiversum in Zoetermeer. GFH 
voert ook de financiële administratie van het NAGF uit. 

“We zijn zeer verheugd 
over de grote mate van 

betrokkenheid”

foto: Shutterstock

SAMENWERKINGEN
Voor de uitvoering van alle activiteiten is steeds samen-
gewerkt met telers en handelaren in groenten en fruit 
en/of met retailers en maatschappelijke organisaties . 
We zijn zeer verheugd over de grote mate van betrokken-
heid en inzet. 



Groene pilav
Dit is een van de favoriete recepten 
van het NAGF team.

Deze groene pilav met doperwten
en spinazie is een recept van project-
leider Nancy Lentjes en zit boordevol 
groenten (wel 250 gram!)

Recept op www.veggipedia.nl
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Karin Bemelmans
Coördinator
Karin daagt het team uit om mijl-
palen te stellen, deze te behalen
en groots te  vieren. Zij is dol op
verwennen en cadeautjes kopen 
voor iedereen en natuurlijk een
groot fan van groenten en fruit.

Anne Marie Borgdorff
Projectleider
Anne Marie is onze nuchtere klasse-
moeder van drie kinderen. Ze heeft 
altijd een goed humeur en is een kei 
in gezonde schooltraktaties maken.

Nancy Lentjes 
Projectleider
Nancy houdt van koken en lekker 
eten. Zij wordt op kantoor de
Kanarie genoemd omdat ze elke
dag klokslag 12.00 uur oproept
voor de gezamenlijke lunch.

Kim van Luijk
Communicatieadviseur
Kim is een taalpurist die alle teksten 
van het NAGF nakijkt. Ze heeft een 
oude ziel en weet alles van pop-
muziek uit de jaren 70, terwijl ze 
toen nog niet geboren was. 

Maaike de Leeuw
Communicatiemedewerker
Maaike heeft biologie gestudeerd
en is de ICT helpdesk van het team. 
Ze eet vaak en veel. Dat is nodig, 
want ze speelt waterpolo.

Dennis Kraaijeveld
Project Liaison Ministerie LNV
Dennis ondersteunt het team met 
zijn scherpe blik. Dennis is groot fan 
van de italiaanse keuken.

MEET THE TEAM

#gavoorkleur
foto: Mariëtte Hillen-Faas



 Veggipedia is het online informatieplatform over groenten en fruit. Hiermee voorziet 
 het NAGF partners én consumenten van onafhankelijke en betrouwbare informatie over 
 groenten en fruit. 

INFORMATIEPLATFORM VEGGIPEDIA

Sinds haar oprichting heeft het NAGF hard 
gewerkt om tot het platform te komen  
zoals het nu staat. 

De basis van de database was er toen deze begin 2017 
werd overgenomen, maar de website was niet goed 
vindbaar in zoekmachines, de informatie over de 341 
producten en 300 recepten was vaak onvolledig en de 
website was niet gebruiksvriendelijk. Als gevolg hiervan 
werd de site gemiddeld 300 keer per dag geraadpleegd. 

Allereerst werd in samenwerking met een diëtiste alle 
informatie over groenten en fruit nagelopen en waar 
nodig aangepast of aangevuld. Ook werden verschillende 
online platforms van het NAGF en partners gebruikt om 
de consument te wijzen op de informatie op Veggipedia. 

Dat heeft zijn vruchten afgeworpen; tijdens de landelijke 
appelplukdagen van 2017 werd Veggipedia voor het eerst 
meer dan 1000 keer geraadpleegd. Deze trend zette zich 
in 2018 voort. Toch waren hiermee de problemen met de 
gebrekkige gebruikersinterface en onvolledige recept-
informatie niet opgelost.

Wist je dat...
.. Veggipedia al ruim 1 miljoen keer is 
geraadpleegd sinds de overname van 
het platform? 

.. Veggipedia informatie heeft over 
476 verschillende soorten groenten 
en fruit? En continue wordt aan-
gevuld?

.. Veggipedia informatie direct bij
de bron haalt?

