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Wist je dat...
.. De Nederlandse consumptie van 

verse groenten en fruit met maar 
liefst 4% steeg in 2020?

.. Nederlandse huishoudens in 2020  
11% meer verse groenten en 6% meer 
vers fruit kochten?

.. Consumenten dus wel degelijk te 
motiveren en te inspireren zijn 
om meer groenten en fruit te eten?

 Bron: GfK/GroentenFruit Huis
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Beste lezer,
Het afgelopen jaar zal 

niemand snel vergeten. 

We hebben ervaren dat 

een pandemie iedereen raakt, 

overal ter wereld. Door de omstandigheden 

waren we genoodzaakt onze plannen bij  te 

stellen. Maar nieuwe omstandigheden geven 

ook nieuwe kansen! Kansen die we met al 

onze partners hebben aangegrepen om ook 

in 2020 vol de aandacht te richten op het 

belang van voldoende groenten en fruit eten. 

Corona heeft ons ook een positieve trend ge-

bracht. We zij n meer verse groenten en fruit 

gaan kopen: huishoudenshebben maar liefst 

9% meer groenten en fruit gekocht. Door de 

vermindering van de aankopen in de horeca 

komen we op een totaal van +4% uit. Dit 

moeten en mogen we niet meer loslaten. 

Samen kunnen we nog verder komen!

Karin Bemelmans

Coördinator NAGF

INHOUDSOPGAVE

“4,5 miljoen mensen zagen de Zorg 
voor Groenten en Fruit campagne”

Ruim 75 parterorganisaties hebben meegedaan aan 
de Nationale Groente- en Fruitdag



 Het Nationaal Actieplan Groenten en Fruit (NAGF) is het samenwerkingsverband dat is 
 opgezet om bij  te dragen aan duurzaam en gezond eten door in te zetten op de verhoging 
 van de consumptie van groenten en fruit. 

OVER HET NAGF

Het NAGF verbindt maatschappelij ke 
organisaties, bedrij fsleven en overheid met 
elkaar. Met onze partners werken we samen 
om bij  te dragen aan de door de overheid 
geformuleerde doelstellingen op duurzaam 
en gezond voedsel en voeding. 

Het NAGF ondersteunt met haar acties de in 2018 
gepubliceerde Landbouwvisie landbouw, natuur en voed-
sel: waardevol en verbonden. We zij n een van de concrete 
initiatieven die consumenten helpen om de duurzame 
keuze de makkelij ke keuze te maken. In het Nationaal 
Preventieakkoord van het ministerie van Volksgezondheid, 
Welzij n en Sport is het NAGF partner bij  het deelakkoord 
Overgewicht, onderdeel gezonde voeding (A6).

CORONACRISIS
De voorbereiding en uitvoering van acties uit het 
jaarplan waren in volle gang toen begin maart 2020 de 
coronacrisis uitbrak. Het NAGF-team heeft alert en snel 
ingespeeld op alle ontwikkelingen en de consequenties 
voor het uitvoeren van het jaarplan in kaart gebracht. 

We hebben geplande activiteiten aangepast en meerdere 
projecten opgeschort. We hebben daarvoor een verzoek 
bij  de fi nanciers ingediend om de looptij d van dit jaarplan 
met 6 maanden te verlengen. Dit verzoek is gehonoreerd. 
Offi  cieel eindigt de subsidie vanuit het ministerie van 
LNV voor het derde jaarplan van het NAGF op 26 april 
2021. 

In dit magazine treft u het overzicht aan van al onze 
activiteiten van januari 2020 tot april 2021.
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Het NAGF is in de afgelopen 4 jaar uitgegroeid tot een 
unieke kennis- en netwerkorganisatie. Het brengt de 
groente- en fruitsector, het bedrij fsleven, maatschap-
pelij ke organisaties en consumenten dichter bij  elkaar. 
Dit heeft tot mooie resultaten geleid waarvan we in dit 
magazine verslag doen.

“Een unieke kennis- en 
netwerkorganisatie”

SAMENWERKINGEN
Voor de uitvoering van alle activiteiten wordt continu 
samengewerkt met telers en handelaren in groenten 
en fruit, retailers, cateraars, andere bedrij ven en maat-
schappelij ke organisaties.



