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Hoofd unilever nutrition network gert meijer:

‘Het europese voedingsbeleid stuurt  
innovatie de verkeerde kant op’

Hans Kraak

‘Wij streven ernaar alle mensen dezelfde, gezonde kwaliteit 
voedingsmiddelen te bieden, in welk gebied ze ook wonen’. Aan het 
woord is Gert Meijer, die binnen Unilever wereldwijd 
verantwoordelijkheid is voor de voedingskundige kwaliteit van de 
producten van het bedrijf, in meer dan 180 landen waar de 
producten worden verkocht. Een interview over productverbetering, 
gezondheidsclaims, gezonde voeding en consumenten, en hoe 
Unilever daarmee omgaat.

Meijer signaleert drie grote ontwikkelingen in de afgelopen jaren als 
het gaat om de verbetering van producten. Ten eerste de verlaging van 
(micro)nutriënten waarvan bekend is dat ze niet zo’n gezonde bijdra-
ge leveren aan voeding zoals zout, geraffineerde suikers, verzadigd vet 
en transvet. Ten tweede de verhoging van ingrediënten in voedings-
middelen die een positieve bijdrage aan de gezondheid kunnen leve-
ren. ‘In Nederland praat je dan bijvoorbeeld over vezel, waarvan we te 
weinig innemen. Als het gaat om ontwikkelingslanden, dan heb je het 
over klassieke micronutriënten waaraan nog tekorten zijn, zoals ijzer, 
vitamine A, D, jodium of zink. Ingrediënten waarvan we wetenschap-
pelijk precies weten wat mensen nodig hebben, wat het des te schrij-
nender maakt dat er nog tekorten zijn. Het probleem daarvan is het 
economische model.’

OntmOediging Als derde ontwikkeling noemt Meijer het toevoe-
gen van ingrediënten die van nature niet of heel weinig in voedings-
middelen voorkomen, maar waarvoor ‘claimbare’ effecten te verkrij-
gen zijn: de bekende producten met een gezondheidsclaim die in 
Europa worden beoordeeld door EFSA (de Europese Voedsel en Veilig-
heids Autoriteit). Als het om deze producten gaat ziet Meijer een paar 
knelpunten. ‘EFSA heeft de opdracht gezondheidsclaims te beoorde-
len op het hoogst mogelijke (wetenschappelijke) niveau voor veilig-
heid en gezondheid. De lat voor specifieke claims ligt echter zo hoog 
dat investeringen gigantisch moeten zijn. Ik verwacht dat bedrijven  
eieren voor hun geld kiezen en zeggen: we gaan geen 30 miljoen euro 
investeren in een claim waarvan nog maar de vraag is of die ooit 
wordt toegestaan.’ 
Tegelijkertijd worden binnen de Europese regelgeving voorstellen ge-
daan voor algemenere nutriëntenprofielen van voedingsmiddelen 
waarmee bedrijven ook voedingsclaims mogen maken. ‘Maar de hui-
dige voorstellen voor deze nutriëntenprofielen vind ik belachelijk los’, 
vervolgt Meijer. ‘Zo wordt het straks heel makkelijk om claims te plak-
ken op producten, waarvan ik niet zou zeggen dat die de gezondheid 
bevorderen. Dat komt omdat ingrediënten als verzadigd vet, zout en 
suiker er in grotere hoeveelheden in kunnen voorkomen, als daarnaast 
bijvoorbeeld een ingrediënt is toegevoegd waarmee een claim ge-
maakt kan worden. Neem bijvoorbeeld de toevoeging van vitamine C 
aan reguliere frisdrank. Ik verwacht een wildgroei op dit gebied. Je ziet 
dus enerzijds meer ruimte voor het maken van algemene gezond-
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heidsclaims voor relatief ongezonde producten, aan de andere kant 
ligt de lat te hoog voor de ontwikkeling van nieuwe producten. Dit hui-
dige politiek beleid in Europa draagt niet bij aan healthy ageing, maar 
eerder aan premature ageing. Als je meer ruimte geeft aan ongezonde 
nutriënten help je niet mee aan de bevordering van de gezondheid. 
Van het beleid gaat een ontmoediging uit.’

