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Populariteit van soja neemt toe
Wie koopt het wel en wie koopt het niet?

Ariena dos Reis Chantre

Soja is in Aziatische landen al meer dan vierduizend jaar een goed 
gegeten product. Sinds enkele decennia is het ook in Nederland 
verkrijgbaar en de afgelopen jaren neemt de populariteit van de 
bonen steeds sneller toe. Dat concludeert onderzoeksbureau GfK 
naar aanleiding van een onderzoek naar de verkoop van sojazuivel. 
In 2007 kochten 850.000 Nederlandse huishoudens één of meer 
sojaproducten. Dat zijn 100.000 huishoudens meer dan in het jaar 
daarvoor. 

Deze groep kopers maakt 11,8 procent van Nederlandse huishou-
dens uit. Het jaar daarvoor kocht 10,2 procent van de huishoudens 
een sojaproduct, in 2005 8,8 procent. Volgens Marcel Temminghoff, 
consultant bij GfK heeft de toenemende verkoop van sojaproducten 
verschillende oorzaken. ‘Het gezondheidsaspect van soja spreekt veel 
mensen aan, er zit weinig vet in en het is een goed alternatief voor 
dierlijke zuivel. Alpro is de grootste aanbieder van sojaproducten in 
Nederland en heeft veel campagne gevoerd om soja onder de aan-
dacht te brengen. Het assortiment van sojaproducten is de afgelopen 
jaren ook toegenomen. Vroeger had je alleen maar sojamelk voor 
kinderen die niet tegen koemelk konden. Tegenwoordig is het een 
volwaardige productgroep.’ 

Maatschappelijk bewust Hoewel soja in populariteit 
toeneemt, wordt het nog niet massaal opgepakt. Het is vooral een 
bepaalde groep kopers die voor sojaproducten kiezen. Om een beter 
inzicht in het type consument te krijgen, wordt er een indeling van de 
consumenten gemaakt die verder gaat dan sociale en demografische 
aspecten. De methode die hiervoor gebruikt wordt is een Europees 
segmentatiemodel met de naam Euro-Socio-Styles. In dit model 
worden ook de emotionele behoeften en motieven in kaart gebracht. 
Binnen de acht verschillende typen consumenten, die in dit systeem 
naar voren komen, wordt sojazuivel vooral gekocht door de groep 
die wordt aangeduid als de maatschappelijk bewusten. Deze groep 
beslaat ongeveer tien procent van de consumerende huishoudens in 
Nederland, maar deze zijn wel verantwoordelijk voor een vijfde van de 
verkochte sojazuivel. Volgens Temminghoff hoeft dit niet te verbazen: 
‘Deze groep mensen loopt voor voor op het gebied van duurzame 

consumptie. Ze zijn ethisch verantwoord en erg op de mens en de 
natuur georiënteerd. Ze zijn goed geïnformeerd en niet materialistisch 
hoewel deze groep vaak goed verdient.’ 

traditioneel De groepen die daarentegen weinig sojazuivel 
kopen zijn de mensen die worden aangeduid als behouden burgers 
en zekerheidszoekers. Van de Nederlandse huishoudens valt twintig 
procent in deze categorieën. Die eerste groep omschrijft Temminghoff 
als: ‘Traditioneel en minder geneigd nieuwe producten te proberen. 
Het zijn over het algemeen senioren die stevig vasthouden aan 
merken die ze kennen uit het verleden.’ Ook de behouden burgers zijn 
volgens Temminghoff te omschrijven als traditioneel: ‘Deze groep 
bestaat voornamelijk uit gezinnen, vooral van buiten de randstad. Zij 
zijn niet bezig met duurzaamheid, maar eerder op zoek naar koopjes. 
Zij zullen niet snel een product kopen dat duurder is.’ Het is volgens 
Temminghoff belangrijk om al deze groepen in kaart te brengen 
omdat het voor de verkoopgroei belangrijk is dat nieuwe mensen soja 
gaan kopen. ‘Duurzaamheid en gezondheid zijn actuele thema’s die 
mensen bezighouden. Een product als soja speelt daar goed op in en 
de groeiende verkoop zal zeker doorzetten.’
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