PROJECTORGANISATIE
Het projectteam van het NAGF is wat betreft omvang gelijk aan voorgaande jaren. Wel 
heeft er een personele wisseling plaatsgevonden in april 2020. Ook de Stuurgroep is 
nagenoeg gelijk gebleven en heeft in deze periode twee keer vergaderd. De ingestelde 
klankbordgroep is niet meer actief. De inzet van ambassadeur Tamara de Weijer heeft 
vooral een rol gespeeld op de Nationale Groente- en Fruitdag.

FINANCIËN
De subsidie is volgens het projectplan en de bij het tussentijdse verslag goedgekeurde 
verschuiving en verlenging uitgeput. De uitgaven van het NAGF zijn door de financiële 
administratie van het GroentenFruit Huis verwerkt en worden door de accountant 
gecontroleerd. 

Vanaf 1 mei 2021 werkt het NAGF door op middelen die via GroentenFruit Huis uit
het HBAG fonds ter beschikking worden gesteld. De komende maanden zal het NAGF 
inzetten op het verkrijgen van aanvullende middelen om ook na 1 januari 2022 volop het 
stimuleren van de consumptie van groenten en fruit te kunnen ondersteunen.
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Organisatie

Het NAGF wordt gevormd door GroentenFruit Huis, CBL, 
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Voedingscentrum 
(kennispartner) en diverse maatschappelijke organisaties. 

Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en Groen-
tenFruit Huis (GFH) financieren het NAGF. Het NAGF heeft hiervoor een 
meerjarenplan opgesteld. 



We moeten juist nu goed zorgen voor onszelf en voor 
elkaar. Gezond eten met volop verse groenten en fruit, 
iedere dag opnieuw, hoort daarbĳ . 

ZORG VOOR GROENTEN EN FRUIT

Het was én is voor iedereen merkbaar, het coronavirus 
heeft eff ect op ons dagelij ks leven, hier en overal in de 
wereld. We hebben te maken met vergaande maatrege-
len die iedereen raken, zowel consumenten als de keten 
van groenten en fruit. 

Met de campagne ‘Zorgt u voor elkaar? Zorgen wij  voor 
uw groenten en fruit’, vroeg het NAGF samen met 
GroentenFruit Huis aandacht voor de inzet van me-
dewerkers in de groente- en fruitketen: van telers en 
plukkers, verpakkers en handelaren, tot chauff eurs, vak-
kenvullers en de groente- en fruitspecialist. We hielpen 
consumenten om juist nu volop voor groenten en fruit te 
kiezen. 

Wist je dat... De boodschap: We moeten juist nu goed zorgen voor 
onszelf en voor elkaar. Gezond eten met volop verse 
groenten en fruit, iedere dag opnieuw, hoort daarbij . 

De campagne bestond uit drie fases:

EERSTE FASE: VERSPREIDEN
De eerste fase van de campagne stond in het teken van 
het verspreiden van de hoofdboodschap. De campagne-
video had als doel om de consument te verzekeren dat de 
sector blij ft zorgen voor voldoende groenten en fruit en 
om de harde werkers in de sector een hart onder de riem 
te steken.

05

.. 4,5 miljoen mensen de ‘Zorg voor 
Groenten en Fruit’ campagne 
hebben gezien?

.. bij voorbeeld op televisie of langs 
de snelweg?

.. 4500 stemmen zij n uitgebracht 
voor de Fruit & Veg Award?



TWEEDE FASE: INSPIREREN
Als vervolg op het verspreiden van de hoofdboodschap 
wilden we de consument inspireren om, juist in deze 
tij den, goed voor zichzelf te zorgen door voldoende verse 
groenten en fruit te eten. Met een tweede video legden 
we de link tussen de hoofdboodschap en inspiratie op 
je bord. Daarnaast ontwikkelden we samen met vier 
culinaire foodbloggers het Ga voor Kleur weekmenu op 
Veggipedia, waarmee we 4 weken lang mensen inspi-
reerden om meer groenten en fruit te eten.

