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handelen. Je begint met agendasetting, dan 
ga je naar bewustwording en kennis. En op 
een gegeven moment kom je bij je eigen 
effectiviteit uit. Dat zijn de vier tot vijf fases 
die de wetenschap rond cognitieve gedrags-
verandering hanteert.’ Qua bewustwording 
en agendasetting heeft het VC al heel wat 
bereikt. ‘De Nederlandse samenleving weet 
nu dat overgewicht een probleem is en dat 
je daar wat aan kunt doen. We komen nu in 
de fase van de eigen effectiviteit, dat mensen 
zicht krijgen op wat ze zelf kunnen doen. We 
hebben nu een campagne die zich richt op 
de opvoedstijlen van ouders. We wijzen de 
ouders hierin op hun eigen verantwoordelijk-
heid bij de opvoeding van hun kroost. Dus 
de doelstelling is ook gericht op kinderen. De 
nieuwste cijfers laten zien dat overgewicht 
bij volwassenen niet verder stijgt, maar bij 
kinderen wel.’ 

EEn gEzondE lEEfstijl bEvordErEn is 
EEn kwEstiE van langE adEm.
‘Natuurlijk. We doen er ook veertig tot vijftig 
jaar over om het roken terug te dringen. Als 
je kijkt naar veilig vrijen, alcohol of bewe-
gen dan is voeding veel complexer.’ Je mag 
niet te veel eten, niet te weinig en bepaalde 
voedingsmiddelen liever wel en andere liever 
niet, aldus Breedveld. ‘De theorie geeft aan 
dat momenten van transitie, de momenten 
zijn om zaken zowel in positieve als ne-
gatieve zin te veranderen. Het krijgen van 

voedingscentrum viert tienjarig jubileum 
‘we hebben een goede structuur neergezet’

Maurice de Jong

Het Voedingscentrum bestaat tien jaar. 
Wat is er veranderd en wat kan beter? 
Waarnemend-directeur Boudewijn 
Breedveld blikt terug en kijkt vooruit. ‘De 
nieuwe regering heeft weinig oog voor 
preventie.’

Niets lijkt moeilijker om een nieuwe 
organisatie op te tuigen en deze naamsbe-
kendheid te geven onder het grote publiek. 
Boudewijn Breedveld was erbij in 2000 toen 
het toenmalige Voorlichtingsbureau voor 
de Voeding een andere structuur kreeg en 
een nieuwe naam: het Voedingscentrum. 
Je moet het allemaal opnieuw neerzetten, 
herinnert Breedveld, nu interim-directeur 
van het Voedingscentrum zich. ‘Ik geloof dat 
toen het de eerste keer gemeten werd, we 
een naamsbekendheid van 5% hadden, nu 
is dat 73%. Het streefgetal is 80% en daar 
zitten we netjes bij in de buurt.’ 
Het Voedingscentrum heeft als primaire 
taak van de overheid meegekregen om de 
informatieverschaffer over voeding voor de 
consument te zijn. De naamsbekendheid is 
goed, maar maken consumenten wel gebruik 
van de expertise van het voedingsinstituut? 
Ja, meent Breedveld, en om zo veel mogelijk 
mensen te bereiken zette het Voedingscen-
trum vol in op digitalisering. ‘We hebben 
daar een goede keuze in gemaakt. Onze site 

trekt jaarlijks zo’n 9 miljoen bezoeken. Een 
heleboel internetsites zullen heel jaloers op 
ons zijn als het gaat om de informatiedicht-
heid en het aantal bezoeken.’ Toch speelt 
ook print nog steeds een ‘krachtige’ rol in de 
communicatie. ‘In ons tweede meerjarenplan 
zagen we dat schriftelijk materiaal, zoals 
boeken of brochures, wel degelijk een functie 
hield. We kozen er dus ook voor om dit ver-
der door te ontwikkelen.’ 