Daarom is in de 2e helft van 2018 het informatieplatform 
opnieuw opgebouwd en vormgegeven. Daarnaast is 
door een diëtiste de hoeveelheid groenten en fruit en  
voedingswaarde per recept berekend. Ook zijn er 100 
nieuwe receptfoto’s gemaakt voor een fris, aantrekkelijk 
geheel. 
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“Veggipedia is in totaal 
ruim 1 miljoen keer  

geraadpleegd”

Op donderdag 1 november is de vernieuwde website 
officieel gelanceerd. De vernieuwing van de website had 
vrijwel direct een positief effect op het aantal bezoekers 
en paginaweergaven: in de periode van november 2018 
t/m oktober 2019 is er een stijging te zien in het aantal 
bezoekers (+23%) en het aantal paginaweergaven (+31%) 
ten opzichte van dezelfde periode het jaar ervoor. In 
2019 is er gewerkt aan het verder optimaliseren van de



gebruikerservaring van Veggipedia door technische optimalisatie en het verbeteren 
van de vindbaarheid in Google (SEO). Ook dit heeft het beoogde resultaat opgeleverd: 
sinds eind augustus is het aantal bezoekers en paginaweergaven ruim verdubbeld 
ten opzichte van voorgaande maanden. Ook is op 16 oktober 2019 de doelstelling van 
1 miljoen paginaweer gaven behaald. De nieuwe doelstelling voor het volgende jaar is 
om 1 miljoen paginaweergaven in een jaar te halen.

INPUT PARTNERS
Naar aanleiding van de aandacht rond de nieuwe Veggipedia website hebben veel partijen, 
waaronder Kuperus Foods, Violetti, Eminent Food, Zespri en Xenia Europa, ook dit jaar 
weer informatie aangeleverd voor het platform. 

VEGGIPEDIA IN CIJFERS - PAGINAWEERGAVEN
Veggipedia is in totaal 515.774 keer geraadpleegd in de periode van november 2018 t/m 
oktober 2019. Dit betekent een stijging van 31% ten opzichte van vorig jaar. In de periode 
van november 2017 t/m oktober 2018 was het totaal aantal paginaweergaven namelijk 
394.946. In totaal heeft de website 1.107.532 paginaweergaven sinds de overname van 
het platform januari 2017.

Paginaweergaven per dag varieerden afgelopen jaar tussen de 637 (27 april 2019) en de 
3.467 (28 oktober 2019). Gemiddeld aantal paginaweergaven per dag afgelopen jaar: 
1.413. De gemiddelde tijd van bezoekers per pagina is ten opzichte van het voorgaande 
jaar met 21% gedaald. Een mogelijke oorzaak hiervan is dat gebruikers door de nieuwe 
opzet sneller de informatie kunnen vinden die ze zochten. Het uitstappercentage is 
6% lager dan in het voorgaande jaar, wat betekent dat bezoekers minder snel de site 
verlaten.

VEGGIPEDIA IN CIJFERS - BEZOEKERS
Veggipedia heeft in totaal 310.733 bezoekers in de periode van november 2018 t/m oktober 
2019. Dit betekent een stijging van 23% t.o.v. vorig jaar. In de periode van november 2017 
t/m oktober 2018 was het totaal aantal bezoekers namelijk 252.234. 

In totaal heeft de website 676.259 bezoekers sinds de overname van het platform januari 
2017. Gemiddeld aantal bezoekers per dag in het afgelopen jaar: 851. 
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Op 10 oktober is
Veggipedia in totaal
een half miljoen
keer bekeken!

16 september 2017, 
tijdens de landelijke 
appelplukdagen, 
werd Veggipedia 
voor het eerst meer 
dan 1000 x per dag 
bekeken!
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13 mei:
Nieuwe update
van Veggipedia

1 November:
Lancering vernieuwde website:
100 nieuwe recepten + receptfoto’s

Dat betekent 
binnen een jaar
na start  meer
dan 3 x zoveel 
bezoeken!
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Op 16 oktober is 
Veggipedia in totaal 
één miljoen keer 
bekeken!

INFOGRAPHIC
VEGGIPEDIA

Deze infographic laat de groei zien 
van het aantal paginaweergaven per 
dag vanaf de start van het project 
in 2017, tot het verschijnen van dit 
jaarmagazine.

infographic door Studio Buffalo
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Ga voor Kleur laat zien hoe het leven, en vooral je bord, 
kleurrijker en gezonder kan. Ga voor Kleur is een initiatief 
van het NAGF. 