GA VOOR KLEUR

WEEKMENU
25 T/M 31 MEI

BOODSCHAPPENLIJST

• 1 pak pompoenbladen of 0,5 pompoen

• 500 gram kastanjechampignons 

• 2 courgettes 

• 450 gram verse spinazie

• 525 gram cherrytomaten 

• 2 tomaten 

• 2 rode paprika’s

• 300 gram groene asperges

• 500 gram witte asperges

• 5 lente-uitjes

• 1 bosje radijsjes 

• 2 bosjes raapstelen 

• 150 gram wortel 

• 400 gram prei

• 200 gram veldsla 

• 2 kroppen ijsbergsla

• 1200 gram aardappels 

• 4 zoete aardappels

• 1 avocado 

• 7 uien

• 6 teentjes knoflook 

• 1 citroen

• 2 appels 

• 4 nectarines

• 30 gram verse bieslook 

• 30 gram verse (krul)peterselie 

• 15 gram verse basilicum

• 5 gram gedroogde tijm

• 2 gram paprikapoeder 

• 700 gram mager rundergehakt 

• 4 plakken beenham

• 520 gram zalm 

• 8 eieren 

• 40 gram Grano Padano 32+ kaas 

• 100 gram geraspte kaas 30+ 

• 1 burrata 

• 30 milliliter halfvolle melk 

• 1 blik tomatenblokjes, zonder zout 

• 1 blik van 200 gram kikkererwten 

• 1 pakje rode curry pasta 

• 40 milliliter kokosmelk

• 2 eetlepels coconut aminos

• 150 gram zilvervliesrijst 

• 12 volkoren lasagna bladen 

• 360 gram volkoren fusili 

• 6 volkoren boterhammen 

• 8 volkoren bakkersbroodjes 

• 1 theelepel honing 

• 4 theelepes mosterd

• 3 eetlepels amandelpasta 

• 50 gram amandelschaafsel

• 100 gram pijnboompitjes 

• 250 milliliter bouillon, zonder zout

• 15 milliter witte wijnazijn

• 150 milliliter olijfolie 

• Zwarte peper

 

DERDE FASE: UITDAGEN
Ook in deze derde fase hebben we we foodbloggers in-
gezet om hun volgers te inspireren om kleurrij k te koken 
met groenten en fruit. Hoe we dat deden? Met de aller-
eerste ‘Fruit & Veg Award’! Twintig foodbloggers werden 
genomineerd omdat zij  Nederlandse thuiskoks inspire-
ren met recepten vol groenten en fruit. De winnaar werd 
gekozen door publieksstemmen en een vakkundige jury. 
Er waren ruim 4.500 stemmen uitgebracht op Veggipedia 
door het publiek. De award heeft een bereik opgeleverd 
van ruim 2,3 miljoen.

Aanvullend hebben we in december de Groenten & Fruit 
Decemberkalender geïntroduceerd. Elke dag in december 
stond een product centraal met een kleurrij k recept boor-
devol groenten en fruit. 

BEREIK
Het bereik van de gehele campagne was groot en was 
door heel Nederland breed te zien op TV, radio, snel-
wegborden, vrachtwagens op de weg, in de krant en via 
social media. Hierdoor zagen ruim 4,5 miljoen mensen 
meerdere keren uitingen van de campagne 
voorbij komen.
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 Veggipedia is het online informatieplatform over groenten en fruit. Hiermee voorziet 
 het NAGF partners én consumenten van onafhankelij ke en betrouwbare informatie over 
 groenten en fruit. 

INFORMATIEPLATFORM VEGGIPEDIA

Consumenten zochten in 2020 meer 
informatie over groenten en fruit dan ooit. 
Dat merkten we op Veggipedia, de 
onafhankelij ke online encyclopedie met 
informatie over groenten en fruit. Het 
informatieplatform had in 2020 maar liefst 
1,5 miljoen bezoekers, een stij ging van ruim 
240% ten opzichte van 2019.  

SEIZOENSGROENTE- EN FRUIT
Gebruikers hadden vooral interesse in seizoensgroenten- 
en fruit. Dit zag je terug in de wisselende populariteit van 
pagina’s: in de lente zochten veel gebruikers naar bleek-
selderij , in augustus naar vij gen, in de herfst naar kwee-
peer en in de wintermaanden naar kaki en snij biet. Kool-
rabi bleef jaarrond favoriet. 

