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1. Samenvatting 

Introductie  

Overgewicht en welvaartsziekten zijn wereldwijd een toenemend probleem. Hoewel de 

consumptie van groenten en fruit een belangrijke rol speelt in de preventie van deze 

aandoeningen, haalt in Nederland slechts 16% van de volwassenen de richtlijn voor 

groenten en 13% de richtlijn voor fruit. Uit de literatuur blijkt dat het gezonder inrichten 

van de voedselomgeving de groente- en fruitconsumptie kan bevorderen. Het gebruik van 

nudging is een manier om de voedselomgeving gezonder in te richten. Nudging gaat over 

het inrichten en presenteren van keuzemogelijkheden op een manier zodat de gewenste 

keuze, in dit geval de gezondere keuze, de meest aantrekkelijke keuze is zonder dat er 

ongezonde opties worden weggehaald. In Nederland spelen supermarkten een belangrijke 

rol in de voedselomgeving van mensen omdat het grootste deel van het voedsel dat 

geconsumeerd wordt hier wordt gekocht. Supermarkten zijn dus een kansrijke plek om 

mensen te stimuleren om gezonder te eten. Om de groente- en fruitverkoop te stimuleren 

is daarom het Ga voor Kleur Lab (GVKL) ontwikkeld. Het GVKL is een 6 weken durende 

nudginginterventie die als doel heeft om de verkoop van groenten en fruit in de supermarkt 

te stimuleren. In dit rapport worden de resultaten van het GVKL onderzoek beschreven.  

Onderzoek naar het GVKL 

Het GVKL is in opdracht van het Nationaal Actieplan Groenten en Fruit (NAGF) ontwikkeld 

en bestond uit verschillende nudgingstrategieën (zoals het plaatsen van fruit bij de kassa, 

gezonde vloerstickers, combi inspiratie deals en gezonde recepten met groenten en fruit) 

gericht op het stimuleren van verse groente- en fruitaankopen. Onderzoekers van de Vrije 

Universiteit en andere kennisinstellingen hebben een onderzoek uitgevoerd naar de 

invloed van het GVKL op de aankopen van verse groenten en fruit in de supermarkt. Om 

dit te kunnen onderzoeken is berekend wat de verkoop van verse groenten en fruit tijdens 

het GVKL was en deze cijfers zijn vergeleken met de verkoop in dezelfde periode een jaar 

daarvoor. Dit is ook gedaan voor de 6 weken voor het GVKL (voormeting) en de 6 weken 

na het GVKL (nameting). De verschillen tussen de voormeting, de interventieperiode en 

de nameting zijn daarna vergeleken met de verschillen van een vergelijkbare 

controlesupermarkt. Daarnaast is de winkelervaring van bezoekers tijdens het GVKL 

onderzocht door middel van een vragenlijstonderzoek waarin de sfeer in de supermarkt, 

de aantrekkelijkheid van de aanbiedingen, de prijs van groenten en fruit, de beleving van 

de gezonde keuze als de gemakkelijke keuze en het bevorderen van de gezonde keuze 

door de supermarkt zijn nagevraagd.  
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Resultaten  

Uit de analyse van de verkoopcijfers blijkt dat, hoewel de verkoop van verse groenten en 

fruit zowel in de interventie- als in de controlesupermarkt tijdens het GVKL lager was dan 

in 2017, deze daling in de interventiesupermarkt minder groot (-6,6%) was dan in de 

controlesupermarkt (-14,0%) en minder groot dan de voormeting (-13,9%) en nameting 

(-14,9%). Analyses apart voor verse groente- en fruitverkoop lieten zien dat deze minder 

grote daling in de interventiesupermarkt vooral veroorzaakt werd door een hogere verkoop 

van verse groenten en in mindere mate door een hogere verkoop van fruit.  

De vragenlijsten zijn ingevuld door 179 klanten in de voormeting (56% vrouwen) en 126 

in de nameting (60% vrouwen) in de interventiesupermarkt. In de controlesupermarkt 

vulden 144 klanten in de voormeting (73% vrouwen) en 120 in de nameting (71% 

vrouwen) de vragenlijsten in. Uit het vragenlijstonderzoek bleek dat in de 

interventiesupermarkt de sfeer niet als meer of minder prettig werd ervaren tijdens het 

GVKL in vergelijking met de controlesupermarkt. Wel werden in de interventiesupermarkt 

de aanbiedingen en de prijs voor groenten en fruit tijdens het GVKL vaker als aantrekkelijk 

ervaren dan in de controlesupermarkt. Er waren geen verschillen tussen de interventie- 

en controlesupermarkt in de beleving van de gezonde keuze als de gemakkelijke keuze en 

het bevorderen van de gezonde keuze door de supermarkt. 

Conclusies 

De resultaten van het onderzoek laten zien dat het GVKL de verkoop van verse groenten 

en fruit heeft gestimuleerd. Dit geldt vooral voor de verkoop van verse groenten en in 

mindere mate voor fruit. Daarnaast heeft het GVKL geen negatieve invloed gehad op de 

winkelbeleving van klanten en wordt het stimuleren van het kopen van groenten en fruit 

door de supermarkt door klanten niet als vervelend ervaren. Echter is het belangrijk dat 

de resultaten van dit onderzoek met voorzichtigheid worden geïnterpreteerd, aangezien 

deze zijn gebaseerd op slechts 2 supermarkten gedurende een korte periode van 6 weken. 

Aanvullend onderzoek bij een groter aantal supermarkten gedurende een langere periode 

zal moeten worden uitgevoerd om meer inzicht te krijgen in de invloed van het GVKL op 

de verkoop van groenten en fruit in de supermarkt.  
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2. Introductie 

In de afgelopen jaren is de prevalentie van overgewicht en obesitas wereldwijd in een rap 

tempo toegenomen en dit vormt een enorme uitdaging voor de volksgezondheid (1-4). In 

Nederland heeft ruim de helft van alle volwassenen overgewicht (43,9%) of obesitas 

(12%) (5, 6). Daarnaast zijn voedingsgerelateerde chronische ziekten, waaronder hart- 

en vaatziekten, diabetes mellitus type 2 en verschillende vormen van kanker, een 

toenemend probleem. Momenteel hebben ruim een miljoen mensen in Nederland diabetes 

type 2 en hier komen jaarlijks 60.000 nieuwe gevallen bij (7, 8). Ook telt Nederland meer 

dan een miljoen patiënten met hart- en vaatziekten (9, 10). Een van de belangrijkste 

risicofactoren voor het ontwikkelen van overgewicht, obesitas en voedingsgerelateerde 

chronische ziekten is een ongezond voedingspatroon (11). Een ruime consumptie van 

groenten en fruit spelen aan de andere kant juist een belangrijke rol in de preventie van 

overgewicht, obesitas en voedingsgerelateerde chronische ziekten (12, 13). Hoewel de 

afgelopen jaren een lichte toename is geconstateerd in de consumptie van groenten en 

fruit in Nederland, valt er nog altijd een grote winst te behalen. Volgens de meest recente 

Voedselconsumptiepeiling haalt slechts 16% van de volwassenen de richtlijn van 250 gram 

groenten en 13% de richtlijn van 2 stuks fruit (14).   

 

De afgelopen decennia is de voedselomgeving sterk veranderd. Door een overmatig 

aanbod en intensieve marketing van ongezonde keuzes worden consumenten steeds 

sterker verleid tot (over)consumptie van ongezonde voeding. Een voedselomgeving waarin 

ongezonde keuzes worden bevorderd wordt internationaal gezien als één van de 

belangrijkste oorzaken van ongezonde eetgewoontes (15, 16). De voedselomgeving kan 

worden omschreven als “de collectieve omgeving met economische, politieke en sociale 

factoren die invloed hebben op de voedselkeuzes van mensen” (17). Een zeer belangrijke 

speler in de voedselomgeving voor een groot deel van de inwoners in Westerse landen is 

de supermarkt (18-20). Ook in Nederland zijn met vier miljoen dagelijkse bezoekers 

supermarkten een dominante speler in de voedselomgeving waarin consumenten 

belangrijke voedselkeuzes maken (21). Het aanbod in de supermarkt draagt daarmee in 

belangrijke mate bij aan het voedingspatroonpatroon van mensen. Volgens een recente 

publicatie van footwatch bestaat het aanbod in supermarkten momenteel voor 70% uit 

sterk-bewerkte, ongezonde producten (22). In een omgeving waarin ongezonde producten 

de “gemakkelijke keuze” zijn, zijn consumenten sneller geneigd om ongezonde producten 

te kopen. De supermarkt omgeving vormt daarom een interessante en veelbelovende plek 

voor interventies om juist gezonde voedselkeuzes te stimuleren (15).  

Nudgingstrategieën worden de afgelopen jaren steeds vaker worden gebruikt voor het 

bevorderen van gezonde voedselkeuzes. Nudging wordt gedefinieerd als het inrichten en 
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presenteren van keuzemogelijkheden op een manier dat de gewenste keuze – in dit geval 

de gezondere keuze – de meest aantrekkelijke keuze is, zonder dat er (ongezonde) opties 

worden weggehaald (23). Nudging kan worden beschouwd als een relatief simpele, 

makkelijke en goedkope manier om de gezonde keuze te bevorderen onder consumenten. 

Een belangrijk kenmerk van nudging is dat er geen keuzes worden weggenomen (23, 24). 

Een voorbeeld van een bekende nudgingstrategie om de gezonde keuze te bevorderen is 

de plaatsing van gezonde snacks bij de kassa. Het gebruik van deze strategieën voor de 

promotie van gezonde producten in de supermarkt is echter nog veel minder gebruikelijk. 

Eveneens is onderzoek waar meerdere nudgingstrategieën tegelijk in de supermarkt 

werden onderzocht schaars, terwijl de literatuur beschrijft dat meerdere strategieën 

tegelijk nodig zijn om een effect te kunnen bewerkstelligen (25).   

 

Gezien de belangrijke invloed van de supermarkt omgeving op het aankoopgedrag van 

mensen en de behoefte aan interventies in de supermarkt om de groente- en 

fruitconsumptie te stimuleren, is het Ga voor Kleur Lab (GVKL) ontwikkeld en onderzocht 

in opdracht van het Nationaal Actieplan Groenten en Fruit (NAGF). Vanuit de Vrije 

Universiteit Amsterdam, Universiteit Utrecht, het Amsterdam UMC-locatie VUmc en het 

Voedingscentrum is onderzoek uitgevoerd naar de invloed van het GVKL op de verkoop 

van verse groenten en fruit. Tevens is de winkelervaring van bezoekers in de supermarkt 

tijdens het GVKL middels vragenlijsten onderzocht. De resultaten van dit onderzoek 

worden in dit rapport beschreven.  
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3. Wat is het GVKL? 