COMMUNICATIE – GA VOOR KLEUR

GA VOOR KLEUR LAB
In 2018 heeft er in het kader van ‘Ga voor Kleur’ een zo-
genaamd lab experiment plaatsgevonden op de winkel-
vloer. Bij een filiaal van supermarkt Dirk van den Broek 
in Leidschenveen werden ‘verleidingstrucs’ ingezet om 
consumenten meer groenten en fruit te laten kopen.
Er is hierbij gebruik gemaakt van verschillende nudges. 

Op 18 juni 2019 zijn de resultaten van het Ga voor Kleur 
Lab gepresenteerd tijdens een symposium. De resultaten 
van het onderzoek zijn positief: nudging stimuleert de 
verkoop van groenten en fruit. 

Wist je dat...
.. het NAGF 6 weken lang een lab
experiment in een Dirk filiaal heeft 
uitgevoerd?

.. er in die periode 3,3 kilo meer 
groenten en fruit per 100 kassa
aanslagen is verkocht?

.. je het hele onderzoeks -
rapport vindt op:
www.nagf.nl/gavoorkleurlab

.. #gavoorkleur populairder is dan 
ooit? De hashtag is in 2019 zelfs
meer dan 1100 keer gebruikt.

Alle veranderingen in de verkoop van groenten en fruit 
werden vergeleken met een Dirk-supermarkt waar geen 
nudging plaats vond. 

Hoewel in beide supermarkten in 2018 minder groenten 
en fruit verkocht werd dan in 2017 was de daling in de 
supermarkt tijdens het Ga voor Kleur Lab 6,6 procent, 
tegenover 14,0 procent in de supermarkt zonder Ga voor 
Kleur Lab. Dit percentuele verschil levert 3,3 kg meer 
groenten en fruit per 100 kassa aanslagen op in het
interventie filiaal ten opzichte van het controle filiaal.
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INFOGRAPHIC: GA VOOR KLEUR LAB
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GA 
VOOR 
KLEUR
LAB 6

weken
1

supermarkt

3,3 kilo
méér groenten

en fruit verkocht
NUDGES

Vloerstickers en toegangspoortje bij de entree om 
bezoekers in de juiste en gezonde mindset te krijgen.

Schapkaartjes, tips om producten te combineren met 
groenten en/of fruit.

Inlay in winkelwagentjes en -mandjes die een sociale 
norm communiceren.

Posters met best verkopende  groenten en fruit.

Topborden in de winkel die een sociale norm communiceren.

Wekelijks wisselende nudges, zoals een receptenschap, 
fruitpakketten, enz. per 100

kassa transacties*

22

= 3,3 kg

35

= 3,3 kg

* t.o.v. controle supermarkt

= 3,3 kg

33

infographic: Studio Buffalo



CONSUMENTENCOMMUNICATIE
- GA VOOR KLEUR
Vanuit Ga voor Kleur wordt er meerdere keren per week 
een bericht geplaatst via de sociale media kanalen (Face-
book en Instagram). Wekelijks staat er een kleur van de 
week centraal met daarbij een bijbehorend product.
Deze worden gedeeld via Facebook en Instagram. 

Facebookpagina “Ga voor Kleur”
Het organisch bereik per Facebook post varieerde in
de periode van november 2018 t/m oktober 2019 tussen 
de 134 en 3500. Gemiddeld was het bereik 872 per post. 

Het aantal vind-ik-leuks van de Ga voor Kleur Facebook 
pagina is met 0,7% gedaald van 14,3k naar 14,2k. Dit is 
een acceptabele daling, gezien de algemene daling van 
6% aan Facebook gebruikers in Nederland in 2019. 

Instagrampagina “Ga voor Kleur”
Het aantal volgers op de Ga voor Kleur Instagrampagina 
is met 1,4 k volgers gelijk gebleven.

De hashtag #gavoorkleur blijft groeien in populariteit
onder bloggers, partners van het NAGF en bedrijven uit 
de agf-sector. Gebruik van #gavoorkleur: 426 x (2017), 
766 x (2018) en 1134 x (2019). 