Ook was terug te zien dat thuis koken extra aandacht op-
leverde voor kruiden, met name tij m, peterselie en marjo-
lein, en bewaarmethodes voor o.a. linzen, sperziebonen 
en vij gen. 

Wist je dat...
NIEUWSBRIEF
Sinds de zomer van 2020 heeft Veggipedia een eigen 
nieuwsbrief. Deze nieuwsbrief  inspireert  ruim 650 abon-
nees elke maand met verrassende onderwerpen, zoals 
een speciale paarse kerst-editie. Aanmelden voor de 
nieuwsbrief kan o.a. op de Veggipedia homepage. 
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“Maar liefst 1,5 miljoen 
bezoekers in 1 jaar”

BLOGS
Het Veggipedia team heeft daarnaast maar liefst 103 
inspirerende en informatieve blogs geschreven. Dit deden 
zij  samen met expert gastbloggers zoals directeur van het 
Voedingscentrum Gerda Feunekes en onderzoeker aan de 
Wageningen University & Research Victoire de Wild. De 
Veggieblogs zij n vorig jaar in totaal 120 duizend keer be-
keken.

Bekij k hiernaast het complete overzicht van Veggipedia 
van 2020. 

.. Veggipedia in 2020 maar liefst 1,5  
miljoen bezoekers had?

.. gebruikers vooral interesse had-
den in seizoensgroente- en fruit 
zoals snij biet en vij gen?

.. Veggipedia nu ook een nieuws-
brief heeft?
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Overzicht 2020
Veggipedia is dé onafhankelij ke online encyclope-
die met informatie over groenten en fruit, een 
initiatief van het Nationaal Actieplan Groenten en 
Fruit.

Meest bezochte pagina’s:
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koolrabi

vij g

tij m

linzen sperziebonen vij g

peterselie marjolein

kweepeer kaki

bleekselderij snij biet

5 nieuwsbrieven
in half jaar 505 abonnees

30.000 x gezocht
op de website
Polulairste zoektermen:
- meloen
- salie recepten,
- savooiekool recepten

230.000
receptpagina’s bezocht!
Populaire recepten:
- Chinese kool met kip
- Pompoensoep met zoete

aardappel en puntpaprika
- Gestoofde courgette met

ui en paprika

2,3 miljoen paginaweergaven
stij ging van 242% t.o.v. 2019 

1,5 miljoen bezoekers
stij ging van 247% t.o.v. 2019 

Apparaat
73% mobiel, 22% desktop, 5% tablet







103 Veggieblogs
geplaatst
120.000 x bezocht!



#NGFDAG
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14 oktober 2020 organiseerde het NAGF de eerste editie van de Nationale Groente- en 
Fruitdag met als thema ‘Groentefruitrij ke lunch’. Tij dens deze dag heeft het NAGF samen 
met ruim 75 partners veel aandacht voor groenten en fruit gegenereerd.

NATIONALE GROENTE- EN FRUITDAG

Het NAGF organiseerde op deze dag 
diverse activiteiten zoals een 
webinar om de dag mee af te 
trappen, een groente- en fruitrij ke 
lunch in het Maasstad 
Ziekenhuis en de Fruit & Veg Award. 

PARTNERS
Ruim 75 partners deden mee aan de dag met hun 
eigen activiteiten waaronder ‘groentefruitrij ke’ 
lunches in ziekenhuizen en op scholen. 

ONLINE
Ook online waren het NAGF en haar partners 
actief. De hele dag door werd Nederland op social 
media geïnspireerd om groenten en fruit bij  de 
lunch te eten. Bij voorbeeld door video’s van tv-
-kok Sandra Ysbrandy met tips. 

Partners die zich online inzetten waren bij voorbeeld 
het Rode Kruis, Nature’s Pride, HAK, het Ministerie van 
Volksgezondheid, Welzij n en Sport en de ANWB. De 
online zichtbaarheid was groot: bij na 1 miljoen 
mensen werden bereikt via social media posts en 
#ngfdag was de hele dag trending topic op Twitter. 

