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  jaar geleden dik 
was, was gewoon dik. Hij of zij

leed daar mogelijk onder vanwege
pesterijtjes, lagere kansen op de
huwelijksmarkt of het vage besef dat
overgewicht niet gezond kon zijn,
maar het leed bleef binnenskamers.
Overgewicht was een privé-probleem.
Die perceptie van dikzijn is veran-
derd, en niet alleen cosmetisch in de
zin dat ‘een dikkerd’ nu plotseling
‘kampt met overgewicht’. We zijn
radicaal anders naar het probleem
gaan kijken.

Overgewicht is een publiek pro-
bleem geworden. Het is een zorg van
ons allen, omdat de consequenties te

ernstig zijn, zowel voor de betrokke-
nen als voor de maatschappij. De
gevolgen van overgewicht zijn zelfs
net zo ernstig als van roken als het
gaat om de levensverwachting. Voor

de maatschappij zijn de gevolgen van
overgewicht veel ernstiger dan die van
het roken: door excessieve belastingen
betalen rokers tenminste nog voor
hun eigen ziektekosten. In geval van
overgewicht draaien de overige belas-
tingbetalers daarvoor goeddeels op.

Complex probleem    Het groeien-
de besef dat overgewicht een publiek
probleem is, heeft uiteraard geleid tot
bemoeienis van de overheid. Maar
een probleem als overgewicht is niet
gemakkelijk te bestrijden via wetge-
ving. Het probleem is te complex.
Overgewicht heeft te maken met ver-
anderingen in de voeding, in het voe-
dingspatroon, in de manieren waarop
en de mate waarin mensen bewegen
en ga zo maar door. Mede daardoor
wordt tegenwoordig vaak een relatie

gelegd met maatschappelijk verant-
woord ondernemen. Dat is begrijpe-
lijk: als de overheid een publiek pro-
bleem niet aankan, is het logisch te
kijken of andere maatschappelijke
partijen een steentje kunnen bijdra-
gen. Maar is het ook terecht? 

Sommige bedrijven denken van wel
en zetten hun eerste voorzichtige pas-
sen op dit nieuwe terrein van maat-
schappelijk verantwoord onderne-
men, bijvoorbeeld door de ontwikke-
ling van vetarme producten, andere
bedrijven in de voedingsketen menen
van niet of twijfelen.

Verantwoordelijkheid consument
Niet zelden klinkt in dit kader het
argument dat consumenten er zelf
voor kiezen te veel te eten, waardoor
zij ook zelf volledig en exclusief ver-
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 Twintig jaar geleden hadden voedingsproducenten niets te maken met het probleem van overge-

wicht.
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antwoordelijk zijn voor hun pro-
bleem. Bedrijven in de voedingsketen
zouden daarom geen morele verant-
woordelijkheid dragen voor dit pro-
bleem.

Als dit argument waar is, werpt het
inderdaad een serieuze barrière op
tegen maatschappelijk verantwoord
ondernemen in relatie tot overge-
wicht. Als het inderdaad zo zou zijn
dat mensen door het maken van een
keuze volledig en exclusief verant-
woordelijk worden voor de conse-
quenties van hun handelen, dan zijn
bedrijven die toch iets doen heel aar-
dig, maar dan kunnen we als samen-

leving niet van alle bedrijven in de
voedingsketen eisen dat ze hierin een
morele verantwoordelijkheid op zich
nemen; zeker niet als daardoor de
winstverwachting ook maar enigszins
negatief dreigt te worden beïnvloed.
Laten we allereerst constateren dat
deze argumentatie heel begrijpelijk is.
Twintig jaar geleden dachten we alle-
maal zo over de oorzaken en verant-
woordelijkheden in relatie tot overge-
wicht. Van sommigen werd in die tijd
gezegd dat zij er niets aan konden
doen dat ze zo dik waren. Zij hadden

het aan de schildklier en werden al
dik van het kijken naar een boterham.
Voedingproducenten hadden met dat
probleem niets te maken.

Van anderen was maar al te duide-
lijk dat ze veel te veel aten en dronken
in verhouding tot hun bewegingspa-
troon. Het was hun eigen schuld dat
ze zo dik waren. Voedingsproducen-
ten hadden ook daar niets mee te
maken. Die mensen moesten gewoon
minder gaan eten of meer bewegen.

