
STIMULEREN VAN 
GROENTE- EN 
FRUITVERKOOP 
IN DE ONLINE 
SUPERMARKT
HOE NUDGING CONSUMENTEN KAN 
AANSPOREN OM MEER GROENTEN EN 
FRUIT TE KOPEN



GA VOOR KLEUR LAB 
GEEFT POSITIEVE TREND 
EEN EXTRA DUWTJE
Nederlanders eten steeds meer groenten en fruit. Van januari tot 
eind juni 2021 kochten we 4% meer verse groenten en 3% meer 
fruit dan een jaar geleden. 1 En 2020 was ook al een topjaar met 
een stijging van 9%. Toch blijft de consumptie van groenten en 
fruit in Nederland achter op de rest van Europa. Belangrijker nog: 
het blijft achter op wat goed voor ons is. Slechts één op de tien 
Nederlanders komt aan de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid. 2 
Om die achterstand in te halen is een extra duwtje nodig.

WAT IS NUDGING? 
Nudging is een manier om gedrag te 
veranderen zonder de keuzevrijheid van 
consumenten aan te tasten. Het zijn subtiele 
duwtjes in de goede richting die vooral 
worden ingezet om automatisch en onbewust 
koopgedrag te beïnvloeden. De term werd 
in 2008 door Thaler en Sunstein voor het 
eerst beschreven als ‘ieder aspect van de 
keuzearchitectuur dat het gedrag van mensen 
op een voorspelbare manier beïnvloedt 
zonder daarbij keuzes te beperken of op 
een significante manier economische prikkels 
te veranderen’. Een bekend voorbeeld van 
nudging is Holle Bolle Gijs in De Efteling: de 
pratende prullenbak zorgt ervoor dat kinderen 
enthousiast afval van de grond gaan rapen 
om het in de mond van Holle Bolle Gijs te 
gooien en een bedankje te krijgen. Er zijn 
verschillende nudge strategieën, zoals priming 
met gezonde prikkels in de omgeving, het 
communiceren van een sociale norm, het 
inspireren en aantrekkelijk maken van gewenst 
gedrag en het belonen ervan met directe 
feedback. Lees voor meer informatie onze 
uitgebreide publicatie over nudging.5

Met het Ga voor Kleur Lab onderzoekt Nationaal 
Actieplan Groenten en Fruit (NAGF) hoe we de 
aankoop van groenten en fruit kunnen stimuleren 
door middel van nudging: het geven van duwtjes 
in de goede richting om gedrag te veranderen. 
Omdat Nederlanders vrijwel al hun boodschappen 
doen in de supermarkt, vond in 2018 het eerste 
Ga Voor Kleur Lab plaats in een supermarkt in 
Leidschenveen. Met positieve resultaten. 3 Maar 
werkt nudging ook voor online shoppers? Het 
antwoord is: ja. Met een stijging van 7% van 
de groente- en 6% van de fruitaankopen heeft 
dit tweede Ga voor Kleur Lab met Hoogvliet 
aangetoond dat nudging in een online omgeving 
goede resultaten oplevert. In deze publicatie lichten 
we het onderzoek en de resultaten verder toe.

HET ONLINE GA VOOR KLEUR LAB
Het afgelopen jaar heeft online boodschappen 
doen een boost gekregen. In 2020 had online 
nog een aandeel van 6 procent binnen de 
aankopen van groenten en fruit. In de eerste helft 
van 2021 was dat aandeel bijna 8 procent.4 Als 
we de consumptie van groenten en fruit willen 
vergroten, speelt de online supermarkt dus een 
steeds belangrijkere rol. Samen met Hoogvliet 
Supermarkten zijn we daarom een online Ga Voor 
Kleur Lab gestart. Om te onderzoeken of we ook 
online shoppers met nudging kunnen verleiden om 
meer groenten en fruit te kopen.

1  Bron: GroentenFruit Huis op basis van data van GfK. 
2  Bron: RIVM - Wat ligt er op ons bord? Veilig, gezond en duurzaam eten in Nederland 2017
3   Ga voor kleur lab - Dirk supermarkt 2018: KLEURRIJKE VERLEIDINGEN IN DE SUPERMARKT STIMULEREN DE VERKOOP VAN GROENTEN EN FRUIT
4  Bron: GroentenFruit Huis op basis van data van IRI 5  Ga Voor Kleur Lab - Met kleine duwtjes de consumptie van groenten en fruit vergroten

“ Goed om te zien dat er in 
Nederland steeds meer groente en 
fruit wordt gegeten. Dit experiment 
geeft aanwijzingen dat groente- en 
fruit aankopen ook kunnen worden 
gestimuleerd door de inrichting van 
de online omgeving”.

