
‘Achter de schermen vindt een stille 
revolutie in productinnovatie plaats’

Hoe ben je in de voedingswereld 
terecHtgekomen?
Een mentor op de middelbare school advi-
seerde mij om iets te gaan doen met mensen 
en biologie. Toen ik een studie moest kiezen, 
was de veiligheid van additieven een hot 
topic. Daar wilde ik iets aan doen, dus koos 
ik voor levensmiddelentoxicologie. Na mijn 
promotie op het terrein van celbiologie heb ik 
enkele jaren postdoctoraal onderzoek gedaan 
in de moleculaire biologie. In die tijd kwam 
ik er achter dat ik dat veel te gedetailleerd 
wetenschappelijk werk vond. Het duurde 
mij te lang voordat het maatschappelijke 
relevantie oplevert. Daarna heb ik bewust 
gezocht naar een baan op het raakvlak tussen 
wetenschap en maatschappij. Zo kwam ik als 
levensmiddelentoxicoloog bij het Voedings-
centrum terecht en vervolgens bij Schuttelaar 
& Partners.

wat motiveert je?
Door te werken aan een gezondere of veili-
gere voeding kan ik een positieve bijdrage 
leveren aan de maatschappij. Dat is wat 
ik graag wil: de wereld een stukje beter 
maken. Om die reden eet ik ook vegetarisch. 

Daar ben ik als 12-jarige mee begonnen uit 
dierenliefde, maar later werd ik in die keuze 
alleen maar bevestigd om voedingskundige, 
veiligheids- en milieuredenen.
Bij Schuttelaar & Partners ben ik verant-
woordelijk voor de inhoudelijke aspecten 
van het project Ik Kies Bewust (van het Ik 
Kies Bewust-logo). Doel van het logo is de 
consument in staat te stellen om een betere 
voedingskeuze te maken. Daarnaast stimu-
leert de Stichting producenten, retailers en 
cateraars om gezondere producten te maken. 
Het opzetten van de Stichting met haar 
criteria en communicatie is een heel complex 
proces waarbij wetenschap, beleid, consu-
menten en producenten een rol spelen. En 
het mooie is dat het werkt! Het logo geniet 
1 à 2 jaar na introductie hoge bekendheid bij 
consumenten. Maar minstens zo mooi is het 
succes op productniveau. Vele producenten 
zijn bezig de samenstelling van hun produc-
ten te verbeteren. En dat niet alleen, om het 
logo op het etiket te kunnen zetten, gaan 
zij ook eisen stellen aan toeleveranciers. Je 
ziet zelfs dat bedrijven die niet aangesloten 
zijn bij het logo de criteria ervan gebruiken 
als richtlijn voor de samenstelling van hun 

De passie van…

producten. Er gebeurt ontzettend veel. Achter 
de schermen vindt een stille revolutie in 
productinnovatie plaats.

welke wensen Heb je voor de toe-
komst?
Het zou goed zijn als het innovatieproces 
richting gezonde producten in gang blijft en 
daarnaast zo veel mogelijk stakeholders de 
consumenten op deze gezondere produc-
ten wijzen. Ik denk daarbij niet alleen aan 
diëtisten, maar bijvoorbeeld ook aan artsen, 
cafetaria en de horeca. 
Verder ben ik nieuwsgierig naar de effecten 
van maatschappelijke trends op verande-
ringen in productsamenstelling. Daar zou 
misschien eens onderzoek naar gedaan 
kunnen worden. 50 jaar geleden kwam er 
bijvoorbeeld veel witbrood op de markt. Toen 
was luxe de trend. Nu is er een groter aanbod 
van bruinbrood omdat er meer aandacht is 
gekomen voor gezondheid. Ik denk dat het 
effect van trends in de maatschappij wordt 
onderschat. Zouden we niet de voedseltrend 
naar gezondere producten kunnen sturen?
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