POlitiek lObbywerk Meijer heeft geen kritiek op de manier 
waarop EFSA de nieuwe gezondheidsclaims beoordeelt, die moet we-
tenschappelijk zuiver zijn. De toetsing van voedingsmiddelen waar-
mee bedrijven claims willen maken lijkt steeds meer op de toetsing 
van geneesmiddelen. ‘In de praktijk zie ik nog geen voorbeelden van 
voedingsmiddelen die zich als geneesmiddelen gedragen’, zegt  
Meijer. ‘Ik vraag me wel af of we de lat voor voedingsmiddelen niet 
wat lager moeten leggen als het om gezondheidsclaims voor nieuwe 
producten gaat. Je moet realistisch zijn en je afvragen hoeveel bewijs 
voldoende is voor een claim, want 100 procent bewijs haal je nooit. Zo 
lang een claim niet wordt goedgekeurd, wordt consumenten ondertus-
sen wel de mogelijkheid onthouden om te profiteren van nieuw ont-
wikkelde producten waarmee ze hun gezondheid kunnen verbeteren.’ 
Als voorbeeld noemt Meijer de situatie in Canada waar de overheid 
meer dan tien jaar een claim voor cholesterolverlagende sterolen en 
stanolen tegenhield. ‘Je kunt uitrekenen hoeveel mensen je in tien jaar 
had kunnen laten leven door het risico te verlagen door de populatie 
toegang te geven tot sterolen of soortgelijke producten van onze con-
current. Er zijn allerlei typeringen om bewijs te duiden, van probable, 
very likely tot absoluut zeker, nu ligt de lat op absoluut zeker en dat is 
te hoog. Er is een breder spectrum dan alles of niets. Voor een bedrijf 
gaat het om innovatie en voor de bevolking om gezondheid.’
Uiteindelijk beslist de Europese Commissie, na beoordeling door de 
EFSA, of een nieuwe claim al dan niet wordt toegestaan, maar daar-
over maakt Meijer zich zorgen. Als voorbeeld noemt hij de afwijzing 
van een claim voor DHA in bijvoeding voor kinderen. ‘Deze was goed-
gekeurd door EFSA, maar afgewezen door de Europese Commissie, 
waarschijnlijk na lobby van tegenstanders. Ik word er niet geruster op 
als politici bepalen of experts hun werk wel of niet goed gedaan heb-
ben. Ik geloof liever een voedingswetenschapper dan een politicus als 
het om onze veiligheid of gezondheid gaat.’

eigen systeem Hoe beziet Unilever gezonde voeding en claims? 
‘Wij hebben een intern systeem waarbij we kijken naar de mate waarin 
voedingsmiddelen gemakkelijk in een gezond voedingspatroon pas-
sen’, licht Meijer toe. ‘Wij vinden dat je alleen op dit soort producten 
een claim moet maken. Ik denk dan aan Becel pro-actief; laag in verza-
digd vet, geen transvet, geen suiker, geen zout, veel meervoudig on-

verzadigde vetten en toegevoegde plantensterolen. Het levert een aan-
zienlijke bijdrage in essentiële vetzuren. Je kunt ook denken aan een 
product als thee waarmee we aan het herformuleren zijn. Meer in het 
algemeen kun je in Nederland denken aan het beoordelingssysteem 
van de Stichting Ik Kies Bewust, dat enigszins afwijkt van ons eigen 
systeem. Eigenlijk zou je alleen maar claims mogen maken op voe-
dingsmiddelen die voldoen aan een gezond profiel.’
Bij Unilever zijn de productontwikkelaars sinds 2003 bezig om daar 
waar mogelijk in producten het verzadigd vet, zout, geraffineerde sui-
ker te verlagen en transvet eruit te halen. ‘We doen dat geleidelijk, 
want als je te hard loopt, vinden de consumenten de producten waar-
schijnlijk niet meer smaken en schiet je alsnog je doel voorbij. Je moet 
het wel samen met andere bedrijven of partijen doen, bijvoorbeeld als 
het gaat om zout. Ik ben er wel trots op dat we herformuleringen om 
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gezondere producten te maken wereldwijd toepassen, dat is voor ie-
dereen van belang.’

