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massamediale campagne rond vinkje begint dit najaar

stichting IKB werkt aan sterker imago logo’s

Hans Kraak

Het is zo’n anderhalf jaar stil geweest rond het logo van de 
Stichting Ik Kies Bewust, maar vanaf september brengt een grote 
communicatiecampagne daar verandering in. De organisatie wil 
het nieuwe Vinkje-logo beter bekend maken bij een breed publiek. 
Dat kwam naar voren tijdens het congres Gezonde Voeding van 
de Stichting Ik Kies Bewust in Maarssen.

Het was even rustig rond het Ik Kies Bewust-logo, omdat de criteria 
voor gezonde voeding van het Voedingscentrum, en die van het Ik 
Kies Bewust (IKB)-logo, in elkaar geschoven moesten worden. Dat 
gebeurde door de wetenschappelijke commissie van de IKB-organi-
satie, die onafhankelijk van het IKB-bestuur te werk gaat. De criteria 
zijn nodig om te bepalen wanneer een bedrijf voor zijn product een 
Vinkje-logo mag voeren. De normen zijn gericht op onder andere de 
hoeveelheden vet, suiker, zout of vezel in voedingsmiddelen.  
Het Vinkje-logo heeft twee verschijningsvormen: een groen logo 
voor basisvoedingsmiddelen, dat aansluit op de Schijf van Vijf van 

het Voedingscentrum en een blauw logo voor niet-basisvoedings-
middelen, zoals tussendoortjes. In beide gevallen helpt het Vinkje 
de consument om binnen een productcategorie de gezondere vari-
ant te kiezen. Dat de gedachte achter het logo nog niet voor ieder-
een eenvoudig is, bleek wel uit de reacties van consumenten op vra-
gen over het Vinkje-logo. Tijdens het congres Gezonde Voeding 
werden filmpjes vertoond waarin consumenten in supermarkten rea-
geerden op vragen over het logo tijdens het winkelen. De nieuwe 
campagne is juist bedoeld om consumenten het logo beter te laten 
begrijpen.

Motivatie Hans van Trijp, hoogleraar consumentengedrag van 
Wageningen Universiteit, vroeg zich tijdens een paneldiscussie af of 
communicatie over het logo alleen voldoende is om de consument 
te overtuigen van het nut ervan. ‘Ik denk dat er meer nodig is’, zegt 
hij. ‘Behalve informatie heeft de consument motivatie nodig om de 
bewuste keuze te maken. Daarbij zou ik er een voorstander van zijn 
als producenten de onderste vijf procent van de meest ongezonde 
voedingsmiddelen sowieso uit de schappen zouden nemen, waar-
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mee het voor de consument niet meer mogelijk is daarvoor te kie-
zen. Aan de bovenkant kunnen producten dan gezonder gemaakt 
worden.’ 
Volgens Marcel Schuttelaar, directeur van Schuttelaar en Partners, 
het bureau dat de dagelijkse gang van zaken rond het Vinkje coördi-
neert, zijn het logo en de onderliggende criteria juist bedoeld om via 
een geleidelijke weg tot een gezonder productaanbod te komen. 
‘Het streven is om de criteria voor het verkrijgen van een Vinkje ie-
dere paar jaar te herzien’, zegt hij. ‘Bij nieuwe criteria is het mogelijk 
dat producten die nu een logo hebben, het logo weer verliezen, ten-
zij ze aan de nieuwe criteria voldoen. Het IKB-logo wil zo een motor 
zijn achter productinnovatie en het gezonder maken van producten. 
Ik ben blij dat we in Nederland binnen Ik Kies Bewust al veel partijen 
op de goede weg hebben.’ 
 