Dr. ir. Gerda Feunekes, 
directeur Voedingscentrum

WAT HEBBEN WE GEDAAN?
In de periode van 25 mei tot en met 28 juni 2021 
hebben we de online omgeving van Hoogvliet 
ingericht als Ga Voor Kleur Lab. Op zowel de website 
Hoogvliet.com als in de app van Hoogvliet zijn diverse 
nudges ingezet om de groente- en fruitverkoop 
te stimuleren. Deze nudges zijn ontwikkeld aan 
de hand van inzichten uit wetenschappelijk 
onderzoek en ervaringen met het Ga voor Kleur 
Lab in de fysieke supermarkt. Om de nudges op 
te laten gaan in de omgeving zijn ze ontworpen 
in de huisstijl van Hoogvliet. De online shoppers in 
de onderzoeksperiode werden verdeeld in twee 
groepen: de interventiegroep kreeg de nudges 
te zien en de controlegroep kwam terecht in de 
reguliere omgeving. Vervolgens is er gekeken naar de 
verschillen in aankoopgedrag tussen deze groepen. 

WAAROM IS DIT ONDERZOEK UNIEK?
Met dit Ga Voor Kleur Lab doen we onderzoek 
in een echte real-time online winkelomgeving. 
Geen steekproef of simulatie, maar echte klanten 
die hun dagelijkse of wekelijkse boodschappen 
doen zoals ze dat altijd doen. Dit betekent dat de 
uitkomsten een zeer goede weergave vormen van 
de potentiële effecten van nudging. De opzet en 
de resultaten van het onderzoek zijn bovendien 
schaalbaar en toepasbaar in andere online 
winkelomgevingen.

https://nagf.nl/assets/Uploads/ccf9da0d63/rapport-nagf-vu-ga-voor-kleur-lab-2019.pdf


Add-to-cart-suggesties 
In het bestelproces deden we 
suggesties om extra groenten en fruit 
toe te voegen aan het winkelmandje. 
Deze stemden we zoveel mogelijk 
af op de aankopen en op een 
logische relatie met groenten en fruit. 
Als laatste inspirerende duwtje om 
nog wat extra kleur te kopen. Zo 
kreeg men bijvoorbeeld de suggestie 
om ijsbergsla toe te voegen op het 
moment dat men shoarma in het 
winkelmandje stopte.

DE NUDGES DIE WE HEBBEN TOEGEPAST:

Homepage take-over 
Met een banner bovenaan de 
homepage van de app en de website 
communiceerden we een sociale norm: 
‘80% van onze klanten wil gezonder gaan 
eten’. Met veel groenten en fruit in beeld. 
Mensen zijn onbewust geneigd om hun 
keuzes op zo’n sociale norm te baseren; 
ze doen graag wat anderen doen.

Banners tussen zoekresultaten 
De banners tussen de zoekresultaten 
pasten we waar mogelijk aan op het 
gezochte product. Zoals ‘Geef kleur 
aan je maaltijd’, ‘Voeg groente toe aan 
je omelet’ en ‘Geef kleur aan je borrel’. 
Als extra motivatie om nog wat extra 
groenten en fruit op hun lijstje te zetten. 

Recepten 
Om Hoogvliet klanten nog kleurrijker te laten inkopen plaatsten we op de website banners 
met recepten: gevulde puntpaprika’s en een groentewrap. Zo inspireerden we klanten om 
een gezonde keuze te maken.

Ga naar het groente- en fruitassortiment

Hoe goed scoort jouw mandje?

100%50%0%

JE BENT
ER BIJNA

Groente- en fruitmeter 
Deze werd toegevoegd aan de pagina met het winkelmandje om aan klanten te laten zien 
hoe hoog hun mandje scoorde als het ging om de hoeveelheid groenten en fruit. Met daarbij 
een button om extra groenten en fruit te bestellen. Een hoge score voelt als een beloning 
waardoor mensen gestimuleerd worden om voor die hoge score te gaan.