In 2020 wordt een nieuwe impuls gegeven aan de online 
campagne door meer bewegend beeld (video’s, gifs) 
en laagdrempelige content rondom bereidingswijze en 
groeiproces van groenten en fruit. Ook zal er nog meer 
aandacht worden besteed aan het thema duurzaamheid.

CORPORATE COMMUNICATIE
Nieuwsbrief
De NAGF nieuwsbrief wordt één keer per kwartaal 
verzonden om geïnteresseerde partijen op de hoogte te 
houden van alle activiteiten van het NAGF. Inmiddels 
zijn er vijf nieuwsbrieven en twee nieuwsflitsen (kort 
nieuwsbericht) uitgestuurd. De nieuwsbrief heeft 188 
abonnees en een open rate van 47,1%. 

Aanmelden kan op www.nagf.nl. 

NAGF website
In de maanden september t/m december 2019 is er 
gewerkt aan de integratie van de website nagf.nl met als 
doel de link tussen de drie verschillende websites van het 
NAGF (Veggipedia, Ga voor Kleur en NAGF) te verster-
ken. Hierbij is dezelfde stijl als Veggipedia aangehouden 
en is een kennisbank toegevoegd als belangrijk nieuw 
onderdeel. 

In deze kennisbank kunnen geïnteresseerden alle 
relevante en up-to-date documentatie vinden rondom 
de consumptie van groenten en fruit en het stimuleren 
daarvan.

11

fo
to

: H
al

15
8

fo
to

: F
oo

d 
Ca

bi
ne

t
fo

to
: N

AG
F



 Het NAGF werkt aan drie speerpunten: jonge gezinnen, out of home en gezondheidszorg.  
In dit hoofdstuk het overzicht van de activiteiten van het afgelopen jaar per speerpunt.

ACTIVITEITEN BINNEN SPEERPUNTEN

JONGE GEZINNEN 
Lidl
In januari en februari stond voor de tweede keer een grote 
spaaractie bij de Lidl geheel in het teken van groenten 
en fruit. Consumenten konden sparen voor een nieuwe 
reeks Vitamini’s. Dit zijn knuffels in de vorm van groenten 
en fruit. Deze actie is een vervolg op die van begin 2018 
en het NAGF is volop bij deze actie betrokken. De Vita-
mini’s hadden wederom een kaartje met daarop het logo 
van Ga voor Kleur, weetjes over groenten en fruit en een 
link naar Veggipedia. 

Ook bracht Lidl in augustus een speel- en stickerboek 
van de Vitamini’s uit met weetjes van Veggipedia. Het 
NAGF blijft contact houden met Lidl over mogelijke 
vervolgacties.

Negenmaandenbeurs
Het NAGF was actief op de Negenmaandenbeurs van
20 t/m 24 februari in de RAI in Amsterdam. Samen met 
het Voedingscentrum, GoodBabyFood en de Negen-
maandenbeurs heeft het NAGF hier Nederlands’ eerste 
Pop-up Babyrestaurant opgezet waar bezoekers diverse 
workshops konden volgen. NAGF-ambassadeur 

Rudolph van Veen opende het Babyrestaurant. De partijen 
kijken terug op een succesvol persevent, wat onder meer 
resulteerde in een interview bij Radio 2 en RTL Late Night. 

Na afloop van de beurs nam het NAGF bij 79 bezoekers 
een enquête af. Hieruit blijkt dat de workshops (aan-
staande) ouders hebben geïnspireerd om (nog) meer
aan de slag te gaan met verse groenten en fruit. Bij
meer dan de helft van de workshops gaven deelnemers 
aan gemotiveerd te zijn geraakt meer verse babyhapjes 
te bereiden of om zelf meer groenten en fruit te eten.

Huishoudbeurs 
Het NAGF stond voor het eerst op de Huishoudbeurs met 
de Veggipedia Markt in de RAI in Amsterdam. Op deze 
markt konden bezoekers van 16 t/m 24 februari groente-
hapjes proeven en meer informatie krijgen over groenten 
en fruit. Leden van GroentenFruit Huis leverden hiervoor 
de versproducten. 

