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   de smaakstem-
ming van Dortland lag, hadden

alle genomineerden kunnen winnen,
vooral de pizza’s van Al Capone’s
Pizza’s. Doordat ze een volkoren
bodem hebben en een 30+-kaastop-
ping en consumenten via internet een
‘gezonde’ vulling kunnen kiezen,
kreeg het bedrijf van de jury de aan-
moedigingsprijs. Geen nominatie,
want het product pizza valt, aldus
Dortland, die citeerde uit het juryrap-

port, niet in het gezonde segment:
‘Het is een innovatief product, maar
de energetische waarde is te hoog.’

Het winnende product Fruit2day is
volgens het juryrapport dan weer niet
bijzonder innovatief, maar afgewogen
tegen de andere nominaties sprong
het er positief uit omdat het koelverse
drankje in handig meeneemflesje de
fruitconsumptie meehelpt te stimule-
ren. ‘De inhoud is een goed alternatief

voor mensen die niet aan hun dage-
lijks benodigde portie van twee stuks
fruit toekomen, al zijn twee stuks
fruit wel een stuk goedkoper’, aldus
Dortland namens de jury.

De andere genomineerde producten
waren Goede Start van Unilever, wit-
brood met de gezonde eigenschappen
(voedingsstoffen en -vezels) van
bruinbrood; Lay’s light Ribble
Natural van de Smiths Food Group,
met chips die 33 procent minder vet

is dan doorsneechips en bovendien is
gebakken in zonnebloemolie met 90
procent onverzadigde vetten; en
Zonnezuivel van Uniekaas, een 30+-
kaas die volgens de makers ‘echt lek-
ker is’ en waarin een deel van het
melkvet is vervangen door onverza-
digd vet uit zonnebloemolie.

Verantwoordelijkheid    Producten
gezonder maken is een van de manie-
ren waarop bedrijven hun morele

De juryvoorzitter van de Jaarprijs Goede Voeding 

Rob Dortland, in het dagelijks leven directeur Voeding,

Gezondheidsbescherming en Preventie van het ministe-

rie van VWS, had geen stem in de jury, maar gaf wel

regelmatig zijn persoonlijke oordeel over de genomi-

neerde producten tijdens de uitreiking van de prijs.

‘Cool’, zo roemde hij in navolging van zijn dochtertje het

winnende product Fruit2day van Hero Nederland.

 

‘Consumenten worden steeds slimmer,

kritischer, mondiger en veeleisender’

Voeding en gezondheid

Symposiumspreker Jan Douwe Kroeske probeert een flesje Fruit2day: ‘Waar ze nog wel wat aan

kunnen doen, is de opening, het gaat nogal lastig open’, merkte hij op. 

Jaarprijs Goede Voeding 2004

‘Bedrijven kunnen niet doen alsof ze geen
verantwoordelijkheid hebben’
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(maatschappelijke) verantwoordelijk-
heid kunnen tonen. Dit bracht filo-
soof Wim Dubbink, universitair
docent wijsbegeerte van de
Universiteit van Tilburg, onder de
aanwezigen naar voren tijdens het
zogeheten pleitsymposium dat ter
gelegenheid van de uitreiking van de
jaarprijs werd gehouden. ‘Een levens-
middelenfabrikant is moreel verant-
woordelijk voor het overgewicht van
de consument’ was de stelling die
Dubbink poneerde en verdedigde. ‘Ik
was laatst op een symposium en daar
verhaalde iemand van Unilever dat
zijn bedrijf geen verantwoordelijk-
heid zou hebben voor de consumen-
ten. Zij kunnen zelf kiezen wat ze
eten, ze hebben de vrije keuze, dus als
ze veel ijsjes eten en daardoor dik-
kerds worden, is dat hun eigen
schuld. Ik stel dat morele verantwoor-
delijkheid niet exclusief kan worden
toebedeeld. Er kan wel sprake zijn van
een gedeeltelijke verantwoordelijk-
heid, meestal is iedereen die ergens bij
betrokken is medeverantwoordelijk,
dus bij de keuze voor een door jou
gemaakt ijsje kun je niet zeggen dat
iemand anders alleen maar verant-
woordelijk is. Ten tweede kun je je
afvragen of een ijsjesbedrijf zich kan
onttrekken aan het probleem van
overgewicht: de morele verantwoor-
delijkheid om een ander te helpen –
lees: niet aankomen – is niet afhanke-
lijk van de verantwoordelijkheid die
een ander heeft voor zijn eigen leven.
En ten derde is het keuzegedrag van
consumenten in de hedendaagse
markten niet los te zien van het
gedrag van aanbieders van producten.
Er is een constante “dreiging” van
buiten die invloed heeft op de bijstel-
ling van behoeften, bijvoorbeeld van
zwaarlijvigen. Bedrijven kunnen doel-
bewust de preferenties van consu-
menten bijstellen waardoor zij mede-
verantwoordelijk worden voor de
keuze van anderen.’