ConsumEntEn wEtEn nu ook mEEr 
ovEr hun EtEn En drinkEn. wat is wEl 
gEzond En wat mindEr?
‘Je hoeft de gemiddelde consument niet 
te vertellen wat gezond eten is. Je hebt de 
burger en de consument. De burger weet dat 
je genoeg groente en fruit moeten eten, maar 
gaat hij dat in de praktijk ook doen?’ Breed-
veld benadrukt dat mede door inspanningen 
van het Voedingscentrum (VC) producten 
minder verzadigd en transvet bevatten. ‘Door 
het Schoolgruitenproject zijn kinderen op 
scholen meer groente en fruit gaan eten’, 
zegt hij.

ondanks al julliE CampagnEs is Er 
nog stEEds vEEl ovErgEwiCht.
‘Je moet niet alles over één kam scheren. 
Overgewicht is een andere problematiek 
dan de vet- of groenten en fruitconsumptie.’ 
Dan is de VC-voorman los. ‘Gedragsveran-
dering bewerkstellig je door gefaseerd te 

‘Om de zorgkosten te reduceren moet de regering meer inzetten op 
preventie’

VNU_010-012.indd   10 21-10-2010   11:48:11



IntervIew
|  o

k
to

b
e

r
/n

o
ve

m
b

e
r

 2010  |  n
u

m
m

e
r

 10/11  |

11

  |  vo
e

d
in

g
 n

u
  |

kinderen is zo’n moment waarop je wellicht 
zo’n gezin in een situatie kunt krijgen dat ze 
hun gedrag veranderen. Vandaar dat we voor 
opvoedstijlen in onze campagnes gekozen 
hebben.’

diëtEn als sonja bakkEr of dr. frank 
oogstEn kritiEk van hEt voEdings-
CEntrum. bij dE één krijg jE tE wEinig 
voEdingsstoffEn binnEn En bij dE 
andEr is dE voEding mEt voornamE-
lijk Eiwit tE EEnzijdig. 
‘Ik denk dat we naar Sonja Bakker mild zijn 
geweest. Veel mensen houden diëten niet vol, 
ze doen dit tijdelijk. En veel afslankmethodes 
verdwijnen net zo snel als dat ze gekomen 
zijn, het zijn hypes. Als je kijkt naar ons 
advies, dan zeggen we: probeer nu binnen je 
eigen leefstijl, het eten dat je lekker vindt en 
de dingen die je doet je eigen weg te vinden. 
Maak kleine stapjes zoals in onze cam-
pagne het Nieuwe Eten. Wat die dieetboeken 
doen…’ Het is even stil. ‘Ja, die zetten even 
een punt neer en die zorgen ervoor dat je 
even vijf of tien kilo afvalt. Maar hoe dan 
verder?’

voor mEnsEn mEt obEsitas biEdt hEt 
toCh EEn uitkomst.
‘Daar is op zich niet veel op tegen. Als je er 
wel voor zorgt dat je het verantwoord doet. 
En vooral niet te snel.’ Doe je het te snel dan 
raak je wel de kilo’s kwijt maar ook spiermas-
sa. ‘En dan ben je jezelf echt in gevaar aan 
het brengen. Daar zullen wij de diëten altijd 
op beoordelen.’

hEt vC is EEn ovErhEidsorgaan. hoE 
onafhankElijk kunt u opErErEn? 
‘We worden betaald door de overheid om 
voor haar een aantal klussen te klaren. Een 
van die klussen is het recht op informatie 
van de consument. Binnen het beleid van het 
Voedingscentrum zie je ook de speerpunten 
van de overheid. Als het gaat om bijvoorbeeld 
het stimuleren van borstvoeding, als het gaat 
om preventie van overgewicht, als het gaat 
om het implementeren van de Richtlijnen 

voedingscentrum viert tienjarig jubileum 
‘we hebben een goede structuur neergezet’

boudewijn breedveld: ‘gedragsverandering bewerkstellig je door gefaseerd te handelen.’
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Goede Voeding, als het gaat om duurzaam-
heid op de agenda van de consument te 
krijgen, dan zijn dat zaken die wij namens de 
overheid uitvoeren. Maar de manier waarop 
we dat doen bepalen we zelf.’