Het GVKL is een 6-weekse nudginginterventie in de supermarkt dat als doel heeft om de 

verkoop van verse groenten en fruit te promoten. Tijdens het GVKL zijn verschillende 

nudges gelijktijdig geïmplementeerd in een Dirk van de Broek filiaal in Leidschenveen.  

Het GVKL is een initiatief van het NAGF. In opdracht van het NAGF heeft Food Cabinet het 

GVKL ontwikkeld. De nudges die ingezet zijn tijdens het GVKL zijn samen met de betrokken 

onderzoekers en op basis van de wetenschappelijke literatuur ontwikkeld. In tabel 1 zijn 

de aangeleverde strategieën en nudges van het GVKL weergegeven.  

Het GVKL vond plaats van zondag 30 september 2018 tot en met zaterdag 10 november 

2018 (week 40-45). Alle nudges waren constant aanwezig gedurende de zes weken, echter 

waren de aanbiedingen iedere week gericht op andere soorten verse groenten en fruit. 

Een lijst met de specifieke verse groente- en fruitsoorten en producten die werden 

gepromoot tijdens GVKL is te vinden in de bijlage A.  

Tabel 1. Strategieën en nudges in het Ga voor Kleur Lab 

Strategie Nudges 

Gezonde 

mindset 

Bij binnenkomst lopen bezoekers door een poort met een grote 

vloersticker met hierop verse groenten en fruit afgebeeld. In de 

winkelmandjes en winkelwagens zijn inlays met afbeeldingen van 

verse groenten en fruit geplaatst.  

Een ongezonde voedselomgeving verleidt klanten tot het maken 

van ongezonde voedselkeuzes. Door bij binnenkomst meerdere 

malen juist verse groenten en fruit in zicht te brengen, zijn 

bezoekers voordat ze hun aankopen doen al meerdere malen aan 

gezonde incentives blootgesteld. D.m.v. “priming” - een recente 

ervaring waarbij je geheugen wordt geactiveerd en op deze manier 

gedrag onbewust stuurt - kan een gezonde mindset geactiveerd 

worden en leiden tot (onbewust) gezondere keuzes. 

Sociale norm 

communicatie 

Boven de verse groente- en fruitafdeling zijn grote topborden 

opgehangen met afbeeldingen van de top 3 meest gekochte verse 

groenten en fruit in de winkel en het gemiddeld aantal stuks verse 

groenten en fruit die klanten in deze supermarkt kopen 



10 
 

(descriptieve sociale norm). Ook zijn er posters in de supermarkt 

opgehangen met deze informatie.  

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, 

zoals andere bezoekers in de supermarkt. Het bieden van 

informatie over de voedselkeuzes en het koopgedrag van andere 

klanten kan daardoor mensen stimuleren om ook dezelfde keuzes 

te maken. 

Inspiratie  

Wekelijks zijn er recepten gepresenteerd voor een gezonde 

maaltijd en iedere week zijn er combinatie inspiratie deals met 

verse groenten en fruit naast producten als yoghurt geplaatst en 

gepromoot.  

Mensen kiezen vaak voor de gemakkelijke en snelle optie. Door 

bezoekers te inspireren met verschillende manieren van het eten 

van verse groenten en fruit, zou het makkelijker kunnen worden 

voor de klant om een vers groente- en/of fruitproduct toe te 

voegen aan zijn bestaande eetgewoontes. 

Schaarste 

Wekelijkse promoties van verse groente- en fruitproducten met 

een limiet aan de maximale toegestane hoeveelheid per klant 

waarvoor de promotie geldt. 

Schaarste creëert waarde en wekt verlangen op bij de consument 

om de aankoop te doen. Dit is daarom ook een veelgebruikte 

strategie in de marketing, o.a. bij limited-edition producten (26).  

Fruit bij de 

kassa 

Bij de kassa zijn fruitmanden geplaatst met verpakkingen van vier 

stuks fruit. 

Veel voedingsaankopen zijn gebaseerd op impulsieve keuzes en 

met name bij de kassa gebeurt dit vaak. Normaliter liggen er met 

name ongezonde snacks bij de kassa, waarmee impulsieve 

aankopen van ongezonde producten wordt aangemoedigd. Tijdens 

GVKL waren echter uitsluitend fruitpakketten bij de kassa om zo 

gezonde impulsaankopen te stimuleren.  
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4. Onderzoek naar de invloed van het GVKL  

 

4.1 Analyse verkoopcijfers   

Om uit te kunnen sluiten dat de resultaten in dit onderzoek werden verstoord door lokale 

externe factoren (zoals het weer of een algemene aanbiedingen in de winkel) is er naast 

de GVKL supermarkt (de interventiesupermarkt) ook een controlesupermarkt 

geselecteerd. Op basis van een vergelijkbaar transactieprofiel en winkelomzet is het Dirk 

van de Broek filiaal in Barendrecht gekozen als de controlesupermarkt in dit onderzoek. 

  

Om de verkoop van verse groenten en fruit te onderzoeken zijn de verkoopcijfers van 

verse groenten en fruit van zowel de interventie- als de controlesupermarkt opgevraagd 

vanuit het Dirk hoofdkantoor. Deze gegevens beslaan de 6 weken durende 

interventieperiode (week 40 t/m week 45), de 6 weken voor de interventie (week 34 t/m 

week 39) en de 6 weken na de interventie (week 46 t/m week 51). Zo konden eventuele 

abrupte veranderingen in de verkoop van verse groenten en fruit bij de start of na het 

eindigen van het GVKL inzichtelijk worden gemaakt. Omdat het gebruikelijk is in de 

levensmiddelenbranche en op advies van Dirk zijn daarnaast ook de verkoopcijfers van 

dezelfde periode in het jaar ervoor opgevraagd voor beide supermarkten.  

De verkoop van verse groenten en fruit is gestandaardiseerd naar de hoeveelheid 

verkochte verse groenten en fruit in kilogrammen per 100 transacties per week. Voor de 

controle- en interventiesupermarkt is vervolgens de verkoop van verse groenten en fruit 

tijdens het GVKL afgezet tegen de verkoop in 2017. Op basis van deze cijfers is uiteindelijk 

de mate van verandering tijdens de voormeting, tijdens het GVKL en tijdens de nameting 

in de interventiesupermarkt vergeleken met de verandering in de controlesupermarkt door 

middel van beschrijvende analyses. De verschillen zijn niet statistisch getoetst omdat het 

onderzoek in maar 2 supermarkten is uitgevoerd. Dezelfde analyses zijn uitgevoerd voor 

verse groenten en fruit apart.  

4.2 Resultaten analyse verkoopcijfers 

Verkoop verse groenten en fruit  

Figuur 1 geeft het gemiddelde percentuele verschil weer in de verkoop van verse groenten 

en fruit tijdens het GVKL t.o.v. 2017 in de 6 weken voor het GVKL, tijdens het GVKL en in 

de 6 weken na het GVKL in zowel de controle- als in de interventiesupermarkt. Uit Figuur 

1 blijkt dat zowel in de interventie- als in de controlesupermarkt de gemiddelde verkoop 
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van verse groenten en fruit lager was dan in dezelfde periode in 2017. Ter illustratie; de 

gemiddelde percentuele daling t.o.v. 2017 in de verkoop van verse groenten en fruit in de 

voormeting in de controlesupermarkt was -18,1% en in de interventiesupermarkt -13,9%. 

  

 

Figuur 1. De gemiddelde percentuele daling in de verkoop van verse groenten en fruit 

t.o.v. 2017 tijdens de voormeting, tijdens het Ga voor Kleur Lab en in de nameting in de 

controle- en interventiesupermarkt. 

In Figuur 1 is ook te zien dat de gemiddelde percentuele daling in de verkoop van verse 

groenten en fruit in de interventiesupermarkt afneemt van -13,9% in de voormeting naar 

-6,6% tijdens het GVKL en na afloop van het GVKL weer toeneemt tot -14,9%. Hetzelfde 

patroon zien we ook in de controlesupermarkt, waarbij tijdens het GVKL de gemiddelde 

percentuele daling afneemt van gemiddeld -18,1% in de voormeting naar -14,0% tijdens 

het GVKL en daarna in de nameting weer toeneemt naar -16,8%. Tijdens het GVKL zien 

we dus in beide supermarkten een minder grote daling t.o.v. 2017, waarbij de daling in 

de interventiesupermarkt duidelijk minder groot is dan in de controlesupermarkt (verschil 

van 7,4 procentpunt) zoals zichtbaar is in Tabel 2. Deze verschillen waren in de voor- en 

nameting minder groot (4,2 en 1,9 procentpunt). Deze minder grote daling in de 

interventiesupermarkt kan mogelijk verklaard worden door de aanwezigheid van het 

GVKL. Het feit dat de daling tijdens het GVKL minder groot was in de controlesupermarkt 
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is mogelijk ook een gevolg van een landelijke Dirk televisiecampagne ter promotie van 

verse groenten en fruit tijdens de het GVKL (week 42 t/m week 44).  

Tabel 2. Het verschil in percentuele daling in de verkoop van verse groenten en fruit 

in interventiesupermarkt t.o.v. de controlesupermarkt tijdens de voormeting, het Ga 

voor Kleur Lab en de nameting in procentpunten. 

 Verse groenten en 

fruit 
Verse groenten Fruit 

Voormeting 4,2 procentpunt 3,5 procentpunt 5,3 procentpunt 

Ga voor Kleur Lab 7,4 procentpunt 8,8 procentpunt 6,1 procentpunt 

Nameting 1,9 procentpunt 5,1 procentpunt -0,8 procentpunt 

 

Verkoop verse groenten apart  

Figuur 2 geeft het gemiddelde percentuele verschil weer in de verkoop van verse groenten 

tijdens het GVKL t.o.v. 2017 in de 6 weken voor het GVKL, tijdens het GVKL en in de 6 

weken na het GVKL in zowel de controle- als in de interventiesupermarkt. Uit Figuur 2 

blijkt dat zowel in de interventie- als in de controlesupermarkt de gemiddelde verkoop van 

verse groenten lager was dan in dezelfde periode in 2017. Ter illustratie; de gemiddelde 

percentuele daling t.o.v. 2017 in de verkoop van verse groenten in de voormeting in de 

controlesupermarkt was -19,1% en in de interventiesupermarkt -15,6%.   
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Figuur 2. De gemiddelde percentuele daling in de verkoop van verse groenten t.o.v. 2017 

tijdens de voormeting, tijdens het Ga voor Kleur Lab en in de nameting in de controle- en 

interventiesupermarkt. 