LANDELĲ KE AANDACHT
De dag had een totaalbereik van 20 miljoen views. Er 
was aandacht in de landelij ke media met een artikel in 
het Algemeen Dagblad, een artikel in de metro, een item 
in Tij d voor Max en interviews op Radio 5 en twee 
regionale radiozenders. 

Online artikelen leverden een bereik van bij na 16 miljoen 
op, bij na 1,3 miljoen mensen keken naar het tv-item van 
Tij d voor Max en via radio-interviews zij n 118.000 
luisteraars bereikt. De resultaten zij n vastgelegd in een 
apart magazine. Dit magazine is te vinden op 
de website van het NAGF.

Na deze succesvolle eerste editie staat de tweede 
editie gepland op 14 oktober 2021.

Wist je dat...
.. Ruim 75 parterorganisaties mee 

hebben gedaan aan de Nationale 
Groente- en Fruitdag?

.. De Nationale Groente- en Fruit-
dag in totaal een bereik had van  
 20 miljoen views?

.. #ngfdag de hele dag trending 
topic was op Twitter?



In samenwerking met een retailer is het NAGF aan het 
testen of nudging in de online verkoopomgeving invloed 
heeft op de samenstelling van het winkelmandje.

GA VOOR KLEUR

ONLINE GA VOOR KLEUR LAB
Door COVID-19 konden de geplande 
nudgingsexperimenten bij  een dierentuin en een bedrij fs-
restaurant helaas geen doorgang vinden. Mede daardoor 
gingen we op zoek naar een alternatief. 

Dat hebben we gevonden in de vorm van een online 
verkoopomgeving bij  een retailer. De online verkopen 
van groenten en fruit zij n in 2020 enorm gestegen. Deze 
hebben inmiddels een aandeel van 6 procent binnen de 
totale consumentenaankopen van groenten en fruit. 

Benieuwd naar de 
resultaten van het 
online Ga voor Kleur 
Lab?

In samenwerking met een retailer is het NAGF aan het 
testen of nudging in de online verkoopomgeving invloed 
heeft op de samenstelling van het winkelmandje.

Op diverse plaatsen in de websiteomgeving en in de app 
worden consumenten blootgesteld aan nudges. Door 
middel van analyse van de verkoopdata zal het eff ect 
van de nudges bekeken worden. Het experiment staat 
gepland voor april 2021.
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.. in september 2021 zullen de
resultaten van het online
nudgingslab bij  de retailer worden 
gepubliceerd.

.. houd de website www.nagf.nl in 
de gaten of meld je aan voor de 
NAGF nieuwsbrief.



NUDGINGSRAPPORT
Meer groenten en fruit eten vraagt om gedragsver-
andering. Nudging, het geven van een subtiel duwtje 
in de juiste richting, kan daarbij  helpen. Het is een 
eenvoudige manier om gedrag te veranderen zonder de 
keuzevrij heid van consumenten aan te tasten. 

‘Met kleine duwtjes de consumptie van groenten en fruit 
vergroten’ is een speciaal rapport van het NAGF waarin 
nudging op groenten en fruit richting de consument 
centraal staat. Het rapport biedt praktische handvatten 
voor verschillende voedselomgevingen om nudging toe 
te passen. 

Het rapport is gebaseerd op ervaringen uit 
het Ga voor Kleur lab bij  supermarkt Dirk 
en verkenningen die het NAGF samen met 
experts heeft gedaan bij  een groot familie-
restaurant, een bedrij fsrestaurant en een 
dierentuin. Door de coronacrisis zij n niet 
alle nudges in de praktij k getest, maar 
er liggen weldoordachte ideeën klaar 
om gebruikt te worden. 

Het rapport is te downloaden op www.nagf.nl (zoek: 
“nudgingsrapport”) 

CONSUMENTENCOMMUNICATIE
- GA VOOR KLEUR
Vanuit Ga voor Kleur worden berichten geplaatst op de 
sociale media kanalen (Facebook en Instagram). 

De volgers van de Ga voor Kleur Instagram en Face-
book worden meerdere keren per week geïnspireerd 
met posts. Hier wordt invulling aan gegeven volgens de 
jaarlij kse kleurkalender waarin elke week een product en 
kleur centraal staan. 

Het aantal volgers op de Ga voor Kleur Instagrampagina 
is vergeleken met eind 2019 met 34 procent gestegen tot 
bij na tweeduizend volgers. 

