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consumentenbewustzijn rond  
voedselverspilling

Corné van Dooren en Floor Scheffers, Voedingscentrum Den Haag

Uit onderzoek van het Voedingscentrum blijkt dat bijna 60 procent 
van de consumenten zich bewust is van het feit dat ze zelf een rol 
spelen bij voedselverspilling. Zij zijn bezig met beslissen of ze in 
actie komen. Bij vrouwen en ouderen is dit bewustzijn het hoogst. 
Om tot actie te komen is echter concreet handelingsperspectief 
nodig. In interventies is het beter op direct voordeel te wijzen, zoals 
de eigen portemonnee, en minder op milieuvoordelen. 

Nederlandse consumenten verspillen per jaar gemiddeld 8 tot 11  
procent van al het eten en drinken dat zij inkopen. Het gaat daarbij 
om naar schatting 400 euro per huishouden per jaar. 
Recente analyses uit 2010 van huishoudelijk afval geven aan dat Ne-
derlanders gemiddeld 73 kg per jaar aan voedsel weggooien. Zestig 
procent daarvan (44 kg) is vermijdbaar en dus verspilling. Wat vooral 
verspild wordt is brood (17%), zuivel (13%), groente (12%), aardappe-
len (11%) en fruit (10%). Opvallend is ook dat een vrij groot deel 
(12%) uit gekookte maaltijdresten van rijst en pasta bestaat. Het 
meeste afval gaat in de vuilniszak of GFT-bak, maar er gaat ook nog 
ruim 6 kg door de gootsteen (1). Er zijn diverse oorzaken voor het ver-
spillen van voedsel. Het kan gaan om te veel kopen, te veel koken of 
niet goed bewaren.  

Survey voedingScentrum Het Voedingscentrum heeft een 
surveyonderzoek onder ruim 2.600 personen gehouden. Doel daarvan 
was om interventies op dit thema te kunnen onderbouwen en het be-
wustzijn van de Nederlandse consument ten aanzien van voedselver-
spilling te meten. De online survey onder een representatieve steek-
proef van de bevolking is uitgevoerd door Centerdata in het voorjaar 
van 2010. De resultaten uit dit onderzoek kunnen gebruikt worden bij 
de nog te ontwerpen interventie van het Voedingscentrum. 

Algemeen bewuStzijn In het onderzoek is het Precaution 
Adoption Process Model gehanteerd als theoretisch model (2). Wat be-

opvallend is dat een vrij groot deel (12%) van weggegooid voedsel uit 

gekookte maaltijdresten van rijst en pasta bestaat.

afbeelding 1. precaution adoption process model.  
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treft de verschillende fasen van bewustzijn in het Precaution Adoption 
Process Model (zie afbeelding 1), blijkt uit het onderzoek dat bij bijna 
driekwart van de respondenten sprake is van algemeen probleem-
besef, de voorwaarde voor de eerste stap naar bewustzijn (fase 2). 
26 procent heeft geen besef en zit dus nog in fase 1. 57 procent van de 
respondenten is zich ook bewust van het feit dat zij zelf voedsel ver-
spilt (fase 3).
Het besef van de eigen bijdrage is een voorwaarde voor de laatste fase 
in het bewustzijns proces. Meer dan de helft van de respondenten be-
vindt zich dus in de laatste fase van bewustzijn (bezig met beslissen) 
of heeft al besloten tot actie of geen actie. 
Van de gevolgen van voedselverspilling voor het milieu, is 67 procent 
zich bewust. De respondenten maken zich hier niet allemaal evenveel 
zorgen over. Bij 44 procent van de respondenten is hier sprake van. 
Tot slot staat van de respondenten die aangeven zelf voedsel te ver-
spillen, 78 procent open voor vermindering van de eigen voedsel-
verspilling. Opmerkelijke uitkomst is dat 27 procent van de respon-
denten zegt helemaal geen voedsel te verspillen (3). 