De gezonde uitstraling van de Veggipedia Markt trok 
een divers publiek en leverde veel positieve reacties 
op. Tijdens de beurs werden er in totaal 865 enquêtes 
afgenomen onder het publiek. Daaruit blijkt onder meer 

dat respondenten groenten en fruit nog regelmatig op 
de verkeerde manier bewaren. Om deze reden zet het 
NAGF in op nog beter gebruik van de website Veggipedia 
die ook alle informatie over het bewaren van groenten en 
fruit bevat.

Jonge vaders
Binnen de doelgroep jonge ouders richt veel communi-
catie zich op de moeders. Er is minder bekend over welke 
rol (aanstaande) vaders willen en kunnen spelen ten 
aanzien van het eten van groenten en fruit in het gezin. 
Hiervoor heeft het NAGF samen met een groep experts 
een werksessie uit laten voeren.

Met de uitkomst van deze werksessie heeft Food Cabinet 
twee campagneconcepten ontwikkeld, het GROOTklein 
concept en de Vaderschapsbox. Op deze twee concepten 
heeft Motivaction een kwalitatieve concepttest uitge-
voerd. Het doel van de test was het verkrijgen van inzicht 
in de mate waarin de twee strategische concepten de 
doelgroep(en) aanspreken, hen aanzetten tot het eten 
van meer groenten en fruit en positief gewaardeerd 
worden. 
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Het resultaat van deze test is een overzichtelijk en duide-
lijk rapport, met daarin de beschrijving van de concepten 
en de uitkomsten van de kwalitatieve concepttest. 

Nederland Proeft
Het NAGF heeft voor het derde seizoen meegewerkt aan 
8 afleveringen van het televisieprogramma Nederland 
Proeft. In dit televisieprogramma staat per aflevering 
een groente of fruit centraal. Daarnaast is er in alle 
afleveringen ruimte voor een Ga voor Kleur-item. In 
deze items laten we zien hoe makkelijk en lekker het is 
om groenten en fruit te eten op verschillende locaties en 
verschillende momenten. In samenwerking met telers-
vereniging ZON heeft het NAGF input geleverd voor dit 
programma. 

OUT OF HOME
Horecava
Samen met diverse telers heeft het NAGF kleur ge-
bracht op de Horecava (RAI 7 t/m 10 januari). Het NAGF 
was aanwezig met een foodtruck gevuld met kleurrijke 
groenten en fruit op de Veggie & Fruit Markt. Op een 
beeldscherm werd een preview vertoond van 20 groente-
bereidingsvideo’s. De bezoekers konden meedoen aan 
een winactie en tips geven voor “meer groenten en fruit 
op je bord in de Horeca”. 

Dit leverde een aantal inspirerende ideeën op. Voor de 
beste ideeën werd een Ga voor Kleur kookboek en een 
kookschort uitgedeeld. Aan beide acties hebben in totaal 
365 bezoekers deelgenomen.

  
Tankstations en Gezond uit - onderdeel Nationaal 
Preventieakkoord 
In het kader van het Nationaal Preventieakkoord van het 
ministerie van VWS is het NAGF aangesloten bij verschil-
lende actiepunten uit het Preventieakkoord. 

Voor het verhogen van de groente- en fruitconsumptie 
onderweg, heeft het NAGF een bijdrage geleverd met 
een rapport over de bevordering consumptie groenten 
en fruit bij tankstations in Nederland. Dit rapport is het 
resultaat van een verkennend onderzoek met vraag-
stelling: Wat is er nodig om de bezoeker van tanksta-
tions meer groenten en fruit te laten consumeren? Het 
Voedingscentrum doet nu onderzoek naar mogelijke 
vervolgstappen. 

Met een workshop heeft het NAGF een bijdrage geleverd 
aan de ontwikkeling van de richtlijnen voor het program-
ma ‘Gezond Uit’. 
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Filefruit
In september 2019 heeft het NAGF de actie Filefruit 
ondersteund, door onder meer een consumenten-
onderzoek naar eetgedrag in de auto uit te voeren. Voor 
het verhogen van de groente- en fruitconsumptie is het 
inzetten op andere eetmomenten een belangrijke strategie. 
Aandacht vragen voor het eten van fruit en groenten 
onderweg inspireert consumenten om ook dan fruit en 
groenten te eten. De term filefruit vat dit goed samen.