Het aantal vind-ik-leuks van de Ga voor Kleur Facebook-
pagina is met 14,2 k hetzelfde gebleven als in oktober 
2019. Het organisch bereik per post op Facebook lag in de 
periode van oktober 2019 t/m februari 2021 tussen de 123 
en 3600. Gemiddeld was het bereik 968 per post. 
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Het rapport is gebaseerd op ervaringen uit 
het Ga voor Kleur lab bij  supermarkt Dirk 
en verkenningen die het NAGF samen met 
experts heeft gedaan bij  een groot familie-

Het rapport is te downloaden op 
PB
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MET KLEINE 

DUWTJES DE 

CONSUMPTIE VAN 

GROENTEN EN 

FRUIT VERGROTEN

HOE NUDGING CONSUMENTEN KAN 

AANSPOREN OM MEER GROENTEN EN 

FRUIT TE KOPEN

CORPORATE COMMUNICATIE
De NAGF nieuwsbrief wordt één keer per kwartaal 
verzonden om geïnteresseerde partij en op de hoogte te 
houden van alle activiteiten van het NAGF. 

De nieuwsbrief heeft 300 abonnees, een openratio van 
56,4% en een doorklikratio van 30%. 

Aanmelden kan op www.nagf.nl



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

ACTIVITEITEN BINNEN SPEERPUNTEN

Internationaal Jaar van Groenten en Fruit
Het jaar 2021 is door de Voedsel- en Landbouw-
organisatie van de Verenigde Naties (FAO) uitgeroe-
pen tot Internationaal Jaar voor Groenten en Fruit 
(IYFV). Het doel is het vergroten van het bewustzij n 
over de belangrij ke rol van groenten en fruit. 

In verschillende steden en regio’s gaan we door middel 
van regionale events aan de slag, met een gigantische 
groente- en fruitschaal op een centrale en/of iconische 
plek. Van daaruit gaan we de stad voorzien van groenten 
en fruit. Van verzorgingstehuizen, tot scholen en gezinnen 
die afhankelij k zij n van de voedselbank. Iedereen die wel 
wat extra kleur kan gebruiken komt aan de beurt. We 
doen dit op een coronaproof manier en zorgen dat we 
daarbij  veel verschillende initiatieven betrekken. Onze 
inzet is om de voedselomgeving in te kleuren, zodat we 
vanuit het IYFV een blij vend eff ect sorteren.

Deze events zullen plaatsvinden in de periode tussen 7 
april en 16 oktober (World Food Day). Voor deze events 
worden partners en sponsoren geworven. 
Op dit moment zij n er al 18 partij en die meedoen.

Onderzoek groente- en fruitinterventies
In september 2020 startte Sanne Gjaltema haar afstu-
deerstage bij  het NAGF voor haar master Nutrition & 
Health aan de Wageningen University & Research.  Vier 
maanden lang verdiepte ze zich in interventies die als 
doel hebben om de groente- en fruitconsumptie van 0-18 
jarigen te stimuleren. De vraag was welke elementen 
ervoor zorgen dat zo’n interventie eff ectief is. Dit heeft 
Sanne onderzocht door middel van literatuuronderzoek 
aangevuld met vier interviews met experts. 

Het eindresultaat is een rapport en een  owchart die 
dienen als naslagwerk en tool voor iedereen die een 
eff ectieve ‘groente- en/of fruitinterventie’ wil opzetten. 
In het rapport zij n o.a. aanbevelingen te vinden en een 
overzicht van alle bestaande groente- en fruitinterven-
ties voor 0-18 jarigen in Nederland. De  owchart vat de 
inhoud van het rapport goed samen. 

Dit onderzoek past binnen de visie van het NAGF om 
acties en initiatieven te verzamelen, verbinden, verrij ken 
en verspreiden. Het rapport en de  owchart zij n terug te 
vinden op www.nagf.nl. 
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Op de website www.geefkleurdoor.nl is te volgen 
hoeveel partners en sponsoren meedoen en welke 
activiteiten er de komende maanden zullen plaats-
vinden.