Winkelmand icoon 
Het winkelmand 
icoon pasten we 
aan en vulden we 
met groenten en fruit. 
Als subtiele hint om 
groenten en fruit toch 
vooral niet te vergeten.

Smiley 
Op het moment dat 
iemand groenten en/
of fruit toevoegde, 
verscheen er een 
kleine smiley in de 
vorm van een appel. 
Dit is een vorm van 
directe feedback.

Banners tussen aanbiedingen 
Om de klanten verder in een gezonde mindset 
te krijgen, hebben we tussen de aanbiedingen 
kleurrijke banners geplaatst met suggesties 
als ‘Geef kleur aan jouw bord’, ‘Denk je aan je 
dagelijkse portie fruit?’ en ‘Onze seizoensfavorieten’.

WAT ZIJN DE RESULTATEN?
De resultaten van het onderzoek zijn positief: 

•  door de nudging groep werd 7% meer groenten 
en 6% meer fruit gekocht. Zowel in volume als 
in stuks. 

•  het aantal soorten gekochte groenten nam  
toe met 7%. 

•  het totaal aantal klanten dat groenten en  
fruit koopt, was in de nudging groep alleen  
bij fruit iets hoger, namelijk 3%. 

Met andere woorden: de mensen die normaal 
gesproken al groenten en fruit kopen in de 
Hoogvliet app of op de website, zijn dat in de 
nudging groep meer gaan doen. Dat deze groep 
zou stijgen lag niet in de lijn der verwachting omdat 
het percentage al hoog is: 83% van de online 
Hoogvliet klanten koopt daar ook groenten en fruit. 
De lichte stijging van het aantal online fruitkopers 
ten opzichte van de controlegroep is met name 
zichtbaar bij kopers via de app.
Door de opzet van het onderzoek was het 
niet mogelijk om alle individuele nudges te 

onderzoeken. Het beoordelen van de individuele 
nudges is ook minder relevant omdat uit eerdere 
internationale studies blijkt dat er een combinatie 
van nudges nodig is om koopgedrag in de 
supermarkt te beïnvloeden 6. Toch willen we niet 
onvermeld laten dat we bij enkele nudges wel een 
extra analyse hebben kunnen doen en dat de 
nudge die daar positief uitspringt het toevoegen 
van add-to-cart-suggesties is. Vooral bij relevante 
combi’s, zoals ijsbergsla bij shoarmabroodjes en 
kiwi bij de yoghurt. 

Tenslotte is er onder een klein deel van de online 
klanten nog gekeken naar de waardering van de 
nudges en de effecten op de klantbeleving door 
middel van een vragenlijst. Daaruit bleek dat 15% 
van de respondenten zich bewust was van de 
extra aandacht voor groenten en fruit. De grote 
meerderheid vond dat prima en slechts een kleine 
minderheid vond het vervelend (8%). Vooral de 
normatieve nudges zoals de groente- en fruitmeter 
lijken in enkele gevallen irritatie op te roepen. Hieruit 
blijkt: hoe subtieler de nudge, hoe kleiner de kans 
dat deze weerstand oproept.

DE KLANTEN IN NUDGING GROEP KOCHTEN 7% MEER STUKS GROENTEN EN FRUIT DAN DE KLANTEN 
IN DE CONTROLEGROEP. DE STIJGING IS ZOWEL OP DE WEBSITE ALS IN DE APP TE ZIEN.
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*percentuele toename/afname

Stuks 
groenten 

en fruit

+7%*

+7%*

+7%*

+5%*

+7%*

+3%*

+6%*

+5%*

+6%*

Stuks 
groenten

Stuks 
fruit

Stuks 
groenten 

en fruit

Stuks 
groenten

Stuks 
fruit

Stuks 
groenten 

en fruit

Stuks 
groenten

TOTAAL WEB APP

Stuks 
fruit

6,7

7,2

2,6
2,8

4,2
4,5

5,6
5,9

2,2 2,3

3,4 3,5

7,6
8,0

2,9 3,0

4,7
5,0

controlegroep nudging groep

Effecten nudging - NAGF & Hoogvliet - Juli 2021

6   Adam, A., Jensen, J. What is the effectiveness of obesity related interventions at retail grocery stores and supermarkets? 
A systematic review. BMC Public Health 2016: 16(1):1247.