SeS Speelt geen rol De Sociaal Economische Status (SES) 
blijkt niet van invloed te zijn op bovengenoemde uitkomsten. Dat is 
een belangrijke uitkomst uit dit onderzoek, dat tegen de verwachting 
in is. Huishoudgrootte daarentegen blijkt in de helft van de gevallen 
van invloed te zijn. Zodanig dat drie- of meerpersoonshuishoudens 
een groter algemeen probleem besef hebben en zich minder zorgen 
maken over de gevolgen van voedselverspilling voor het milieu dan 
tweepersoonshuishoudens.
Leeftijd en geslacht blijken van invloed op alle uitkomsten. Het effect 
is zodanig dat vrouwen een groter bewustzijn hebben ten aanzien van 
dit onderwerp, zich meer zorgen maken over de gevolgen voor het mi-
lieu en meer openstaan voor vermindering van de eigen voedsel-
verspilling dan mannen. Jongeren blijven in de meeste gevallen achter 
vergeleken met de andere leeftijdsgroepen, terwijl de ouderen in bijna 
alle gevallen voorop lopen wat betreft de gemeten punten. 
Ondanks de gevonden verschillen, bevindt het grootste deel van de 
mannen en vrouwen zich in dezelfde fase van bewustzijn. Ditzelfde 
geldt voor de gevonden verschillen wat betreft leeftijd en huishoud-
grootte. Daarom is aan te raden hierin geen onderscheid te maken bij 
het ontwerpen van een interventie (3). 

direct voordeel Zoals eerdere onderzoeken deden vermoeden 
en in dit onderzoek wordt bevestigd, blijkt milieubelasting, wat betreft 
het onderwerp voedselverspilling, bij de consumenten niet erg te le-
ven. Consumenten zijn meer gericht op directe voordelen. Daarom is 
het aan te raden om met behulp van de interventie te focussen op de 
directe voordelen voor de consument die vermindering van voedsel-
verspilling oplevert. Geldverspilling is daarvan een voorbeeld. Dit laat-
ste wordt bevestigd door het onderzoek dat door Rescon is uitgevoerd 
naar de determinanten van verspillinggedrag (4). 
Het onderzoek van Rescon bevestigt eveneens dat respondenten zeer 
geïnteresseerd zijn in de (preventie van) voedselverspilling. Rescon 

‘57 procent van de respondenten is zich bewust van het feit dat zij zelf 
voedsel verspilt’ 

opmerkelijke uitkomst is dat 27 procent van de respondenten zegt 

helemaal geen voedsel te verspillen. 
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bewaaradviezen, inclusief uitleg over houdbaarheidsdata, koelkastma-
nagement, portieplanning en adviezen hoe om te gaan met kliekjes en 
restanten.  
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twijfelt of de consument zich wel voldoende bewust is van de omvang 
van de problematiek. Deze twijfel komt voort uit het feit dat hij aan-
geeft redelijk veel van het onderwerp te weten, maar tegelijkertijd ook 
de ‘eigen’ activiteiten gericht op het voorkómen van voedselverspilling 
(flink) onderschat. Met andere woorden: “De buurvrouw verspilt veel, 
maar ik niet.”

KenniS AlS voorwAArde Kennis over de mogelijkheden om 
voedselverspilling in het huishouden te voorkómen lijkt aanwezig en 
is een belangrijke voorspeller van het gedrag. Oudere respondenten 
geven vaker aan voldoende te weten over de mogelijkheden om voed-
selverspilling te voorkomen dan jongere respondenten. Uit de analy-
ses van Rescon blijkt dat hoe meer men weet over de mogelijkheden 
om voedselverspilling in het huishouden te voorkomen, des te meer 
men ook aangeeft aan het voorkomen van voedselverspilling te doen. 
Op basis van deze bevindingen kan geconcludeerd worden dat het in 
elk geval zin heeft ruime aandacht te besteden aan het vermeerderen 
van feitelijke kennis over voedselverspilling.
De belangrijkste redenen voor het weggooien van voedsel hebben te 
maken met het teveel inkopen en bewaren van voedsel. Zo geeft ruim 
55% van de ondervraagden in het Rescon-onderzoek als reden van 
weggooien aan soms of vaak te veel voedsel ingekocht te hebben. 
Daarnaast geeft meer dan 70% van de ondervraagden als reden aan 
niet goed te letten op de houdbaarheidsdatum (4).
Tegen de verwachting in is het bewustzijn rond verspilling bij consu-
menten hoger dan gedacht. Mogelijk dragen de recente campagnes 
van het Voedingscentrum en het ministerie van EL&I (voorheen LNV) 
daaraan bij, maar dit is niet aangetoond. De stap tussen bewustzijn 
en actie is echter groot. Het Voedingscentrum ziet kansen als het gaat 
over tips voor het doen van boodschappen (boodschappenlijstjes), 

afbeelding. 2. besef 

van eigen bijdrage 

aan verspilling op 

7-puntsschaal. 

Geen besef van
het probleem (1)

Niet betrokken bij
het probleem (2)

Bewust van risico-
gedrag (3)

(Bezig met beslissen)

Besloten tot actie

Actie

Gedragsbehoud

Besloten tot geen
actie

de belangrijkste redenen voor het weggooien van voedsel hebben te 

maken met het teveel inkopen en bewaren van voedsel. 
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