BetrouwBaarheid logo De multinationals Unilever, Fries-
land Foods en Campina hebben het IKB-initiatief ooit opgestart, 
maar inmiddels zijn er zo’n honderd verschillende bedrijven bij IKB 
aangesloten en is het Vinkje-logo op zo’n 6.600 producten ge-
plaatst. ‘Het Vinkje is van iedereen. Met de evaluaties van de Weten-
schappelijke Commissie zijn de criteria steeds meer een vertaling 
van de betere producten in iedere productgroep’, zegt Schuttelaar. 
‘Met de integratie van de criteria van Albert Heijn en het Voedings-
centrum is er één uniform beoordelingssysteem ontstaan, waar de 
consument op kan vertrouwen.’ 
Toch kwam tijdens het congres de vraag naar boven of het logo wel 
betrouwbaar is. Er is immers altijd een commercieel belang bij de 
deelnemende bedrijven. Dat is wat veel consumenten denken en dat 
werd tijdens het congres ook naar voren gebracht door nog niet aan 
het IKB-logo deelnemende bedrijven. ‘Natuurlijk hebben de deelne-
mende bedrijven ook een commerciële doelstelling’, reageerde Dick 
Roozen na afloop van het congres. Hij is bestuurslid van Stichting Ik 
Kies Bewust en algemeen directeur van Superunie (de retailorgani-
satie die 16 supermarkten en groothandels vertegenwoordigt, waar-
onder Sligro en Plus). ‘Maar we hebben ook een maatschappelijke 
verantwoordelijkheid die we niet uit de weg willen gaan. Het sterke 
punt van het Vinkje-logo is dat we ook mensen aan de onderkant 
van de markt, met een lage sociaal-economische status, een een-
voudige tool geven om een gezondere keuze te maken. We staan 
stevig in onze schoenen en hebben wat te vertellen. Het is belangrijk 
dat wij laten zien dat we onze verantwoordelijkheid nemen in het 
streven producten gezonder te maken. Niet alleen door erover te 
communiceren, maar ook door (gezonde) productinnovatie te blij-
ven stimuleren.’ 
Volgens Roozen en zijn medebestuursleden is het een enorm plus-
punt dat het Voedingscentrum zich nu volledig achter de IKB-orga-

nisatie schaart, hetgeen naar consumenten toe meer vertrouwen zal 
geven. Ook de directeur van het Voedingscentrum, Felix Cohen, was 
zichtbaar enthousiast over zijn deelname aan IKB: ‘Welke signatuur 
het nieuwe kabinet ook krijgt, de overheid zal zich steeds verder te-
rugtrekken. Wij, de voedingsindustrie, retail, catering en maatschap-
pelijke organisaties, zijn vooral op onszelf aangewezen; zelfregule-
ring is het devies. Het Vinkje is wat dat betreft een unieke kans om 
Nederland gezamenlijk gezonder te maken. Alle lichten staan op 
groen. Het Voedingscentrum is trots op het Vinkje en popelt om 
hieraan een bijdrage te leveren.’

Productinnovatie Hoe het streven naar gezondere produc-
ten in de praktijk gestalte kan krijgen liet Frenkel Denie zien. Als 
consumer marketing directeur Benelux van FrieslandCampina vertel-
de hij hoe zijn bedrijf jaarlijks 450 ton suiker en 500 ton zout minder 
verwerkt door betere productsamenstellingen. ‘Dit zijn eerste stap-
pen en we gaan verder’, aldus Denie. Van FrieslandCampina’s  
producten in de categorie gezondheid en kinderen voldoet ruim 90 
procent aan de criteria voor het Vinkje. Bij de basisproducten is dat 
35 procent. 
Ook algemeen directeur Cees van Vliet van Albert Heijn toonde zich 
een voorstander van het Vinkje: ‘Wij zijn een grote speler, met 14 
miljoen transacties per jaar en honderdduizend medewerkers. Daar-
door kunnen we veel invloed uitoefenen. Albert Heijn gaat de uitda-
ging aan om gezonde voeding betaalbaar, gemakkelijk, lekker en ge-
zellig te maken.’ Zijn collega Jeroen Pietryga benadrukte dat het van 
belang is dat zo veel mogelijk bedrijven zich achter het Vinkje scha-
ren om een zo groot mogelijke impact te hebben op de gezondheid 
van de Nederlandse consument. Schuttelaar beaamde dat: ‘Het zou 
toch te gek voor woorden zijn als wij er in Nederland, met onze ster-
ke voedingssector, met al onze voedingskennis, niet in slagen om 
het voor elkaar te krijgen over de hele linie gezondere producten te 
maken. Het is doodzonde als dat niet lukt.’

 ‘De nieuwe campagne is juist 
bedoeld om consumenten het logo 

beter te laten begrijpen’

het ikBlogo wil een motor zijn aChter produCtinnovatie en het 

gezonder maken van produCten.
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