In Figuur 2 is ook te zien dat de gemiddelde percentuele daling in de verkoop van verse 

groenten in de interventiesupermarkt afneemt van -15,6% in de voormeting naar -6,0% 

tijdens het GVKL en na afloop van het GVKL weer toeneemt tot -17,5%. Hetzelfde patroon 

zien we ook in de controlesupermarkt, waarbij tijdens het GVKL de gemiddelde percentuele 

daling afneemt van gemiddeld -19,1% in de voormeting naar -14,8% tijdens het GVKL en 

daarna in de nameting weer toeneemt naar -22,6%. Tijdens het GVKL zien we dus in beide 

supermarkten een minder grote daling t.o.v. 2017, waarbij de daling in de 

interventiesupermarkt duidelijk minder groot is dan in de controlesupermarkt (verschil van 

8,1 procentpunt) zoals zichtbaar is in Tabel 2. Deze verschillen waren in de voor- en 

nameting minder groot (3,5 en 5,1 procentpunt). Deze minder grote daling in de 

interventiesupermarkt kan mogelijk verklaard worden door de aanwezigheid van het 

GVKL.  
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Verkoop fruit apart   

Figuur 3 geeft het gemiddelde percentuele verschil weer in de verkoop van fruit tijdens 

het GVKL t.o.v. 2017 in de 6 weken voor het GVKL, tijdens het GVKL en in de 6 weken na 

het GVKL in zowel de controle- als in de interventiesupermarkt. Uit Figuur 3 blijkt dat 

zowel in de interventie- als in de controlesupermarkt de gemiddelde verkoop van fruit 

lager was dan in dezelfde periode in 2017. Ter illustratie; de gemiddelde percentuele daling 

t.o.v. 2017 in de verkoop van fruit in de voormeting in de controlesupermarkt was -16,7% 

en in de interventiesupermarkt -11,4%.  

In Figuur 3 is ook te zien dat de gemiddelde percentuele daling in de verkoop van fruit in 

de interventiesupermarkt afneemt van -11,4% in de voormeting naar -6,6% tijdens het 

GVKL en na afloop van het GVKL weer toeneemt tot -10,5%. Hetzelfde patroon zien we 

ook in de controlesupermarkt, waarbij tijdens het GVKL de gemiddelde percentuele daling 

afneemt van gemiddeld -16,7% in de voormeting naar -12,7% tijdens het GVKL en daarna 

in de nameting weer toeneemt naar -9,6%. Tijdens het GVKL zien we dus in beide 

supermarkten een minder grote daling t.o.v. 2017, waarbij de daling in de 

interventiesupermarkt duidelijk minder groot is dan in de controlesupermarkt (verschil van 

6,1 procentpunt) zoals zichtbaar is in Tabel 2. Deze verschillen waren in de voor- en 

nameting minder groot (5,3 en -0,8 procentpunt). Deze minder grote daling in de 

interventiesupermarkt kan mogelijk verklaard worden door de aanwezigheid van het 

GVKL.  

In de bijlage (bijlage B) zijn de grafieken weergegeven met de gemiddelde verkoopcijfers 

van verse groenten en fruit (totaal), verse groenten (apart) en fruit (apart) in kilogrammen 

per 100 transacties per week (week 34-51). 
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Figuur 3. De gemiddelde percentuele daling in de verkoop van fruit t.o.v. 2017 tijdens de 

voormeting, tijdens het Ga voor Kleur Lab en in de nameting in de controle- en 

interventiesupermarkt. 

4.3 Individuele nudgingstrategieën  

Naast het analyseren van alle nudgingstrategieën samen, zijn ook enkele van de 

individuele nudges op specifieke groente- en fruitsoorten onderzocht waaronder 1) de 

plaatsing van fruitpakketten bij de kassa; 2) de combi inspiratie deals waarbij 

fruitproducten werden gepromoot bij yoghurt; 3) de presentatie van gezonde recepten 

met verse groenten en 4) de communicatie van de top 3 meest gekochte verse groenten 

en fruit naar de klanten in de supermarkt. Twee nudges (de gezonde mindset en de sociale 

normcommunicatie via inlays in de mandjes en winkelwagens) konden niet worden 

geanalyseerd gezien deze niet op specifieke verse groenten of fruit waren gericht.  

Niet alle verse groente- en fruitproducten die onderdeel waren van het GVKL werden in 

dezelfde vorm (verpakking en gewicht) in 2017 verkocht. Het was daarom niet mogelijk 

om de verkoop t.o.v. 2017 te berekenen en daarom is voor de individuele nudges allen de 

verkoop gedurende de onderzochte periode in 2018 bekeken.  
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4.4 Resultaten analyse van individuele nudgingstrategieën 

Fruitpakketten bij de kassa 

De fruitpakketten waren gedurende de 6 weken van het GVKL in de interventiesupermarkt 

geplaatst bij de kassa, in de voor- en nameting waren deze fruitpakketten hier niet 

aanwezig. In de controlesupermarkt waren deze fruitpakketten in geen enkele periode 

beschikbaar. De samenstelling van de fruitpakketten verschilde per week. Omdat dit de 

eerste keer was in deze supermarkt dat er fruitpakketten bij de kassa werden verkocht, 

moest de supermarkt uitproberen in welke vorm de fruitpakketten het beste werden 

verkocht. De fruitpakketten in week 40 t/m week 42 bestonden uit 4 stuks fruit en kosten 

€1,50 en vanaf week 43 uit 2 stuks fruit en kosten €0,99. Figuur 4 geeft de verkoop van 

de fruitpakketten tijdens het GVKL weer.  

 

Figuur 4. Verkoop van de fruitpakketten bij de kassa tijdens het Ga voor Kleur Lab. 

De verkoop van de fruitpakketten is in de eerste week van het GVKL het hoogst en neemt 

daarna geleidelijk af. In week 43 worden de pakketten goedkoper (al zijn ze relatief nog 

steeds duurder dan in week 40-42), maar hierdoor wordt de verkoop niet weer 

gestimuleerd. Op basis van deze resultaten zou men kunnen concluderen dat de 

nieuwsgierigheid naar een actie het meest belangrijk is en dat nudgingstrategieën vooral 

vaak zouden moeten wisselen. Het zou ook kunnen dat de fruitsoorten die in de eerste 

weken in het pakket zaten populairder waren onder de klanten dan in de latere weken. 

Echter is het lastig om hier een uitspraak over te doen omdat de samenstelling en prijs 
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van de fruitpakketten gedurende de 6 weken veranderde en mensen niet actief gevraagd 

is wat ze van de verschillende fruitpakketten vonden.  

Combi inspiratie deals 

Tijdens het GVKL werd er iedere week een ander fruitproduct voor bij de yoghurt 

gepromoot (bv. mango of aardbeien). Alle fruitproducten die onderdeel waren van de 

combi inspiratie deals waren in diezelfde week ook in de controlesupermarkt in de 

aanbieding (was een landelijke aanbieding), maar werden hier niet als combi inspiratie 

deal gepromoot. Figuur 5 geeft de verkoop van mango gedurende de onderzochte periode 

in de interventie en controlesupermarkt weer (uitgedrukt in gemiddelde hoeveelheid 

kilogrammen verkocht per 1000 transacties). 

  

Figuur 5. Verkoop van mango in de controle en interventiesupermarkt in 2018. 

In week 41 en week 45 was de mango onderdeel van de combi inspiratie deals van het 

GVKL in de interventiesupermarkt. In deze weken was de mango ook in 

controlesupermarkt in de aanbieding. Zoals verwacht bij een aanbieding zien we zowel in 

de controle- als in de interventiesupermarkt een piek in de verkoop in week 41 en 45; 

deze piek is hoger in de interventiesupermarkt dan in de controlesupermarkt. Dit zou 

mogelijk verklaard kunnen worden door de promotie van de combi inspiratie deal. Als we 

echter kijken naar week 49 zien we hetzelfde patroon. De interventiesupermarkt piekt 

hoger dan de controlesupermarkt, terwijl hier het GVKL al was afgelopen. Daarom kunnen 

we op basis van deze resultaten de hogere verkoop van mango in week 41 en week 45 in 

de interventiesupermarkt niet toeschrijven aan de combi inspiratie deals.  
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In bijlage C zijn de grafieken weergegeven voor de fruitproducten die onderdeel waren 

van de combi inspiratie deals in de andere weken van het GVKL: blauwe bessen 125g 

(week 42), aardbeien (week 43) en blauwe bessen 300g (week 44). De resultaten van 

deze fruitproducten zijn ongeveer gelijk aan die van de mango en geven helaas geen 

betrouwbaar inzicht in de individuele combi inspiratie deals op de verkoop van de 

specifieke fruitproducten. 

Presentatie van gezonde recepten met verse groenten 

Tijdens het GVKL werd iedere week een ander gezond recept met verse groenten 

gepresenteerd in de interventiesupermarkt. Deze verse groenten waren in sommige weken 

ook in de aanbieding, maar dit was niet altijd het geval. 

In week 40 werd een recept voor Italiaanse pasta pesto met broccoli gepromoot in de 

interventiesupermarkt. De broccoli was in deze week ook in de controlesupermarkt in de 

aanbieding (was een landelijke aanbieding). Figuur 6 geeft de verkoop van broccoli 

gedurende de onderzochte periode weer (uitgedrukt in gemiddelde hoeveelheid 

kilogrammen verkocht per 1000 transacties).  

 

Figuur 6. Verkoop van broccoli in de controle- en interventiesupermarkt tijdens het Ga 

voor Kleur Lab. 

Zoals verwacht bij een aanbieding zien we in week 40 een piek in de verkoop van broccoli 

in zowel de controle- als de interventiesupermarkt. De piek in de interventiesupermarkt 

ligt echter hoger dan in de controlesupermarkt. Dit zou mogelijk verklaard kunnen worden 
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door de promotie van broccoli in het recept. Als we echter kijken naar week 38 en 49 zien 

we hetzelfde patroon. De interventiesupermarkt piekt hoger dan de controlesupermarkt, 

terwijl hier het GVKL of nog moest starten of al was afgelopen. Daarom kunnen we op 

basis van deze resultaten de hogere verkoop van broccoli in week 40 in de 

interventiesupermarkt niet toeschrijven aan de gezonde recepten.  

In bijlage D zijn de grafieken weergegeven voor de verkoop van de andere hoofdgroenten 

in de andere weken van het GVKL. De resultaten van de andere groenten zijn ongeveer 

gelijk aan die van de broccoli en geven helaas geen betrouwbaar inzicht in de individuele 

gezonde recepten op de verkoop van specifieke verse groenten.  