HET AANTAL GEKOCHTEN SOORTEN GROENTEN EN FRUIT PER KLANT IS 7% HOGER IN 
DE NUDGING GROEP. ZOWEL IN DE APP ALS OP DE WEBSITE IS ER EEN STIJGING

AANTAL SOORTEN GROENTEN EN/OF FRUIT IN MANDJE
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IN TOTAAL WORDT 6% MEER KILO’S GROENTEN (+7%) EN FRUIT (+6%) VERKOCHT IN 
DE NUDGING GROEP. HET PERCENTUELE EFFECT IS VERGELIJKBAAR TUUSEN APP EN WEB.

GEWICHT (KG) GROENTEN EN/OF FRUIT IN MANDJE
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HOE IS ONDERZOCHT?
In de periode van 25 mei tot en met 28 juni 
2021 zijn alle aankopen via de Hoogvliet app en 
website geanalyseerd door onderzoeksbureau 
Future of Food Institute. In totaal werden 
honderdduizenden artikelen in meer dan 
tienduizend orders geanalyseerd. De klanten 
werden willekeurig ingedeeld in de interventiegroep 
die de nudges te zien kreeg en de controlegroep 
die op de reguliere website of app terecht kwam. 
Voor meer details en alle resultaten van het 
onderzoek verwijzen we u naar het volledige 
verslag van Future of Food Institute7. 

WAT BETEKENT DIT VOOR SUPERMARKTEN?
Aan het woord is Karin Bemelmans van NAGF: 
“Met het ondertekenen van het Nationaal 
Preventieakkoord in 2018 hebben supermarkten 
afgesproken om de verkoop van gezonde 
producten, zoals groenten en fruit, te stimuleren. 
Het Nationaal Actieplan Groenten en Fruit wil 
daarbij ondersteunen. Het Ga Voor Kleur Lab biedt 
concrete aanknopingspunten voor supermarkten 
om zelf met nudging aan de slag te gaan en 
zo hun klanten ook online te verleiden om nog 
meer kleur toe te voegen aan hun dagelijkse 
boodschappen.”

7   Effecten Nudging Hoogvliet/NAGF - Future of Food Institute: nagf.nl/projecten/nagf/online-nudging

“ Hoogvliet is een echte 
familiesupermarkt. Wij vinden 
gezond eten belangrijk voor alle 
families en helpen onze klant 
graag bij het maken van de keuze 
voor meer groenten en fruit. 
De ervaringen die we hebben 
opgedaan tijdens dit onderzoek 
zullen wij zeker gaan toepassen  
bij het ontwikkelen van onze 
website en app.” 

“ Met dit onderzoek is aangetoond 
dat er nog veel meer mogelijk is 
voor retailers die mensen willen 
helpen gezondere keuzes te 
maken. En dat ook nog eens met 
kleine aanpassingen!”

Kevin van den Berg, 
Category Manager Online bij Hoogvliet

Karin Bemelmans
Coördinator Nationaal Actieplan Groenten en Fruit 
(NAGF)

Jaap Seidell 
Voeding en Gezondheid 
Vrije Universiteit Amsterdam

OVER HOOGVLIET 
Hoogvliet is een supermarktketen met 71 
winkels in Noord-Holland, Zuid-Holland, 
Utrecht en Gelderland. Het distributie- en 
servicecentrum en de centrale slagerij 
bevinden zich in Bleiswijk. In de bakkerij van 
Hoogvliet in Bleiswijk wordt meerdere keren per 
dag vers, ambachtelijk brood gebakken voor 
alle vestigingen. De organisatie telt ruim 6000 
medewerkers.

OVER NAGF 
Om de consumptie van groenten en 
fruit in Nederland te stimuleren is in 
2017 het Nationaal Actieplan Groenten 
en Fruit (NAGF) gestart. Het NAGF is een 
samenwerkingsverband van overheid, 
bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties 
die bestaande initiatieven bundelen en 
versterken. Samen zetten we in op meer 
groenten en fruit voor alle Nederlanders.

OVER GA VOOR KLEUR 
Ga voor Kleur is een positieve boodschap 
voor de consument. Met Ga voor Kleur zetten 
we groenten en fruit in het zonnetje. We 
benadrukken de veelkleurigheid van groenten 
en fruit om maaltijden extra lekker en gezond 
te maken. We geven tips om met groenten en 
fruit kleur toe te voegen aan het ontbijt, de 
lunch, tussendoortjes en de warme maaltijd.
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