Verrijking  Meijer constateert dat de double burden van onder-
voeding en overgewicht overal aan de gang is; terwijl ondervoeding 
vroeger vooral beperkt was tot ontwikkelingslanden, is daar nu ook 
overgewicht aan de orde, maar ondervoeding in de rijkere, westerse 
landen komt ook voor. ‘In Noord-Amerika zijn naar schatting 25 mil-
joen mensen ondervoed, zo’n 10 procent van de bevolking’, illustreert 
Meijer.‘Het is lastig om daar wat aan te doen, je moet bijna op indivi-
dueel niveau ingrijpen. Als bedrijf zetten we vaker in op verrijking van 
voedingsmiddelen. Ook in Nederland is het voor bejaarden vrijwel on-
mogelijk om de vereiste hoeveelheid micronutriënten via de voeding 
binnen te krijgen, dat kan alleen maar via een pil of verrijking. Ze heb-
ben een teruglopende behoefte aan energie en een toenemende be-
hoefte aan micronutriënten, die bij ouderen vaker slechter worden op-
genomen. Er is dus behoefte aan producten met een hogere 
nutriëntendichtheid per eenheid.’ Ook in de zogeheten emerging mar-
kets richt Unilever zich vaker op verrijking, zoals in India. Behalve op 
de voedingskundige samenstelling van producten richt Unilever zich 
in de ontwikkelende landen ook op de verbetering van de hygiëne. ‘We 
leveren een bijdrage door toiletten op scholen te financieren en we  
stimuleren dat mensen iets doen aan een betere hygiëne, zoals han-
den wassen voor het eten, want anders levert fortificatie niets op. We 
moeten in ontwikkelende landen samen, met verschillende partijen, 
de negatieve cirkel openbreken: mensen zijn ondervoed, kunnen niet 
goed leren of gaan niet naar school, krijgen weer kinderen die onder-
voed zijn en zo wordt de cirkel een neerwaartse spiraal.’
 
COnsumentenkennis In Nederland haalde Unilever onlangs 
het product Knorr Vie van de Nederlandse markt, eenvoudigweg om-
dat het product niet liep. Jammer vindt Meijer, want de compacte fles-
jes met groente- of fruitconcentraten vormden volgens hem een 
mooie aanvulling in het Nederlandse levensmiddelenaanbod voor 
mensen die niet altijd aan hun dagelijkse hoeveelheid groente of fruit 
toekwamen. ‘Ik vond het ook wel handig voor mijn eigen kinderen, als 
ze eens te weinig fruit of groente hadden gegeten’, zegt Meijer. ‘We 
hebben het onderzocht en zagen dat mensen die Knorr Vie gingen ge-
bruiken, juist meer groente en fruit gingen eten.’
Volgens Meijer begrijpen we nog steeds niet goed wat de consument 
wil en daardoor weten we ook niet goed hoe we ervoor kunnen zorgen 
dat mensen zich aan de richtlijnen goede voeding houden. ‘Dit geldt 
niet alleen voor medewerkers binnen Unilever, maar ook voor alle 
mensen die van de voedingsopleidingen afkomen’, zegt hij. ‘We zullen 
op een andere manier naar de consument moeten kijken om deze be-
ter te begrijpen, want nu slaan we, wellicht doordat we denken het te 
weten, wel eens de plank mis. Mensen zijn wel gezondheidsbewust 
als je ze ernaar vraagt, maar ze gaan er in de praktijk blijkbaar toch 
anders mee om. Ik denk dat wij nog veel kunnen leren over het begrij-
pen wat consumenten precies bedoelen als ze het over gezond eten 
hebben. Daar is een dieper inzicht nodig. Hoe kunnen wij, de over-

heid, Unilever, of de wetenschap effectiever bezig zijn? Als je het goed 
beschouwt zouden we met z’n allen beter in staat moeten zijn om de 
gezondheid van mensen op een gunstige manier te beïnvloeden. En 
als je me niet gelooft, ga dan maar met een weegschaal op straat 
staan. De vraag is hoe we het beter kunnen doen. Misschien zijn pro-
ducten met gezondheidsclaims wel helemaal niet het juiste middel 
om mensen aan gezonde voeding te krijgen. Ik denk dat we veel die-
per moeten ingaan op de beweegredenen van consumenten om pro-
ducten te kopen, deze te bereiden en te verdelen in hun gezin.’
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Duurzaamheid

een belangrijk thema voor unilever is duurzaamheid. de 
multinational streeft ernaar de omvang van het bedrijf te ver-
dubbelen en tegelijkertijd de impact op het milieu te halve-
ren. een van de doelstellingen van het unilever sustainable 
living plan in de benelux is om het waterverbruik, afval en 
de broeikasgasuitstoot met minstens 30% terug te dringen. 
dit jaar wordt bijvoorbeeld ‘donkergroene energie’ ingevoerd 
op alle benelux-locaties. Hiermee zal de co2-uitstoot van 
unilever met 31.000 ton verminderen. een ander voorbeeld is 
knorr. 85% van de ingrediënten die wordt gebruikt voor 
knorr-producten is afkomstig uit de landbouw. tegen 2012 
zullen alle knorr-leveranciers van groenten en kruiden deel-
nemen aan Growing for the Future, unilevers programma voor 
duurzame landbouw, wat betekent dat hun telers zullen wor-
den betrokken bij het maken en uitvoeren van verbeterings-
plannen. tegen 2012 zal unilever 50% van de top-13 groenten 
en kruiden betrekken uit duurzame landbouw en tegen 2015 
zal dit 100% zijn.
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