Communicatie top 3 verse groenten en fruit 

Tijdens het GVKL werd op verschillende plaatsen zowel binnen als buiten de 

interventiesupermarkt de top 3 meest gekochte verse groenten (bestaande uit 

komkommer, rode paprika en tomaat) en fruit (bestaande uit banaan, witte druiven en 

appel) gepromoot. Dit werd gedaan door middel van placemats in de winkelwagens, 

topborden boven de groente- en fruitafdeling en via posters in en buiten de winkel die 

allemaal de top 3 verse groenten en fruit communiceerden. 

In Figuur 7 en Figuur 8 is de verkoop van de top 3 verse groenten en fruit in de interventie- 

en controlesupermarkt gedurende de onderzochte periode in 2018 weergegeven. In de 

verkoop van de top 3 verse groenten zien we tijdens het GVKL - m.u.v. week 45 - geen 

opvallende toename in de interventiesupermarkt. In week 45 is een piek zichtbaar in zowel 

de interventie- als de controlesupermarkt, waarschijnlijk komt dit door een landelijk 

aanbieding. Hoewel deze piek hoger is in de interventiesupermarkt dan in de 

controlesupermarkt, kunnen we dit niet als een resultaat van het GVKL beschouwen, 

aangezien ditzelfde patroon zichtbaar is in week 38 en week 50 en in deze periode was er 

geen GVKL. 
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Figuur 7. Verkoop van de top 3 verse groenten (komkommer, rode paprika en tomaat) 

in de interventie en controlesupermarkt tijdens het Ga voor Keur Lab. 

De resultaten voor de top 3 fruit zien er ongeveer hetzelfde uit als de top 3 groenten en 

er is geen duidelijk verschil te zien in de verkoop in de interventiesupermarkt tijdens het 

GVKL in vergelijking met de voor- en nameting en in vergelijking met de 

controlesupermarkt (Figuur 8).  
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Figuur 8. Verkoop van de top 3 fruit (banaan, witte druiven en appel) in de interventie- 

en controlesupermarkt tijdens het Ga voor Keur Lab. 
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5. Onderzoek naar het GVKL op de beleving van klanten in de 

supermarkt 

5.1 Analyse vragenlijstonderzoek  

De beleving van klanten tijdens het GVKL in de supermarkt is gemeten aan de hand van 

een vragenlijstonderzoek in de controle- en interventiesupermarkt. De vragenlijsten zijn 

in beide supermarkten tweemaal afgenomen, een keer voor de start van de interventie 

(week 38 in de interventiesupermarkt en week 39 in de controlesupermarkt) en de tweede 

keer tijdens de interventie (week 43 in de interventiesupermarkt en week 44 in de 

controlesupermarkt). Om een zo breed en representatief mogelijk publiek te betrekken in 

het onderzoek zijn de vragenlijsten op drie verschillende dagen afgenomen bij de kassa, 

vlak nadat klanten hadden afgerekend. In de interventiesupermarkt zijn de vragenlijsten 

afgenomen op dinsdag, vrijdag en zaterdag; in de controlesupermarkt op woensdag, 

vrijdag en zaterdag. In Figuur 9 zijn de afname momenten van de vragenlijst in beide 

supermarkten weergegeven. 

 

 

Figuur 9. Afname moment (week 38, week 39, weel 43 en week 44) van de vragenlijsten 

in de interventiesupermarkt en in de controlesupermarkt.  

De vragenlijst begon met de volgende vragen over de aankopen van groenten en fruit: 

“Als u groenten en fruit koopt, koopt u dat dan meestal in deze Dirk of ergens anders?” 

(keuze tussen “in deze Dirk/ in een andere supermarkt/ op de markt/ bij de groenteboer/ 

overig”, hierbij waren meerdere antwoorden mogelijk) en “Heeft u zojuist in deze Dirk 

groenten en/of fruit gekocht?” (keuze tussen “ja” of “nee”). Vervolgens kwamen de vragen 

“Vindt u het belangrijk dat een supermarkt de gezonde keuze bevordert?” en “Vindt u dat 

de gezonde keuze de gemakkelijke keuze moet zijn in de supermarkt?” om te begrijpen 

hoe belangrijk de bevordering van de gezonde keuze voor klanten is in de supermarkt. 

Om de winkelbeleving van klanten te evalueren werd gevraagd “Vond u de sfeer in deze 

Dirk prettig vandaag?”. Om inzicht te verkrijgen in de ervaring en mening van klanten 
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rondom de aanbiedingen en de prijs van groenten en fruit werden de volgende vragen 

gesteld: “Vond u dat er aantrekkelijke aanbiedingen voor groenten en fruit waren vandaag 

in de Dirk?” en “Vond u dat groenten en fruit aantrekkelijk geprijsd waren vandaag in de 

Dirk”. Daarnaast werd gevraagd “Is in deze Dirk de gezonde keuze de gemakkelijke 

keuze?” en “Bevordert deze Dirk gezonde keuzes?” om inzicht te verkrijgen in de 

beoordeling van de bevordering van de gezonde keuze in de supermarkt door klanten. 

Deze vragen konden worden beantwoord met “Ja, heel erg /Ja /Neutraal /Nee / Nee, totaal 

niet”. Voor de evaluatie van Ga Voor Kleur waren in de nameting in de 

interventiesupermarkt nog enkele vragen toegevoegd: “Op een schaal van 1 tot 10, heeft 

dit (het GVKL) uw groenten en fruit aankopen beïnvloed?”, “Wat vindt u ervan dat de 

supermarkt probeert om de verkoop van groenten en fruit te verkopen?” en “Wat vindt u 

ervan dat de supermarkt probeert om uw aankopen van groenten en fruit te beïnvloeden?” 

(keuze tussen “irritant/vervelend, dat maakt mij niets uit, goed en geen mening”. 

Tenslotte eindigde de vragenlijsten met een aantal persoonskenmerken (leeftijd, geslacht, 

opleidingsniveau). De vragenlijsten zijn opgenomen in bijlage E.  

5.2. Resultaten vragenlijstonderzoek  

Algemene kenmerken van onderzoekspopulatie 

In Tabel 3 zijn de algemene kenmerken van de deelnemers van de vragenlijsten 

samengevat weergegeven. In totaal zijn in de interventiesupermarkt 180 vragenlijsten 

ingevuld tijdens de voormeting en 126 vragenlijsten tijdens de nameting. In de 

controlesupermarkt zijn in totaal 150 vragenlijsten ingevuld tijdens de voormeting en 120 

vragenlijsten in de nameting. Na het excluderen van deelnemers jonger dan 18 jaar, 

bleven er in de interventiesupermarkt 179 vragenlijsten over in de voormeting en 126 in 

de nameting. In de controlesupermarkt waren dit 144 vragenlijsten in de voormeting en 

120 in de nameting.  

De gemiddelde leeftijd van de deelnemers van het vragenlijst onderzoek was 51,3 jaar. 

Het aandeel mannen was in de controlesupermarkt lager (27% in voormeting en 29% in 

nameting) dan in de interventiesupermarkt (44% in voormeting en 40% in nameting). Het 

opleidingsniveau van de deelnemers was vergelijkbaar in beide supermarkten.  
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Tabel 3. Algemene kenmerken van de deelnemers aan het vragenlijst onderzoek 

 

Controlesupermarkt Interventiesupermarkt Totaal 

Voormeting 

(n=144) 

Nameting 

(n=120) 

Voormeting 

(n=179) 

Nameting 

(n=126) 

Voormeting 

(n=323) 

Nameting 

(n=246) 

Leeftijd, gem 

jaren (SD) 
53 (17) 49 (17) 49 (15) 55 (14) 51 (16) 52 (16) 

Geslacht (%) 

 Man  

 Vrouw 

 Anders 

 

27 

72 

1 

 

29 

71 

- 

 

44 

56 

- 

 

40 

60 

- 

 

36 

63 

1 

 

35 

65 

- 

Opleiding 

(%) 

 Laag 

 Midden 

 Hoog 

 Weet ik niet 

 

6 

58 

35 

1 

 

9 

54 

36 

1 

 

7 

55 

35 

3 

 

11 

51 

37 

1 

 

7 

56 

35 

2 

 

10 

53 

36 

1 
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Tabel 4. Verkooppunten waar de deelnemers aan het vragenlijst onderzoek hun groenten en 

fruit kopen 

 

Controlesupermarkt Interventiesupermarkt Totaal 

Voormeting 

(n=144) 

Nameting 

(n=120) 

Voormeting 

(n=178) 

Nameting 

(n=126) 

Voormeting 

(n=322) 

Nameting 

(n=246) 

Plaats van 

aankopen 

groenten en 

fruit (%) 

 Deze Dirk  

 Andere 

supermarkt  

 Groenteboer  

 Markt  

 Overig  

 

 

 

73 

24 

 

9 

9 

3 

 

 

 

63 

23 

 

13 

9 

9 

 

 

 

65 

28 

 

6 

7 

6 

 

 

 

79 

28 

 

6 

8 

5 

 

 

 

69 

26 

 

7 

8 

4 

 

 

 

71 

25 

 

10 

9 

7 

Zojuist 

groenten en 

/ of fruit 

gekocht (%) 

Ja 

 

 

72 

 

 

76 

 

 

72 

 

 

81 

 

 

72 

 

 

79 

 

In Tabel 4 is weergegeven waar de klanten meestal hun groenten en fruit kochten en of 

ze voorafgaand aan het invullen van de vragenlijst groenten en/of fruit hadden gekocht. 

Het merendeel van de klanten doet meestal de groente- en fruitaankopen in de supermarkt 

waar de vragenlijst werd afgenomen en/of in een andere supermarkt (bij deze vraag waren 

meerdere antwoorden mogelijk). Ook had het merendeel van de deelnemers zojuist 

groenten en/of fruit gekocht. 

Vinden klanten het belangrijk dat een supermarkt de gezonde keuze 

bevordert en dat de gezonde keuze de gemakkelijke keuze is in de 

supermarkt? 

Meer dan 80% van de deelnemers gaf aan het belangrijk te vinden dat de gezonde keuze 

wordt bevorderd in de supermarkt en dat de gezonde keuze ook de gemakkelijke keuze is 

in de supermarkt (Tabel 5). Een zeer klein deel vond het niet belangrijk dat een 

supermarkt de gezonde keuze bevordert (voormeting 2,2%; nameting: 2,9%), en een iets 

groter deel (voormeting 4,4%; nameting 9,4%) vond het niet belangrijk dat de gezonde 

keuze ook de gemakkelijke keuze is in de supermarkt.  
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Tabel 5. Vinden klanten het belangrijk dat een supermarkt de gezonde keuze bevordert en dat 

de gezonde keuze de gemakkelijke keuze is in de supermarkt? 