hEErst Er niEt EEn bEpaaldE span-
ning. YvonnE van sluYs (dirECtEur 
van hEt vC, rEd.) lEvErdE vorig jaar 
pittigE kritiEk op dE nota obEsitas.
‘Die kritiek was op bepaalde elementen van 
de nota en op de implementatie gericht. Wat 
je ook vaak ziet is dat de overheid wel moeite 
heeft om budgetten bij elkaar te krijgen. Als we 
gaan kijken naar preventie en de budgetten die 
hiervoor beschikbaar zijn en de budgetten die 
er voor de zorg zijn, dan steken die schraal ten 
opzichte van elkaar af.’ 

in hEt rEgEErakkoord staat nauwE-
lijks iEts ovEr voEding En bEwEgEn.
‘Daar maak ik me zorgen om. Ik zie in het 
huidige regeerakkoord weinig over preventie. 
Men rept over de eigen verantwoordelijk-
heid van consument en burger, maar heeft 
niet in de gaten welke beperkingen daaraan 
vastzitten. Natuurlijk, wij respecteren ook 
de verantwoordelijkheid van die consument. 
Ik zou niet anders willen. Maar als je kijkt 
in wat voor krachtenveld die consument zit, 
dan mag die best geholpen worden. Als je 
gaat kijken naar de horeca en de catering, 
dan kiezen zij het frituurvet dat ze gebrui-
ken. Als ik klaargemaakte broodjes koop, 
dan kiest de horecaonderneming. Zij kiest 
welke soep ik krijg en hoeveel zout erin zit. Er 
worden nogal wat keuzes voor de consu-
ment gemaakt. In de supermarkt kan die wel 
kiezen. Daar kan hij de etiketten naast elkaar 
houden. In de horeca en de catering niet. Om 
de zorgkosten te reduceren moet de regering 
meer inzetten op preventie.’

kunt u daar als voEdingsCEntrum 
nog Enigszins invloEd op uitvoErEn?
‘We hebben recent een lunch voor Tweede 
Kamerleden georganiseerd om hen daarmee 

‘Ga nou ook gezondheid als criterium voor je aankoopbeleid gebruiken’

(amper aandacht voor preventie, red.) te con-
fronteren en dan vragen wij niet om geld. Wij 
hebben de Rijksoverheid voorgehouden, kijk 
nou eens hoe je het met duurzaamheid aan-
pakt. Bij duurzaamheid zie je dat er minis-
ters in duurzame auto’s rijden, we zien dat 
bij de inkoopcriteria voor de Rijksoverheid 
duurzaamheid een element is. Wij hebben 
gezegd: ga nou ook gezondheid als criterium 
voor je aankoopbeleid gebruiken. Geef als 
overheid nu eens het goede voorbeeld. Zorg 
dat de kantines die onder jouw verantwoor-
delijkheid vallen, dat je eigen medewerkers 
een gezonde keuze krijgen. Stel dat als de 
regering gaat zeggen: ik wil alleen maar die 
en die producten hebben met zoveel zout 
erin. Als je meer hebt, dan kom je bij mij 
niet binnen. Dat bedoel ik. En dat hebben 
we ze voorgehouden en dat kost geen geld. 
Daar kan je niet van zeggen: jongens, dit is 
budgetverhogend.’

krijgt hEt vC nog tE makEn mEt bEzui-
nigingEn? 
‘2011 is een tussenjaar, dat ziet er voor ons 
nog niet ongunstig uit. Maar 2012 is natuur-
lijk compleet koffiedik kijken.’

hoE ziEt u dE toEkomst nu? 
‘We hebben een hele stevige en goede orga-
nisatie neergezet in die tien jaar. Als het gaat 
om de kreet: “Eerlijk over eten”, die maken 
we ook waar. Er zijn een aantal dingen die je 
weet voor de komende vier jaar. Overgewicht 
helpen we echt binnen die vier jaar niet de 
wereld uit. 
Als het gaat om het communicatieterrein zie 
je natuurlijk een heel scala aan sociale media. 
Wat kunnen die voor ons gaan betekenen? 
Wij zijn nu bezig om dat te gaan inventarise-
ren. We zitten op twitter en met borstvoeding 
hebben we op hyves een proef gedaan en die 
evalueren we dan vervolgens. Zoals we dat 
in 2000 hebben gedaan met internet, zullen 
we dat op die manier zeker blijven doen met 
nieuwe media. Helpen zij om ons doel dich-
terbij te brengen?’
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