Als bedrijven gezonde producten
maken, nemen ze volgens Dubbink
hun morele verantwoordelijkheid om
een bijdrage aan de gezondheid van

consumenten te leveren serieus.
De genomineerde bedrijven lijken

met hun producten goed bij dat idee
aan te sluiten. ‘Als een oorzakelijk ver-
band kan worden aangetoond tussen
een slechte gezondheid en een
bepaald voedingsproduct, denk aan
sigaretten, dan kun je bedrijven ook
juridisch op hun verantwoordelijk-
heid aanspreken. Maar waarom zou je
ze niet ook aanspreken op hun more-
le verantwoordelijkheid als ze luxe
voedingsproducten maken waarmee
ze via hun marketing behoeftepatro-
nen proberen te beïnvloeden? Als je
dat als bedrijf doet, kun je niet doen
alsof je geen morele verantwoorde-
lijkheid hebt.’

Transparantie    Ook gastspreker
Melcher de Wind, directeur van het
reclamebureau Local World, ging in
op de verantwoordelijkheid die
bedrijven hebben voor hun reclame.
‘Reclame is hard bezig met het ver-
nielen van haar eigen podium, kort-
om, het roer moet om’, stelde hij.
Volgens De Wind zijn bedrijven te
veel bezig consumenten te overtuigen
en houden ze er nog te weinig reke-
ning mee dat door het interactiever
worden van de media de consument
reclame steeds vaker zal kunnen weg-
zappen. ‘De ontvanger wordt de baas.
Mensen pikken het straks niet meer
als er reclame komt waar ze niet ach-
ter kunnen staan. Bedrijven moeten
nagaan wat ze werkelijk te vertellen
hebben zodat hun klanten de moeite
nemen om te luisteren. Dat kan bij-
voorbeeld ook via een tentoonstelling
over het eigen merk. Informeren is
belangrijker dan overtuigen, en doe
dat dan zo transparant mogelijk.’

Recht op informatie    Yvonne van
Sluys, directeur van het Voedingscen-
trum, initiatiefnemer van de jaarprijs,
pleitte er tijdens het symposium voor
dat bedrijven vooral hun verantwoor-
delijkheid nemen als het gaat om
transparantie: ‘Consumenten worden
steeds slimmer, kritischer, mondiger
en veeleisender. Dat merken wij ook

bij het Voedingscentrum als ze ons
vragen stellen’, zei Van Sluys.

‘Naar mijn idee hebben bedrijven
heel weinig te verliezen als ze transpa-
ranter worden over hun producten en
werkwijzen. Ik merk te vaak dat er
nog angst is voor meer openheid, ter-
wijl dat juist winstsituaties kan ople-
veren. Het geeft toegevoegde waarde.
Er is in onze welvarende maatschap-
pij al veel voor elkaar, de basisbehoef-
ten worden bevredigd, consumenten
hebben behoefte aan veiligheid, een
goede gezondheid en duurzaamheid.
Transparantie levert er ook een bij-
drage aan dat consumenten bewuster
kunnen kiezen voor producten die
aan deze behoeften voldoen. De con-
sument heeft recht op informatie en
om die reden steunen wij dan ook het
initiatief van een aantal maatschappe-
lijke organisaties voor een Wok-wet,
een wet die de consument het recht
geeft op informatie over de produc-
tiewijze van zijn voedsel.’

Van Sluys maakt zich er ook hard
voor dat het Voedingscentrum meer
invloed krijgt op de jurering van de
Jaarprijs Goede Voeding. De reden is

dat er ieder jaar, vooral in de media,
kritiek komt op de keuze die de jury
maakt voor de genomineerden. Dit
jaar viel de ribbelchips op: ‘Hoe kan
chips meedingen naar het predikaat
gezonde voeding?’ was de verbaasde
reactie in de pers. Het Voedingscen-
trum heeft zich tot nu toe afzijdig
gehouden van de jury die onafhanke-
lijk is ingesteld. Maar de kritiek richt
zich toch op de organisatie omdat de
prijs nu eenmaal door het Voedings-
centrum is geïnitieerd. ‘Door actief in
de jury mee te doen, kunnen we onze
invloed beter aanwenden en ligt de
verantwoordelijkheid voor de keu-
ze van een genomineerde of
prijswinnaar ook echt bij ons.’

Bedrijven kunnen doelbewust de pre-

ferenties van consumenten bijstellen

Voeding en gezondheid