Medeverantwoordelijkheid
omgeving    Historische verklaar-
baarheid is echter iets anders dan
juistheid op basis van argumenten,
met andere woorden: het argument is
zo lek als een vergiet. Als persoon A
zelf voor iets heeft gekozen, kan zeker
niet zomaar worden geconcludeerd
dat persoon B moreel los staat van die
situatie. Vanwege het gemak waarmee
dit argument in de discussie over
overgewicht wordt gehanteerd, is het
zinvol de onjuistheden ervan precies
aan te wijzen. Ten eerste is het argu-
ment gebaseerd op een onjuist denk-
beeld over de relatie tussen het keuze-
gedrag van een individu en de morele
verantwoordelijkheid van derden. Zo
geredeneerd zou iemands verant-
woordelijkheid voor andermans
daden afnemen, naarmate duidelijker
is dat die ander in de problemen is
gekomen door zijn eigen keuzes. Met
andere woorden: als persoon A geheel

zelfstandig een besluit neemt, dan is
persoon B op geen enkele manier
moreel verantwoordelijk voor de
gevolgen van dat besluit. De relatie
tussen eigen keuze en morele verant-
woordelijkheid is echter complexer.

Natuurlijk is het zo dat als iemand
ergens voor kiest, deze persoon ook
zelf verantwoordelijk is voor de
gevolgen. Dikke mensen die willen
afslanken, moeten zelf de handen uit
de mouwen steken. Maar een keuze,
hoe zelfstandig ook genomen, ont-
slaat anderen niet van hun morele
plicht om te helpen als er problemen
ontstaan. Anders gezegd: een drugs-
verslaafde is door zijn keuzes volledig
verantwoordelijk voor zijn eigen ver-
slaving, ongeacht zijn achtergrond.
Dit neemt echter niet weg dat we als
samenleving moeten erkennen dat
een drugsverslaafde nog steeds een
hulpbehoevend mens is. Wij hebben
daarom zelfs in dit extreme geval een
verantwoordelijkheid tegenover hem.
We kunnen onszelf niet van hulp-
plicht ontslaan, enkel en alleen door
erop te wijzen dat de verslaving een
gevolg is van zijn eigen keuzes. En dat
geldt zeker voor de drugsdealer, die
belang heeft bij de verslaving.
Daarmee moeten we niet alles wat
zo’n drugsverslaafde doet maar goed-
praten. De verantwoordelijkheid die
iemand voor zichzelf heeft en de
morele verantwoordelijkheid die
anderen voor iemand hebben, zijn
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twee gescheiden onderwerpen. Dat
geldt zeker in gevallen die minder
extreem zijn dan die van de drugsver-
slaafde, zoals bij overgewicht.

Vrijwillige keuzes    Er is nog een
tweede, groot probleem met het argu-
ment dat ‘bedrijven in de voedingske-
ten moreel niet verantwoordelijk zijn
voor overgewicht van consumenten
die er zelf voor kiezen zoveel te eten’.
Er gaat een bepaalde opvatting achter
schuil over wat vrijwillig handelen
eigenlijk inhoudt. Volgens deze opvat-
ting handelt iemand vrijwillig als
anderen hem niet dwingen tot een
bepaalde keuze. Deze opvatting is
tamelijk gangbaar, maar daarom niet
minder onjuist. Volgens deze opvat-
ting handelt bijvoorbeeld een arme
keuterboer die zich genoodzaakt ziet
zijn producten min of meer tegen
kostprijs te verkopen aan een land-
heer, omdat hij geen middelen heeft
naar plekken te gaan waar zijn pro-
ducten meer waard zijn, vrijwillig.
Hetzelfde geldt voor de vrouw die,

gevangen door de recente tsunami in
Azië, zich genoodzaakt zag te kiezen
welke van haar twee kinderen ze los
moest laten. Deze opvatting over wat
‘vrijwillig kiezen’ betekent, schiet dui-
delijk tekort. Daarom wordt tegen-
woordig soms een andere opvatting
gehanteerd, die inhoudt dat iemand
vrijwillig handelt als hij in een goede
positie verkeert om een keuze te
maken. Voor deze opvatting valt veel
te zeggen, zeker als we bedenken dat
dit niet impliceert dat iedereen
moreel verantwoordelijk is voor alle
keuzes die mensen onvrijwillig
maken. In dat geval zouden wij alle-
maal moreel aanspreekbaar zijn op de
keuze van de vrouw tijdens de tsuna-
mi en dat is onzin. Het impliceert
echter wel dat persoon B zich moreel
niet kan onttrekken aan situaties
waarin persoon A een onvrijwillige
keuze moet maken, terwijl persoon B
enerzijds belang heeft bij bepaalde
keuzes van persoon A en anderzijds
in een goede positie verkeert om iets
te doen aan de omstandigheden

waarin persoon A zijn keuze moet
maken.