Filefruit actie 
De Filefruit actie liep tegelijk met de nieuwe oogst 
Nederlandse appels en peren. Van maandag 16 t/m 
zondag 29 september 2019 werd er aandacht aan de
actie besteed, met een radiocommercial, een ludieke 
actie bij de filelezers van de ANWB, een interview op 
BNR Nieuwsradio, (fr)uitdeelacties en aandacht voor 
Filefruit op verkeersapps en social media.

Radiocommercial
De radiocommercial heeft op radiozender Q-music in 
totaal 5 miljoen luisteraars bereikt. Ruim 1,5 miljoen 
van deze luisteraars zijn tussen de 20 en 29 jaar en 
verantwoordelijk voor de boodschappen in hun huis-
houden. Deze luisteraars hebben de spot gemiddeld 6 
keer gehoord. 

Consumentenonderzoek
Uit het consumentenonderzoek blijkt dat consumenten 
aangeven er vaak niet aan te denken om fruit mee te nemen 
voor onderweg, ze hebben behoefte aan een reminder. 
Het volledige onderzoek is te vinden op de website van 
het NAGF. Samen met de verschillende samenwerkings-
partners worden in 2020 de mogelijkheden voor een 
vervolg van de Filefruit campagne verkend.

Wist je dat...
.. consumenten graag een reminder 
krijgen om fruit mee te nemen 
onderweg en dat de actie Filefruit ze 
daarbij helpt?

.. tijdens de Dutch Food Week bij  
tenminste 800 bedrijfsrestaurants  
een Ga voor Kleur dag is gehouden?

.. zo’n 500 schoolkantines tijdens de 
Dutch Food Week groenten en fruit in 
de hoofdrol hebben gezet?

Dutch Food Week - cateraars
Tijdens de Dutch Food Week in oktober 2019 hebben nog 
meer cateraars het Ga voor Kleur principe omarmd en 
een Ga voor Kleur dag gehouden op ca. 850 locaties.
Op meer dan 500 schoolkantines stond met Ga voor 
Kleur de hele week in het teken van groenten en fruit. 
Door de Dutch Food Week is de interesse van de Rijks-
cateraars in het Ga voor Kleur concept nog verder ge-
groeid en zijn er afspraken gemaakt met verschillende 
cateraars, zoals:

• Albron heeft naar aanleiding van gesprekken met 
NAGF voor 2019 op al zijn locaties (ca. 450) de weke-
lijkse Ga voor Kleur dag ingevoerd.

• Paresto (Defensie): Na verschillende gesprekken had 
het NAGF in maart de eerste brainstormsessie over 
fruitconsumptie met de regiochefkoks van Paresto.

• Vitam: Met Vitam worden nu gesprekken gevoerd 
over hoe zij groenten en fruit nog beter in de schijn-
werpers kunnen zetten.

• Op 7 oktober heeft het NAGF voor de cateraars,   
toeleveranciers/groothandels en overige akkoord-
partijen van het JOGG een sessie ontworpen om 
creatieve oplossingen en ideeën te genereren om 
de groente- en fruitconsumptie van scholieren te 
vergroten.  

“Nog meer cateraars 
hebben het

Ga voor Kleur
principe omarmd.”
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Chicken McNuggets (4), McFish, Hamburger, 
Cheeseburger op verzoek

Kleine portie frietjes, seizoensgroente

Water, fruitsappen, zuivel - op verzoek:
frisdrank, Danoontje, milkshake,Fristi, Chocomel

Seizoensfruit, groentevariatie

Chicken McNuggets (4), McFish, Hamburger, 
Cheeseburger op verzoek

Kleine portie frietjes, snoeptomaatjes

Water, fruitsappen, zuivel - op verzoek:
frisdrank, milkshake, Fristi, Chocomel

Danoontje, fruit, snoeptomaatjes

EXPERTMEETING /BRAINSTORM
“Hoe maak je de keuze voor

groenten en fruit in een happy meal
lekker, makkelijk, leuk & aantrekkelijk?”