 

Controlesupermarkt Interventiesupermarkt Totaal 

Voormeting 

(n=142) 

Nameting 

(n=119) 

Voormeting 

(n=179) 

Nameting 

(n=126) 

Voormeting 

(n=321) 

Nameting 

(n=245) 

Vindt u het 

belangrijk dat 

een supermarkt 

de gezonde 

keuze bevordert 

(%) 

 Ja, heel erg  

 Ja  

 Neutraal  

 Nee 

 Nee, totaal niet  

 

 

 

 

 

35 

55 

6 

4 

0 

 

 

 

 

 

39 

47 

10 

4 

0 

 

 

 

 

 

49 

37 

13 

1 

0 

 

 

 

 

 

28 

60 

10 

2 

0 

 

 

 

 

 

43 

45 

10 

2 

0 

 

 

 

 

 

33 

54 

10 

3 

0 

Vindt u dat de 

gezonde keuze 

de gemakkelijke 

keuze moet zijn 

in de supermarkt 

(%) 

 

 Ja, heel erg 

 Ja 

 Neutraal 

 Nee 

 Nee, totaal niet 

 

 

 

 

 

 

29 

55 

11 

5 

0 

 

 

 

 

 

 

26 

55 

11 

6 

1 

 

 

 

 

 

 

37 

44 

15 

4 

0 

 

 

 

 

 

 

20 

58 

9 

13 

0 

 

 

 

 

 

 

34 

49 

13 

4 

0 

 

 

 

 

 

 

23 

58 

10 

9 

0 

 

Sfeer in de supermarkt 

Figuur 10 laat de antwoorden op de vraag “Vond u de sfeer in deze supermarkt prettig 

vandaag?” zien. In de controlesupermarkt zijn geen grote verschillen te zien tussen de 

voormeting (n=143) en nameting (n=118). In de interventiesupermarkt is wel een 

opvallende toename van 24,3% zichtbaar in het aantal mensen dat heeft geantwoord met 

“ja”, echter wordt deze toename gecompenseerd met een gelijke afname van 22,9% in 

“ja, heel erg”. Al met al lijkt dus ook in de interventiesupermarkt geen verschil tussen de 

voor- en nameting in de sfeerbeleving van klanten.  
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Figuur 10. Resultaten op de vraag “Vond u de sfeer in deze Dirk prettig vandaag?” in de 

controlesupermarkt (voormeting: n=143; nameting: n=118) en interventiesupermarkt 

(voormeting: n=175; nameting: n= 126).  

 

Aantrekkelijkheid van de aanbiedingen voor groenten en fruit in Dirk  

De resultaten op de vraag “Vond u dat er aantrekkelijke aanbiedingen voor groenten en 

fruit waren vandaag in de Dirk?” zijn weergegeven in Figuur 11. Het verschil in de 

controlesupermarkt tussen de voormeting (n=144) en de nameting (n=118) is niet 

noemenswaardig, terwijl in de interventiesupermarkt in de nameting (n=125) een 

duidelijk toename met 19,9% in de antwoordoptie “ja” en een duidelijke afname van 

15,3% in “neutraal” t.o.v. de voormeting (n=175) zichtbaar is. De aanbiedingen voor 

groenten en fruit waren dus als aantrekkelijker ervaren tijdens GVKL in de 

interventiesupermarkt.  
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Figuur 11. Resultaten op de vraag “Vond u dat er aantrekkelijke aanbiedingen voor 

groenten en fruit waren vandaag in de Dirk?” in de controlesupermarkt (voormeting: 

n=144; nameting: n=118) en interventiesupermarkt (voormeting: n=175; nameting: 

n=125). 

Aantrekkelijkheid van de prijs voor groenten en fruit in Dirk 

 Figuur 12 toont de antwoorden op de vraag “Vond u dat groenten en fruit aantrekkelijk 

geprijsd waren vandaag in de Dirk?”. In de controlesupermarkt is een toename van 11,5% 

in de antwoordoptie “ja” zichtbaar in de nameting (n=98) en een kleine afname van 6,6% 

in “neutraal” en 5,5% in “nee” t.o.v. de voormeting (n=118). In de interventiesupermarkt 

zien we een toename van 18,9% in de antwoordoptie “ja” en een afname van 16% in 

“neutraal” in de nameting (n=107) t.o.v. de voormeting (n=158). Hoewel in de 

controlesupermarkt de aantrekkelijkheid van de prijs van groenten en fruit ook vaker 

positief is beoordeeld in de nameting, is de toename in de antwoordoptie “ja” groter in de 

interventiesupermarkt.  
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Figuur 12. Resultaten op de vraag “Vond u dat groenten en fruit aantrekkelijk geprijsd 

waren vandaag in de Dirk?” in de controlesupermarkt (voormeting: n=118; nameting: 

n=98) en interventiesupermarkt (voormeting: n=158; nameting: n=107). 

Gezonde keuze ook de gemakkelijke keuze in Dirk 

Op de vraag “Is in deze Dirk de gezonde keuze de gemakkelijke keuze?” is zowel in de 

controle als in de interventiesupermarkt in de nameting een duidelijk toename in de 

antwoordcategorie “ja” en een duidelijke afname in de antwoordcategorie “neutraal” 

zichtbaar. Deze verschuiving is in beide supermarkten even groot: in de 

controlesupermarkt was in de nameting (n=119) t.o.v. de voormeting (n=142) een 

toename van 17,1% in “ja” en een afname van “35,7% in “neutraal”, in de 

interventiesupermarkt was er een toename van 17,8% in “ja” en een afname van 35,1% 

in “neutraal” in de nameting (n=126) t.o.v. de voormeting (n=175). Het GVKL heeft dus 

geen invloed gehad op de ervaring van klanten van de gezonde keuze als de gemakkelijke 

keuze. Figuur 13 toont de antwoorden van de deelnemers op deze vraag.  

 

 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

70
P

e
rc

e
n

ta
ge

 d
e

e
ln

e
m

e
rs

(%
)

Controlesupermarkt

0

10

20

30

40

50

60

70

Interventiesupermarkt

Voormeting

Nameting



31 
 

0

10

20

30

40

50

60

70
Interventiesupermarkt

Voormeting

Nameting

0

10

20

30

40

50

60

70

P
e

rc
e

n
ta

ge
 d

e
e

ln
e

m
e

rs
(%

)
Controlesupermarkt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 13. Resultaten op de vraag “Is in deze Dirk de gezonde keuze de gemakkelijke 

keuze?” in de controlesupermarkt (voormeting: n=142; nameting: n=119) en 

interventiesupermarkt (voormeting: n=175; nameting: n=126). 

Bevordering van gezonde keuze in Dirk 

De antwoorden op de vraag “Bevordert deze Dirk gezonde keuzes?” zijn weergegeven in 

Figuur 14. Ook bij deze vraag is zowel in de controle als in de interventiesupermarkt een 

toename in “ja” en afname in “neutraal” zichtbaar in de nameting. In de 

controlesupermarkt is een toename van 3,7% in “ja” en een afname van 5,8% in 

“neutraal” in de nameting (n=120) t.o.v. de voormeting (n=144). In de 

interventiesupermarkt was de toename 9,5% in “ja” en de afname 9,7% in "neutraal" in 

de nameting (n=125) t.o.v. de voormeting (n=175). Ondanks dat de toename in de 

interventiesupermarkt in “ja” iets groter is dan in de controlesupermarkt, kan door het 

vergelijkbare patroon in beide supermarkten geen uitspraak worden gedaan over een 

verschil in de klantbeleving t.o.v. de bevordering van de gezonde keuze in Dirk door het 

GVKL.  
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Figuur 14. Resultaten op de vraag “Bevordert deze Dirk gezonde keuzes?” in de 

controlesupermarkt (voormeting: n=144; nameting: n=120) en interventiesupermarkt 

(voormeting: n=175; nameting: n=125). 

Mening van klanten over nudging in supermarkt  

In tabel 6 is weergegeven hoe klanten aankijken tegen: 1) nudging in de supermarkt om 

de verkoop van groenten en fruit te promoten en 2) het beïnvloeden van hun groente- en 

fruitaankopen door de supermarkt. Deze vragen zijn alleen gesteld in de nameting, dus 

tijdens GVKL, in de interventiesupermarkt. Over het algemeen vindt het overgrote deel 

van de klanten (78%) het goed dat een supermarkt probeert om de verkoop van groenten 

en fruit te promoten en maakt het een kleiner deel niets uit (17%). Wanneer het om de 

eigen groenten en fruit aankopen gaat, vindt bijna de helft van de klanten (45%) het goed 

dat de supermarkt probeert om hun groente- en fruitaankopen te beïnvloeden terwijl het 

de andere helft niets uitmaakt (46%).  
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Tabel 6. Mening van klanten over nudging door supermarkten om de gezonde keuze te 

bevorderen in de interventiesupermarkt. 

 

Wat vindt u ervan dat de 

supermarkt probeert om de 

verkoop van groenten en fruit 

te promoten? 

(n=125) 

Wat vindt ervan dat de 

supermarkt probeert om uw 

aankopen van groenten en 

fruit te beïnvloeden? 

(n=126) 

Irritant/Vervelend (%) 2 2 

Dat maakt mij niets uit (%) 17 46 

Goed (%) 78 45 

Geen mening (%) 5 7 

 

Ook werd klanten gevraagd om op een schaal van 1-10 (waarbij 1= helemaal niet en 10= 

helemaal wel) aan te geven in hoeverre zij denken dat hun aankopen van groenten en 

fruit zijn beïnvloed door de nudges (figuur 15). Meer dan 65% van de klanten heeft deze 

vraag beantwoord met een 1, oftewel de meeste mensen denken niet dat de nudges 

tijdens het GVKL van invloed zijn geweest op hun groente- en fruitaankopen. Van alle 

deelnemers gaf 19% een score van 6 of hoger op deze vraag, hetgeen betekent dat klanten 

wel het idee hebben dat het GVKL in meer of mindere mate hun groente- en fruitaankopen 

heeft beïnvloed. 