In Nederland is op initiatief van het NAGF en 
campagne bureau Food Cabinet een coalitie gevormd 
van sectorpartij en, branche- en maatschappelij ke
organisaties om gezamenlij k invulling te geven aan
dit jaar. Rode draad van de activiteiten is laten zien 
dat we Nederland – en elkaar - kleur kunnen geven
met groente en fruit. Op die manier geven we iets 
goeds door aan elkaar in een tij d waarin we afstand
van elkaar moeten houden. We brengen overal kleur
en zetten zo in op een gezonde voedselomgeving die 
de consumptie van groenten en fruit stimuleert.

We werken met alle partners en sponsoren aan een
brede awareness campagne. Deze campagne bestaat 
o.a. uit de ontwikkeling van een campagnevideo, een
PR/lanceringsmoment op 7 april (World Health Day) en 
de ontwikkeling van een eenvoudige website en verschil-
lende communicatiemiddelen (voor gebruik in kanalen 
van de partners). De campagnevideo is door het NAGF 
gefi nancierd. 



NAGF ALS PARTNER
Het NAGF heeft het afgelopen jaar als partner verschillende initiatieven ondersteund. 
Dit was onder andere de eerste editie van de Week van Snoep GOED; een initiatief van 
Fruitfunk met een bereik van 46 miljoen. Ook is het NAGF partner van de Verspillingsvrij e 
Week (Stichting Samen Tegen Voedselverspilling) en de Week zonder Vlees. Het NAGF 
ondersteunt deze initiatieven door extra aandacht hieraan te schenken op eigen commu-
nicatiekanalen, met bij voorbeeld speciale themaweken op Facebook en Instagram, en 
door organisaties uit het netwerk hierover te informeren. 

INTERNATIONALE CONTACTEN
Sinds de start van het NAGF in 2017 hebben we contact met The Food Foundation,
een nonprofi t organisatie in het Verenigd Koninkrij k die zich inzet voor een duurzaam 
voedselsysteem met gezonde voeding voor iedereen. Een van hun speerpunten is het 
bevorderen van de groenteconsumptie met het programma Peas Please. Het NAGF is lid 
van de Advisory Board voor dit programma. Samen met GroentenFruit Huis zij n we ook 
ondertekenaar van een pledge voor dit programma. We wisselen continu informatie uit 
over onze aanpak en leren van de aanpak van The Food Foundation. Collega communi-
catieadviseur Kim van Luij k is gestart met een meeloopstage bij  the Food Foundation in 
Londen maar moest door de coronacrisis deze voortij dig afbreken. 

In het afgelopen jaar hebben we ook contact onderhouden met VLAM, de Belgische
organisatie die zich o.a. richt op het stimuleren van groenten en fruit. Zij  voeren een
campagne gericht op jongeren. De eerste resultaten hiervan zij n met ons gedeeld.
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Interactieve sessie consumptie onder jonge kinderen
In november 2020 organiseerde het NAGF een interactieve sessie voor initiatieven 
die de groente- en fruitconsumptie van kinderen proberen te stimuleren. Tij dens deze 
online sessie maakten 30 partij en kennis met elkaar. Daarnaast liet de sessie zien dat 
de partij en veel ideeën hebben om richting de doelgroep ‘jonge kinderen’ aan de slag 
te gaan. 

Koen Joosten, kinderarts op de IC in het Erasmus Medisch Centrum, trapte de sessie af 
met een presentatie over het belang van groenten en fruit voor jonge kinderen. Vervol-
gens wisselden deelnemers ideeën uit in verschillende break-out sessies. Hierin kwamen 
de volgende thema’s naar voren: informeren/educatie, speels/beleving, verkrij gbaarheid/
beschikbaarheid, prij s, sociaal, kinderopvang, school, thuis, consultatiebureau en retail. 
De thema’s zij n verder uitgewerkt in een verslag. 

Als vervolg op de sessie heeft het NAGF een besloten LinkedIn groep aangemaakt waar 
de deelnemers laagdrempelig ideeën met elkaar kunnen uitwisselen. Daarnaast werkt 
het NAGF aan een video van het verhaal van Koen Joosten. Deze kunnen professionals 
gebruiken om te verspreiden onder hun achterban. Zo wordt de informatie beschikbaar 
voor een breder publiek. 
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