28
januari ‘19

168 ideeën

73 bruikbaar

OUD
keuzemenu

NIEUW
keuzemenu

NEW

Ruim 160 duizend
kilo meer groente en
fruit verkocht van juli
tot eind oktober 2019 bij
McDonalds Nederland;
een stijging van meer
dan 250%.
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Expertbijeenkomst Kinderen kiezen voor groenten en fruit
Een van de speerpunten van het NAGF is het bevorderen van de consumptie van groenten 
en fruit buitenshuis, zoals in restaurants. Een ander speerpunt is jonge gezinnen helpen 
meer groenten en fruit te eten. Een raakpunt van deze twee is het familierestaurant. 
Hiervoor heeft het NAGF in januari een brainstorm georganiseerd met een 20 tal experts 
uit de wetenschap, de groente- en de fruitsector en de marketing. 

Voor de brainstorm lag een uitdagende casus op tafel, het vergroten van het groente- en 
fruitaandeel in het kindermenu van McDonald’s. De vragen waar iedereen mee aan de 
slag ging, gingen erover hoe je de groente-en fruitkeuze in het kindermenu aantrekkelijker, 
leuker en lekkerder kan maken. Hieruit kwamen meer dan 100 ideeën, waarvan een deel 
in de praktijk toepasbaar is. 

In juli heeft McDonald’s bekend gemaakt dat de default voor de keuze van groenten 
en fruit in het kindermenu is aangepast wat betekent dat veel meer van de verkochte 
kindermenu’s nu een groente-en fruitcomponent bevatten. 

In de periode van juli t/m oktober 2019 is ruim 160.000 kg meer groente en fruit verkocht, 
wat een stijging van meer dan 250% groente en fruit in de Happy Meals betekent. Het 
NAGF is jaarlijks aanwezig bij het stakeholdersoverleg van McDonald’s.

Horeca en groentebereidingsvideo’s
In maart heeft een stagiair een onderzoek afgerond naar de reden waarom groenten 
en fruit nog geen prominente plek hebben op de menukaart in veel restaurants. Uit dit 
vooronderzoek blijkt onder meer dat het bij koks ontbreekt aan voldoende kennis om 
groenten zo te bereiden dat het ook een hoofdrol kan vervullen. Koninklijke Horeca 
Nederland heeft de resultaten verspreid onder haar leden. 

De conclusie van het onderzoek sluit mooi aan bij een initiatief dat in december 2018 
is gestart. Samen met Dutch Cuisine heeft het NAGF 20 korte inspirerende video’s van 
technieken voor groentebereidingen ontwikkeld om chefs en toekomstige professionals 
te stimuleren om groenten in de hoofdrol te zetten. 

Op 20 maart 2019 zijn de filmpjes officieel gelanceerd. Uit de evaluatie van juni 2019 
blijken de video’s te worden ingezet bij de Dutch Cuisine koksopleidingen. Op dit moment 
betreft het 3 ROC’s en dit aantal is groeiende. Daarnaast worden de filmpjes via de kanalen 
van Gastronomixs, Dutch Cuisine, Veggipedia en Koninklijke Horeca Nederland door 
professionals ruim bekeken.
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 Het NAGF werkt aan drie speerpunten: jonge gezinnen, out of home en gezondheidszorg. 
In dit hoofdstuk volgt een overzicht van de activiteiten van het afgelopen jaar rondom het 
speerpunt gezondheidszorg.

ACTIVITEITEN BINNEN SPEERPUNTEN

GEZONDHEIDSZORG 
Project Arts en Groenten 
Binnen het speerpunt gezondheidszorg is gestart met 
een verkenning naar wat huisartsen beweegt om met 
groenten en fruit in hun praktijk aan de slag te gaan. De 
Vereniging Arts en Leefstijl wil leefstijl naar de medische 
praktijk brengen, in het bijzonder naar de praktijk van de 
huisarts. Zij hebben het project Arts en Groenten uitge-
voerd dat uit de volgende onderdelen bestond:

In kaart brengen van de bestaande initiatieven gericht op 
gezonde leefstijl/ bevorderen groenten en fruit waarbij 
huisartsen betrokken zijn.

Lessen leren van Gezond010, lopende projecten in 
Rotterdam.

Onderzoeken wat huisartsen beweegt om wel of niet met 
gezonde leefstijl / stimuleren groenten en fruit aan de 
slag te gaan. Voor het onderzoek onder huisartsen is een 
wetenschappelijke adviesraad ingesteld. In januari heeft 
deze raad meegedacht over de vragenlijst. In maart is 
de vragenlijst naar 1200 huisartsen verstuurd. Er zijn 198 
ingevulde vragenlijsten ontvangen.