 

Figuur 15. Resultaten op de vraag “Op een schaal van 1-10 (1=helemaal niet, 

10=helemaal wel), in hoeverre denkt u dat de nudges uw groenten en fruit aankopen 

hebben beïnvloed?” (n=118). 
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6. Conclusies 

Het doel van dit onderzoek was om de invloed van het GVKL op de groente- en fruitverkoop 

in de supermarkt te onderzoeken. Eveneens is de klantbeleving van de supermarkt 

bezoekers geëvalueerd. In dit hoofdstuk worden de belangrijkste bevindingen van het 

onderzoek besproken. Eveneens worden een aantal kanttekeningen besproken waarmee 

rekening moet worden gehouden in de interpretatie van de analyses, de praktische 

implicaties van het onderzoek en de ervaringen in het doen van onderzoek in de 

supermarkt.   

6.1 Conclusies onderzoek   

Het GVKL heeft de verkoop van verse groenten en fruit gestimuleerd.  

In zowel de interventie- als controlesupermarkt was de verkoop van verse groenten en 

fruit in de onderzochte periode lager dan diezelfde periode in 2017. De daling in de 

interventiesupermarkt tijdens het GVKL was minder sterk t.o.v. de voor- en nameting en 

ook minder sterk dan in de controlesupermarkt in dezelfde periode. 

Aanvullende analyses lieten zien dat het GVKL met name de verkoop van verse groenten 

heeft gestimuleerd en in mindere mate de verkoop van fruit.  

Er is geprobeerd om een verklaring te vinden voor de daling in de verkoop van verse 

groenten en fruit t.o.v. 2017 in deze supermarkten, maar noch Dirk noch andere bronnen 

konden hier een verklaring voor geven.  

De onderzochte individuele nudgingstrategieën stimuleerden de verkoop 

van specifieke verse groenten en fruit niet.  

Op basis van de analyses van enkele individuele nudgingstrategieën kunnen we geen 

bewijs vinden voor de invloed van de individuele nudges op de verse groente- en 

fruitverkoop. Een mogelijke verklaring is dat de impact van de individuele strategieën te 

klein was om een aantoonbare invloed op verse groente- en fruitverkoop te laten zien. 

Daarnaast is het aannemelijk dat niet enkele, maar juist een combinatie van verschillende 

strategieën nodig zijn om voldoende invloed te hebben (25).  
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Klanten vinden het belangrijk dat de gezonde keuze de gemakkelijke 

keuze is in de supermarkt.  

De meeste klanten vinden het belangrijk dat supermarkten de gezonde keuzes bevorderen 

en dat de gezonde keuze in de supermarkt ook de gemakkelijke keuze is. Slecht een klein 

deel van de klanten (2-3%) vond het niet belangrijk dat een supermarkt de gezonde keuze 

bevordert of dat de gezonde keuze ook de gemakkelijke keuze is in de supermarkt. 

Sfeer niet anders ervaren door bezoekers tijdens het GVKL.  

De beleving van de sfeer in de supermarkt was door bezoekers niet anders ervaren tijdens 

het GVKL in vergelijking met hiervoor. Zowel voor als na het GVKL vond het grootste deel 

van de bezoekers de sfeer in de supermarkt prettig. De invloed van de interventie op de 

sfeerbeleving van klanten was een belangrijke factor, aangezien dit voor supermarkten 

een barrière zou kunnen vormen om gezonde keuzes te bevorderen. Echter, op basis van 

de resultaten kan worden geconcludeerd dat de nudges tijdens het GVKL de sfeer in de 

supermarkt niet negatief hebben beïnvloed. 

Klanten vonden dat groenten en fruit aantrekkelijker geprijsd waren 

tijdens het GVKL.  

Tijdens het GVKL vonden meer klanten in de interventiesupermarkt groenten en fruit 

aantrekkelijker geprijsd dan in de controlesupermarkt. Dit is een interessante bevinding 

aangezien de prijzen voor groenten en fruit niet verschillend waren tussen beide 

supermarkten. Op basis van de resultaten van dit onderzoek kan worden geconcludeerd 

dat tijdens het GVKL winkelbezoekers de aanbiedingen en de prijs van groenten en fruit 

als aantrekkelijker hebben ervaren.  

Klanten ervaren tijdens het GVKL de gezonde keuze niet vaker als de 

gemakkelijke keuze.  

Klanten vonden tijdens het GVKL niet vaker dat de gezonde keuze ook de gemakkelijke 

keuze was of dat de gezonde keuze sterker werd bevorderd door de supermarkt. Een 

verklaring hiervoor kan zijn dat de interventie enkel gericht was op de promotie van 

groenten en fruit en de rest van de supermarkt (inclusief de ongezonde producten) 

onveranderd bleef. Een andere verklaring kan zijn dat mensen de nudges niet als dusdanig 

zijn opgevallen en nudges ook ontworpen zijn om het onbewuste, niet weloverwogen 

gedrag van mensen te sturen.  
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Klanten staan positief tegenover het promoten van groenten en fruit in 

de supermarkt.  

Het merendeel van de klanten die tijdens het GVKL zijn ondervraagd vonden het een goede 

zaak dat de supermarkt groenten en fruit promoot, een klein deel maakte het niets uit. 

Toen de vraag meer persoonlijk werd gesteld, dus wat klanten ervan vonden dat de 

supermarkt probeerde om hun groente- en fruitaankopen te beïnvloeden, was de verdeling 

iets verschoven, waarbij ruim de helft van de deelnemers het goed vond dat de supermarkt 

probeerde om hun groente- en fruitaankopen te beïnvloeden en de andere helft het niet 

uitmaakte. De meeste klanten denken zelf niet door het GVKL te zijn beïnvloed, ondanks 

dat ze voorstander zijn van de promotie van groenten en fruit in de supermarkt. Dit is in 

lijn met eerder onderzoek, waaruit blijkt dat mensen denken weloverwogen keuzes te 

maken en denken dat zijzelf niet worden beïnvloed door omgevingsinvloeden. 

6.2 Kanttekeningen, praktische implicaties en ervaringen  

Bij de interpretatie van de resultaten van dit onderzoek zijn er een aantal punten waar 

rekening mee dient te worden gehouden.  

Beperkte generaliseerbaarheid  

Het GVKL betreft een eerste “experiment” in een supermarkt waarbij zoveel mogelijk 

nudges tegelijkertijd zijn geïmplementeerd in één supermarkt. Hoewel de resultaten en 

ervaringen van dit experiment een fundamentele basis bieden voor volgende nudging 

experimenten, is het belangrijk om te beseffen dat dit onderzoek maar betrekking heeft 

op één supermarkt t.o.v. één andere supermarkt (de controlesupermarkt). Om de 

resultaten te generaliseren dient de interventie herhaald te worden in meerdere 

supermarkten en te worden vergeleken met een groter aantal controlesupermarkten. 

Vragenlijstonderzoek 

De vragenlijsten over de winkelbeleving van klanten zijn tweemaal afgenomen, de eerste 

keer voor de start van het GVKL en de tweede keer tijdens het GVKL. Het waren niet 

dezelfde bezoekers door wie twee keer de vragenlijst is ingevuld en individuele verschillen 

konden daardoor niet inzichtelijk worden gemaakt. In de meeste onderzoeken worden 

dezelfde klanten in de voor- en nameting ondervraagd. Dit was echter in het huidige 

onderzoek niet mogelijk. Wel is er naar een aantal persoonskenmerken gevraagd in de 

vragenlijst (leeftijd, geslacht en opleiding) om een algemeen beeld van de deelnemers van 

het vragenlijstonderzoek in de voor- en nameting te kunnen verkrijgen, zodat in ieder 

geval verzekerd kon worden dat vergelijkbare deelnemers de vragenlijst tijdens de 

verschillende meetmomenten hadden ingevuld.  
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Praktische implicaties: supermarkten aan zet  

Het GVKL is de eerste Nederlandse interventie in een supermarkt waarin meerdere nudges 

tegelijkertijd zijn geïmplementeerd. Ondanks dat het een grote interventie was, is de 

implementatie van het GVKL in de supermarkt gedurende zes weken goed verlopen. 

Daarbij is de sfeerbeleving in de supermarkt niet aangetast. Bovenal vinden klanten het 

belangrijk dat de supermarkt de gezonde keuze stimuleert en makkelijk maakt. Aangezien 

de supermarkt in Nederland de meest prominente plek is voor voedselaankopen is dit een 

veelbelovende locatie om gezonde voedselkeuzes te stimuleren. De resultaten van het 

GVKL bieden inzichten voor supermarkten om hierin stappen te zetten.   

Ervaringen in het doen van onderzoek in de supermarkt 

Het GVKL is in Nederland een van de eerste interventies die meerdere nudges gelijktijdig 

in de supermarkt heeft geïmplementeerd. Tijdens het doen van het onderzoek hebben we 

ondervonden hoe het is om met supermarkten samen te werken en de nudges real life in 

de supermarkt te implementeren. Dit was een leerzame en hele goede ervaring. Graag 

delen wij enkele ervaringen die gebruikt kunnen worden in vervolgonderzoek.  

Investeer in goede contacten binnen de supermarkt  

Bij een goede uitvoering van interventies is goed contact en een goede verstandhouding 

met alle medewerkers in de supermarkt cruciaal. Zij zijn degene die dagelijks met de 

interventie moeten werken. Het is belangrijk om hun in alle stappen mee te nemen en hun 

feedback hierop te vragen. Binnen de supermarkt is een supermarktmanager het 

belangrijkste aanspreekpunt. Betrek hem of haar bij alles en houd deze persoon goed op 

de hoogte.  

De interventies 

Tijdens de uitvoering van de interventie kwamen we erachter dat de inlays van de 

winkelwagens eigenlijk te glad en daarom minder geschikt waren om daadwerkelijk 

groenten en fruit in te leggen. Daarnaast nam het bevestigen veel tijd in beslag. 

Supermarkten die aan de slag willen met de inlay doen er goed aan ruwer materiaal te 

gebruiken en een makkelijker bevestigingssysteem te gebruiken.  

 

De top 3 groenten en fruit zijn nu gebaseerd op de algemene top 3 groenten en fruit 

binnen Dirk supermarkten. Om de nudges nog meer af te laten stemmen zou het beter 

zijn om de normcommunicatieboodschappen te baseren op de verkoopcijfers van elke 

specifieke supermarkt.  
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De producten die in specifieke nudges werden gepromoot (combi inspiratie deals en 

gezonde recepten) zijn mede gebaseerd op producten die de betreffende week in de 

landelijke aanbieding waren. Dit betekende dat de verkoop van de producten zowel in de 

interventie- als in de controlesupermarkt sowieso gestimuleerd werd en het effect van het 

GVKL bovenop deze promotie kwam. Hierdoor was het lastig om nog de invloed van deze 

individuele nudges aan te tonen. In vervolgonderzoek is het raadzaam om de landelijke 

aanbiedingen en de nudgingstrategieën niet te combineren.  