Als we vanuit deze opvatting naar
het probleem van overgewicht kijken,
kunnen we allereerst constateren dat
de meeste mensen met overgewicht
niet vrijwillig handelen in hun voe-
dingspatroon. Ze verkeren beslist niet
in een goede positie om keuzes te
maken. Aan de ene kant hebben ze
kennelijk grote moeite wilskrachtig te
blijven als het om eten gaat. Aan de
andere kant worden ze door adver-
tenties permanent op de meest sluwe
manieren bestookt om toch vooral
iets lekkers te eten, dat bovendien
relatief gezien helemaal niet duur is.

Daarnaast kunnen we constateren

dat bedrijven in de voedselketen in
een goede positie verkeren iets aan
die omstandigheden te doen en dat ze
belang hebben bij bepaalde keuzes
van deze mensen. Sterker nog: ze
spannen zich door marketingactivitei-
ten tot het uiterste in om hun belan-
gen te verdedigen en hebben daar-
door zelfs een negatieve invloed op
die keuzesituatie. Daarom kunnen
juist bedrijven in de voedselketen niet
claimen dat er sprake is van vrijwillig
handelen van consumenten en dat zij
daardoor moreel geen verantwoorde-
lijkheid dragen.

Transparante markt    De conclu-
sie lijkt dan ook gerechtvaardigd dat
bedrijven uit de voedingsketen zich
niet kunnen onttrekken aan hun
morele verantwoordelijkheid voor
overgewicht omdat consumenten er
zelf voor kiezen zoveel te eten.

Maar er volgt uit deze argumentatie
nog een andere interessante conclusie.
Stel nu eens dat je als bedrijf inder-
daad vindt dat je een bepaalde morele

verantwoordelijkheid hebt voor het
probleem van overgewicht. Wat kun je
doen? Wat moet je doen? 

Er zijn ontzettend veel maatregelen
mogelijk, zeker in samenwerkingsver-
band. Denk aan producten aanpassen,
marketingstrategieën wijzigen, prijzen
aanpassen, porties verkleinen enzo-
voorts. Sommige bedrijven kiezen al
voor dit soort maatregelen, zij het heel
voorzichtig. Andere bedrijven menen
dat het nemen van maatschappelijke
verantwoordelijkheid uitsluitend
vraagt om een open informatievoor-
ziening. Aangemoedigd door de over-
heid, die tegenwoordig al haar kaarten
lijkt te hebben gezet op transparante
markten, denken zij dat hun verant-
woordelijkheid ophoudt waar de
transparantie begint. Deze gedachte is
onjuist. Meewerken aan de totstand-
koming van transparante markten is
wellicht noodzakelijk, maar zeker niet
voldoende, gegeven de besproken
opvatting over vrijwilligheid.

Transparante markten brengen con-
sumenten alleen in een betere positie
om keuzes te maken voor zover zij
rationele kiezers zijn. Zoals echter
iedereen weet, en zeker de marketeers
van bedrijven in de voedingsketen,
zijn consumenten geen rationele kie-
zers. Ze laten zich door de verkeerde
informatie beïnvloeden, houden de
lange termijn niet in het oog, vallen
voor imago en ga zo maar door.
Kortgezegd: de invloed van feitelijke
informatie op keuzegedrag is beperkt.

Dit betekent dat onder de huidige
omstandigheden, waarin de mensen
nu eenmaal zijn zoals ze zijn, een gro-
tere transparantie van markten maar
een beperkt effect heeft op de situatie
waarin mensen hun keuzes over eetge-
drag moeten bepalen. Daarom is het te
gemakkelijk de maatschappelijke ver-
antwoordelijkheid van bedrijven voor
het probleem van overgewicht uitslui-
tend te gieten in termen van transpa-
rante markten. Bedrijven in de voe-
dingsketen hebben een grotere klus 
te klaren. Sommige voortrekkers 
zijn daar al mee begonnen.

Feitelijke informatie

beïnvloedt 
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