Het project is eind september afgerond. De resultaten 
zijn samengevat in het rapport Arts en Groenten. 

Algemene conclusies zijn: huisartsen zien het belang van 
gezonde leefstijl, groenten en fruit vinden ze daarbinnen 
zeker relevant. Een groot deel van de huisartsen geeft 
aan dat ze er in hun praktijk nu geen aandacht aan be-
steden. 60% van de ondervraagde huisartsen wil leefstijl 
vaker bespreken. Zij ervaren hierbij echter een aantal 
belemmeringen zoals gebrek aan tijd, onvoldoende kennis 
maar ook ongemotiveerde patiënten, de organisatie van 
het gezondheidssysteem en het ontbreken van onder-
steunende tools spelen een rol. 

Uit het onderzoek blijkt bovendien dat huisartsen het 
lastig vinden om haalbare doelen op te stellen en hun 
patiënten te begeleiden bij het realiseren van deze doelen. 
Huisartsen die al wel actief zijn op dit terrein geven aan 
dat concrete tools helpen om er meer aandacht aan te 
besteden (bijvoorbeeld voedingsanamnese).

Op het congres Student en Leefstijl van 9 november 2019, 
is aandacht geschonken aan dit onderzoek en is het rap-
port aan alle bezoekers uitgedeeld. 
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Wist je dat...
.. 60% van de ondervraagde 
huisartsen vaker leefstijl wil
bespreken?

.. huisartsen behoefte hebben aan
ondersteunende tools voor in de 
spreekkamer of daarbuiten om 
groenten te bespreken? 

.. je het hele onderzoeks -
rapport vindt op:
www.nagf.nl/arts-en-groenten



Healthy Food Congress 
Op 5 april heeft het Healthy Food Congress plaatsgevonden in de Expozaal van het 
Beatrixtheater in Utrecht. Er was dit jaar voor het eerst een unieke samenwerking met 
het op dezelfde dag gehouden congres van vereniging Arts en Leefstijl. In de pauze-
momenten was er daardoor volop gelegenheid om met elkaar te netwerken. Zo’n 100 
bezoekers hebben diverse lezingen en workshops bijgewoond.

NAGF heeft geholpen in de voorbereidingen van de dag, de organisatie op de dag zelf 
en er tevens voor gezorgd dat er een duidelijke uitstraling was van groenten en fruit.

INTERNATIONAAL 
In het VK zet The Food Foundation met Peas Please in op het verhogen van de   
groenteconsumptie. Het NAGF is lid van de Advisory Board van deze actie. Tijdens 
de vergadering van de Advisory Board (Londen 16 september) zijn de eerste resultaten 
gepresenteerd van de TV commercial ‘Eat them to defeat them’ die van januari tot mei 
2019 in UK liep. 

De tv actie is gefinancierd door 11 retailers (waaronder Aldi, Coop, Lidl, Tesco) en 
verschenen in TV commercials van ITV (Sky + Channel 4) en shows als The Voice 
en Brittains Got talent met chefs als Jamie Oliver. Tevens hebben verschillende 
influencers, lokale autoriteiten, 1000 scholen en cateraars meegedaan aan de actie. 

Uit de evaluatie bleek dat kinderen het eten van groenten leuker en lekkerder vonden 
en dat zij meer nieuwe soorten probeerden. Direct na de campagne was de groente-
consumptie bij kinderen met ca. 30% gestegen. 
Lees meer op www.foodfoundation.org.uk/peasplease

In september is het NAGF samen met de Food Foundation gestart met verkenningen 
naar mogelijkheden om een vergelijkbare campagne in Nederland op te zetten. 

FINANCIËN
De subsidie is volgens het projectplan en de bij het tussentijdse verslag goedgekeurde 
verschuiving uitgeput.

De uitgaven van het NAGF zijn door de financiële administratie van het GroentenFruit 
Huis verwerkt en door de accountant goedgekeurd.
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Louis Pasteurlaan 6
 2719 EE  Zoetermeer

info@nagf.nl
www.nagf.nl

Druk: vandeventer.nl

Ontwerp: www.studiobuffalo.nl