 

Verstorende factoren 

Tijdens het GVKL werd een landelijke tv-commercial van Dirk over de promotie van 

groenten en fruit uitgezonden. In de data is dit effect duidelijk te zien in de vorm van een 

hogere verkoop in zowel de controle- als interventiesupermarkt. Tijdens deze periode is 

dus het effect van de tv-commercial inclusief de nudges gemeten. Als dit van tevoren 

bekend was geweest dan hadden we het GVKL in een andere periode gepland. Hierbij geldt 

wederom dat een goede communicatie tussen supermarkt en onderzoekers/opdrachtgever 

cruciaal is. En niet alleen met de betreffende supermarkt maar ook met het hoofdkantoor 

die zaken zoals tv-commercials bedenken en plannen.  

 

Data 

Het analyseren van verkoopdata is complex en tijdrovend. Begin hier vroeg mee. Het is 

verstandig om voor de interventie te oefenen met een oefendataset om zo te weten hoe 

de structuur van de data is want deze is vaak anders dan de structuur die onderzoekers 

gewend zijn. Ook is het verstandig om data op dagniveau op te vragen in plaats van op 

weekniveau. Hierdoor kan er beter rekening worden gehouden met de spreiding tussen de 

dagen. Tevens is het goed om wel wekelijks de data te ontvangen, zodat deze al bekeken 

en gestructureerd kan worden. Als dit aan het einde nog moet gebeuren, dan is dat heel 

veel werk, duurt het lang en kunnen eventuele fouten in de data nog opgehelderd en 

aangepast worden.  
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Bijlage A. Nudges per week  

 

 Week 40 

Gezonde mindset 
Vloersticker met groenten en fruit afgebeeld + placemats groenten en 

fruit in winkelwagens en winkelmandjes 

Inspiratie 

Gezond recept: broccoli + cherrytomaat + basilicum + pasta 

Combideal: lekker bij yoghurt "fruitige combi met ananas stukjes + 

meloenmix stukjes”  

Schaarste Cherrytomaat: max 3 bakjes per klant 

Fruit bij kassa Appel/Peer/Banaan/Kiwi 

 Week 41 

Gezonde mindset 
Vloersticker met groenten en fruit afgebeeld + placemats groenten en 

fruit in winkelwagens en winkelmandjes 

Inspiratie 

Gezond recept: quessedilla met courgette 

Combideal: lekker bij yoghurt Mango ready to eat  

Schaarste 
Courgette & Paprika rood (alle combinaties mogelijk), max 4 stuks per 

klant  

Fruit bij kassa Appel/Peer/Mandarijn/Kiwi 

 Week 42 

Gezonde mindset 
Vloersticker met groenten en fruit afgebeeld + placemats groenten en 

fruit in winkelwagens en winkelmandjes 

Inspiratie 

Gezond recept: stoofpotje 

Combideal: lekker bij yoghurt Blauwe bessen  

Schaarste Zoete puntpaprika, max 3 zakken per klant 

Fruit bij kassa Appel/Kiwi/Sinaasappel/Banaan 
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Week 43 

Gezonde mindset 
Vloersticker met groenten en fruit afgebeeld + placemats groenten en 

fruit in winkelwagens en winkelmandjes 

Inspiratie 

Gezond recept: gevulde courgette 

Combideal: lekker bij yoghurt Hollandse aardbeien 

Schaarste Galiameloen, max 3 per klant 

Fruit bij kassa 

Fruitpakketten zijn in deze week van 4 stuks per verpakking naar 2 

stuks per verpakking veranderd 

Sinaasappel/Banaan 

 Week 44 

Gezonde mindset 
Vloersticker met groenten en fruit afgebeeld + placemats groenten en 

fruit in winkelwagens en winkelmandjes 

Inspiratie 

Gezond recept: bloemkoolcurry 

Combideal: lekker bij yoghurt Voordeel blauwe bessen  

Schaarste 
Courgette & paprika rood (alle combinaties mogelijk), max 4 stuks per 

klant 

Fruit bij kassa Appel/Sinaasappel 

 Week 45 

Gezonde mindset 
Vloersticker met groenten en fruit afgebeeld + placemats groenten en 

fruit in winkelwagens en winkelmandjes 

Inspiratie 

Gezond recept: gevulde paprika 

Combideal: lekker bij yoghurt Mango ready to eat  

Schaarste Zoete puntpaprika, max 3 per klant 

Fruit bij kassa Sinaasappel/Peer 
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Bijlage B. Extra analyses verkoopdata groenten en fruit  

Figuur 16 geeft de gemiddelde verkoop van groenten en fruit (in kilogrammen per 100 

transacties) weer in 2017 en 2018 in de controle- en interventiesupermarkt. In de drie 

blokken zijn de voormeting (week 34-39), het GVKL (week 40-45) en de nameting (week 

46-51) weergegeven. De resultaten laten het volgende zien: 

 Zowel in de interventie- als in de controlesupermarkt was de totale verkoop van 

verse groenten en fruit (in kilogrammen per 100 transacties) gedurende de gehele 

periode in 2018 lager dan in dezelfde periode in 2017. 

 Het gelijke verloop van de sales in beide supermarkten bevestigt dat de keuze voor 

de supermarkt in Barendrecht als controlesupermarkt voor de supermarkt in 

Leidschenveen juist was en dat het vergelijkbare supermarkten zijn.   

 

Figuur 16. Verkoop verse groenten en fruit in kg per 100 transacties in 2017 en 

2018 voor de interventie- en controlesupermarkt in de voormeting, GVKL en de 

nameting.  

Verder zien we dat de lijnen van 2017 en 2018 in de interventiesupermarkt in de eerste 

weken van het GVKL dichter bij elkaar liggen dan in de tweede helft van het GVKL. Dit zou 

kunnen komen doordat de GVKL nudges  aan het begin van de interventie nog nieuw 

waren voor supermarktklanten en dit ze extra stimuleerde om groenten en fruit te kopen. 

Aanvullend onderzoek met meerdere supermarkten, een langere interventieperiode en 

wisseling van nudges is nodig om hier een uitspraak over te kunnen doen.  
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Bijlage C. Extra analyses verkoopdata combi inspiratie deals   

Alle fruitproducten in de grafieken waren onderdeel van de combi inspiratie deals in de 

interventiesupermarkt en van de (algemene) Dirk aanbieding.  

 

Figuur 17. Verkoop van blauwe bessen 125g in de interventie- en controlesupermarkt in 

2018. 

In week 42 is een hogere piek in de verkoop van blauwe bessen 125g zichtbaar in de 

interventiesupermarkt in vergelijking met de controlesupermarkt (figuur 17). Echter kan 

toeval hier niet worden uitgesloten, aangezien er geen verkoopcijfers bekend zijn van een 

andere week waarin de blauwe bessen waren afgeprijsd, maar waar geen GVKL 

plaatsvond.  
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Figuur 18. Verkoop van Hollandse aardbeien in de interventie- en controlesupermarkt in 

2018. 

 

Hollandse aardbeien zijn een seizoensgebonden fruitproduct en waren daarom alleen 

gedurende een korte periode (week 36 t/m week 44) aanwezig. In figuur 18 zien we in 

week 43 een piek in zowel de controle- als de interventiesupermarkt. Gedurende alle 

weken zien we dat de Hollandse aardbeien meer verkocht werden in de 

controlesupermarkt dan in de interventiesupermarkt. Op basis van deze gegevens kunnen 

we geen uitspraken doen over een bijdrage van de combi inspiratie deals op de resultaten 

van de totale GVKL interventie.  
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Figuur 19. Verkoop van blauwe bessen 300g in de interventie- en controlesupermarkt in 

2018. 

Figuur 19 geeft de verkoop van blauwe bessen 300g weer en we zien in week 44 een 

hogere piek in de controlesupermarkt dan in de interventiesupermarkt. Terwijl in week 50 

(ook een week waarin blauwe bessen waren afgeprijsd, maar waar geen GVKL plaatsvond) 

de piek in de verkoop juist hoger is in de interventiesupermarkt. Op basis van deze 

resultaten kunnen we geen uitspraken doen over de bijdrage van de combi inspiratie deals 

aan de totale GVKL interventie.  
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Bijlage D. Extra analyses verkoopdata gezonde recepten  

 

De groenteproducten in de grafieken waren de hoofdgroenten in de gezonde recepten die 

wekelijks waren gepresenteerd in de interventiesupermarkt tijdens het GVKL. Sommige 

groenten waren in dezelfde week ook onderdeel van de (algemene) Dirk aanbieding.  

 

Figuur 20. Verkoop van courgette in de interventie en controlesupermarkt in 2018. 

Tijdens het GVKL was in week 41 courgette de hoofdgroente in het gezonde recept van 

die week (quesadilla met courgette) en was het daarnaast in de (algemene) Dirk 

aanbieding. Zoals verwacht is in week 41 een piek zichtbaar in beide supermarkten, deze 

pieken zijn in beide supermarkten even groot (figuur 20). In week 43 was courgette ook 

de hoofdgroente in het gezonde recept van die week (gevulde courgette), maar was het 

niet in de aanbieding. Ondanks de promotie van courgette d.m.v. het gezonde recept, zien 

we in de interventiesupermarkt helemaal geen stijging in de verkoop van courgette. Terwijl 

in week 37 en week 44, toen de courgette wel in de aanbieding was, maar er juist geen 
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GVKL plaatsvond, de verkoop in de interventiesupermarkt van courgette hoger was in de 

interventiesupermarkt dan in de controlesupermarkt.  

 

 

Figuur 21. Verkoop van bloemkool in de interventie- en controlesupermarkt in 2018. 

In week 44 was de bloemkool in de (algemene) Dirk aanbieding en was deze in de 

interventiesupermarkt d.m.v. het recept voor bloemkoolcurry extra gepromoot. De piek in 

week 44 is hoger in de interventiesupermarkt dan in de controlesupermarkt, maar 

hetzelfde zien we in week 41 – hier was bloemkool ook in de aanbieding (figuur 21). De 

hogere piek in de verkoop van bloemkool in de interventiesupermarkt kan daarom niet 

toegeschreven worden aan de presentatie van het (gezonde) recept voor bloemkoolcurry.  
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Figuur 22. Verkoop van paprika in de interventie en controlesupermarkt in 2018. 

