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onderzoek naar het effect van de 
Jaarprijs voedingscentrum 

Linda Goeman, Voedingscentrum Den Haag

Behalve het bevorderen van een gezond en veilig eetgedrag bij de 
Nederlandse bevolking heeft het Voedingscentrum ook de taak om 
bedrijven te stimuleren gezondheidsaspecten mee te nemen bij de 
ontwikkeling en promotie van hun producten. Eén van de middelen 
die daarvoor wordt ingezet is de Jaarprijs Voedingscentrum. Het 
Voedingscentrum heeft onderzocht in hoeverre de Jaarprijs hieraan 
een bijdrage levert. 

De Jaarprijs Voedingscentrum wordt uitgereikt aan een product of 
initiatief dat een bijdrage levert aan het verbeteren van het voedings-
patroon van de Nederlandse bevolking. Het achterliggende doel is het 
prikkelen van de handel en industrie om gezondheidsaspecten mee te 
nemen bij productontwikkeling en productinnovaties. Voor het onder-
zoek zijn bij twaalf verschillende producenten kwalitatieve interviews 
afgenomen. Uit de interviews blijkt dat zij zich voortdurend bezighou-
den met hun omgeving. De wensen en eisen die vanuit de omgeving 
aan de organisatie worden gesteld, zijn voortdurend aan verandering 
onderhevig en het is belangrijk om daarop in te spelen. Als het om 
overgewicht gaat, blijkt dat producenten het als hun belangrijkste taak 
zien een gezond alternatief te bieden en informatie te verschaffen aan 
de consument.

InItIatIeven  Er zijn een aantal initiatieven die deze taak onder-
steunen zoals het Convenant Overgewicht, het Ik Kies Bewust-logo, 
het Energielogo en het plaatsen van GDA-informatie (dagelijkse 
voedingsrichtlijn). Veel van de onderzochte producenten ontwikkelen 
daarnaast zelf plannen en activiteiten om een gezond eetpatroon te 
stimuleren. Sommige daarvan komen voort uit deelname aan deze 
initiatieven. Voorbeelden hiervan zijn: het verbeteren van bestaande 
producten, het introduceren van nieuwe, gezondere producten, het 
aanbieden van verschillende verpakkingsgroottes en het geven van 

heldere informatie over de gezondheidsaspecten van producten. De 
belangrijkste motivatie voor deze initiatieven ontstaat door de vraag 
van de consument. Maar er zijn ook andere, meer achterliggende mo-
tivaties die een rol spelen, zoals de toenemende mate van aandacht in 
de media, de eigen verantwoordelijkheid, de sociale verplichting naar 
de maatschappij, het voorkomen van overheidsregulatie en het zorgen 
voor succes op langere termijn. 
De Jaarprijs Voedingscentrum wordt door de respondenten over 
het algemeen gezien als een waardevol en positief middel. Uit het 
onderzoek is echter ook gebleken dat het stimulerende effect van de 
prijs tijdens het proces van productontwikkeling gering is. Dit omdat 
producenten zich pas met de Jaarprijs bezighouden als een product 
al is ontwikkeld. Voor het Voedingscentrum is het daarom goed om te 
kijken hoe het tijdens dit proces invloed kan uitoefenen op producen-
ten. Het blijkt dat producenten graag contact willen onderhouden met 
het Voedingscentrum tijdens de productontwikkeling. Op dit moment 
zijn daar mogelijkheden voor, maar niet via een vaste route. Als het 
Voedingscentrum de mogelijkheden hiervoor uitbreidt, kan er tijdens 
het ontwikkelingsproces al interactie ontstaan met de producenten.

Producenten houden zich pas met Jaarprijs bezig als een product al is 
ontwikkeld, dat kan anders

De winnaars van De JaarpriJs voeDingscentrum 2007 met Fresh tapas, 

groente en Fruit voor elk moment van De Dag hapklaar beschikbaar 

op school, werk en onDerweg.
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