Paprika was in week 41 en week 44 in de (algemene) Dirk aanbieding, en dit is duidelijk 

zichtbaar aan de pieken in die weken (figuur 22). In week 45 was de paprika niet in de 

aanbieding, maar werd dit in de interventiesupermarkt gepromoot d.m.v. het recept voor 

gevulde paprika. In week 45 is helemaal geen stijging zichtbaar in de verkoop van paprika 

in de interventiesupermarkt, en we zien juist een grotere afname t.o.v. de week ervoor 

toen paprika in de aanbieding was.  
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Bijlage E. Vragenlijsten  

 

Vragenlijst - GVKL 

 

Eerste en tweede meting controlesupermarkt en eerste meting 
interventiesupermarkt  

 

 

Elke dag doen bijna 4 miljoen mensen hun boodschappen in de supermarkt. Om beter 

inzicht te krijgen in de mening en beleving van klanten in deze Dirk van den Broek willen 

wij u vragen om deze vragenlijst in te vullen. De vragenlijst is anoniem en wordt gebruikt 

voor een onderzoek van de Vrije Universiteit van Amsterdam. Het invullen van de 

vragenlijst duur ongeveer 3 minuten. 

       

We willen u alvast hartelijk danken voor uw medewerking en bij vragen en / of 

opmerkingen over de vragenlijst of het onderzoek horen we het graag.   

 

 

 

Ik heb bovenstaande informatie begrepen en neem graag deel aan het onderzoek door 

het invullen van de vragenlijst. 

o Akkoord  

o Niet akkoord  
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De eerste paar vragen gaan over hoe vaak u uw boodschappen in deze Dirk van den 

Broek doet en waar u meestal uw groente en fruit koopt.  

1. Doet u in deze Dirk van den Broek meestal uw boodschappen? 

o Ja, ik kom hier elke week voor mijn boodschappen  

o Ja, ik kom hier in ieder geval één keer per twee weken voor mijn boodschappen  

o Nee, ik kom hier minder vaak dan één keer per twee weken voor mijn 

boodschappen  

 

2. Als u groente en fruit koopt, koopt u dat dan meestal in deze Dirk van den Broek of 

ergens anders? 

o Hier, in deze Dirk van den Broek  

o In een andere supermarkt  

o Bij de groenteboer  

o Op de markt  

o Overig  

 

3. Heeft u zojuist in deze Dirk van den Broek groente en/of fruit gekocht (dit kan vers 

zijn, in blik, pot of uit de diepvries)? 

o Ja  

o Nee  
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De volgende twee vragen gaan over supermarkten in het algemeen 

 

4. Vindt u het belangrijk dat een supermarkt de gezonde keuze bevordert?  

o Ja, heel erg  

o Ja  

o Neutraal  

o Nee  

o Nee, totaal niet  

 

5. Vindt u dat de gezonde keuze de gemakkelijke keuze moet zijn in de supermarkt?  

o Ja, heel erg  

o Ja  

o Neutraal  

o Nee  

o Nee, totaal niet  

 

De volgende vragen gaan over deze Dirk van den Broek en uw bezoek aan deze 

supermarkt  

6. Vond u de sfeer in deze Dirk van den Broek prettig vandaag? 

o Ja, heel erg  

o Ja  

o Neutraal  

o Nee  

o Nee, totaal niet  

7. Vond u dat er aantrekkelijke aanbiedingen voor groente en fruit waren vandaag in de 

Dirk van den Broek? 
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o Ja, heel erg  

o Ja  

o Neutraal  

o Nee  

o Nee, totaal niet  

o Weet ik niet  

 

8. Vond u dat groente en fruit aantrekkelijk geprijsd waren vandaag in de Dirk van den 

Broek? 

o Ja, heel erg  

o Ja  

o Neutraal  

o Nee  

o Nee, totaal niet  

o Weet ik niet  

 

9. Is in deze Dirk van den Broek de gezonde keuze de gemakkelijke keuze? 

o Ja, heel erg  

o Ja  

o Neutraal  

o Nee  

o Nee, totaal niet  
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10. Bevordert deze Dirk van den Broek gezonde keuzes? 

o Ja, heel erg  

o Ja  

o Neutraal  

o Nee  

o Nee, totaal niet  

Er volgen nog drie vragen over uzelf. 

 

11. Wat is uw geslacht? 

  ⃝ Man  

⃝ Vrouw  

 

⃝ Anders  

 

12. Wat is uw leeftijd? 

________________________________________________________________ 
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13.  Wat is uw hoogst afgeronde opleiding? 

o Geen opleiding  

o Lager onderwijs (basisschool)  

o Lager beroepsonderwijs (lbo, huishoudschool, VMBO)  

o Middelbaar algemeen voortgezet onderwijs (mulo, mavo)  

o Middelbaar beroepsonderwijs (mbp, mts, inas)  

o Hoger algemeen voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (havo, vwo, mms, 

gymnasium, atheneum)  

o Hoger beroepsonderwijs (hbo, hts, heao, pabo)  

o Wetenschappelijk onderwijs (wo)  

o Weet niet / zeg ik liever niet  

 

Tot slot, heeft u nog overige op- of aanmerkingen over deze supermarkt? 

________________________________________________________________ 
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Supermarkt Onderzoek - GVKL  

 

Tweede meting interventiesupermarkt 

 

 

 

 

Elke dag doen bijna 4 miljoen mensen hun boodschappen in de supermarkt. Om beter 

inzicht te krijgen in de mening en beleving van klanten in deze Dirk van den Broek willen 

wij u vragen om deze vragenlijst in te vullen. De vragenlijst is anoniem en wordt gebruikt 

voor een onderzoek van de Vrije Universiteit van Amsterdam. Het invullen van de 

vragenlijst duur ongeveer 3 minuten. 

     

    

We willen u alvast hartelijk danken voor uw medewerking en bij vragen en / of 

opmerkingen over de vragenlijst of het onderzoek horen we het graag.   

 

 

 

Ik heb bovenstaande informatie begrepen en neem graag deel aan het onderzoek door 

het invullen van de vragenlijst. 

o Akkoord  

o Niet akkoord  
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De eerste paar vragen gaan over hoe vaak u uw boodschappen in deze Dirk van den 

Broek doet en waar u meestal uw groente en fruit koopt.  

1. Doet u in deze Dirk van den Broek meestal uw boodschappen? 

o Ja, ik kom hier elke week voor mijn boodschappen  

o Ja, ik kom hier in ieder geval één keer per twee weken voor mijn boodschappen  

o Nee, ik kom hier minder vaak dan één keer per twee weken voor mijn 

boodschappen  

 

2. Als u groente en fruit koopt, koopt u dat dan meestal in deze Dirk van den Broek of 

ergens anders? 

o Hier, in deze Dirk van den Broek  

o In een andere supermarkt  

o Bij de groenteboer  

o Op de markt  

o Overig  

 

3. Heeft u zojuist in deze Dirk van den Broek groente en/of fruit gekocht (dit kan vers 

zijn, in blik, pot of uit de diepvries)? 

o Ja  

o Nee  
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De volgende twee vragen gaan over supermarkten in het algemeen 

 

4. Vindt u het belangrijk dat een supermarkt de gezonde keuze bevordert?  

o Ja, heel erg  

o Ja  

o Neutraal  

o Nee  

o Nee, totaal niet  

 

5. Vindt u dat de gezonde keuze de gemakkelijke keuze moet zijn in de supermarkt?  

o Ja, heel erg  

o Ja  

o Neutraal  

o Nee  

o Nee, totaal niet  

 

De volgende vragen gaan over deze Dirk van den Broek en uw bezoek aan deze 

supermarkt  

6. Vond u de sfeer in deze Dirk van den Broek prettig vandaag? 

o Ja, heel erg  

o Ja  

o Neutraal  

o Nee  

o Nee, totaal niet  

7. Vond u dat er aantrekkelijke aanbiedingen voor groente en fruit waren vandaag in de 

Dirk van den Broek? 
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o Ja, heel erg  

o Ja  

o Neutraal  

o Nee  

o Nee, totaal niet  

o Weet ik niet  

 

8. Vond u dat groente en fruit aantrekkelijk geprijsd waren vandaag in de Dirk van den 

Broek? 

o Ja, heel erg  

o Ja  

o Neutraal  

o Nee  

o Nee, totaal niet  

o Weet ik niet  

 

9. Is in deze Dirk van den Broek de gezonde keuze de gemakkelijke keuze? 

o Ja, heel erg  

o Ja  

o Neutraal  

o Nee  

o Nee, totaal niet  
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10. Bevordert deze Dirk van den Broek gezonde keuzes? 

o Ja, heel erg  

o Ja  

o Neutraal  

o Nee  

o Nee, totaal niet  

 

ROEP DE ONDERZOEKER 

 

11. Is u vandaag in de supermarkt iets opgevallen tijdens het boodschappen doen?  

o Nee 

o Ja 

o Weet ik niet 

 

11.b  (indien JA op de vorige vraag) Wat viel u op? 

(indien NEE uitleggen wat er is geïmplementeerd in de supermarkt). INDIEN JA; 

bevestigen en ook nog even herhalen.  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

12.  Op een schaal van 1-10, heeft  dit uw groente en 

fruit aankopen beïnvloed? 

1= helemaal niet vs. 10= heel erg  

 

O  

 

O 

 

O 

 

O 

 

O 

 

O 

 

O 

 

O 

 

O 

 

O 
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13. Wat vindt u ervan dat de supermarkt probeert om de verkoop van groente en fruit 

te promoten?  

o Irritant / vervelend 

o Dat maakt mij niets uit 

o Goed  

o Geen mening  

 

14. Wat vindt u ervan dat de supermarkt probeert om uw aankopen van groente en fruit 

te beïnvloeden?  

o Irritant / vervelend 

o Dat maakt mij niets uit 

o Goed  

o Geen mening  

 

Er volgen nog drie vragen over uzelf. 

15. Wat is uw geslacht? 

  ⃝ Man  

⃝ Vrouw  

 

⃝ Anders  

 

16. Wat is uw leeftijd? 

________________________________________________________________ 
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17. Wat is uw hoogst afgeronde opleiding? 

o Geen opleiding  

o Lager onderwijs (basisschool)  

o Lager beroepsonderwijs (lbo, huishoudschool, VMBO)  

o Middelbaar algemeen voortgezet onderwijs (mulo, mavo)  

o Middelbaar beroepsonderwijs (mbp, mts, inas)  

o Hoger algemeen voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (havo, vwo, mms, 

gymnasium, atheneum)  

o Hoger beroepsonderwijs (hbo, hts, heao, pabo)  

o Wetenschappelijk onderwijs (wo)  

o Weet niet / zeg ik liever niet  

 

Tot slot, heeft u nog overige op- of aanmerkingen over deze supermarkt? 

________________________________________________________________ 

 

 

 


