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 , die werd 
opgeleid tot facilitymanager, stu-

deerde tien jaar geleden af bij een
scholengemeenschap in Emmen. Daar
studeerden 5.000 leerlingen verspreid
over acht locaties met evenveel kanti-
nes. Het assortiment en de prijzen in
de kantines varieerden. Er moest
meer eenheid in komen, want het
gebeurde dat kinderen van dezelfde
ouders, op verschillende locaties van
de scholengemeenschap, een verschil-
lend aanbod kregen, met verschillen-
de prijzen. ‘Het waren de grote mer-
ken die voorschreven wat er in de
automaten van de kantines kwam’,
aldus Liefers. ‘Met gezondheid was
nog niemand bezig. Dat is nu aan het
veranderen. Via ouder- of leerlingra-
den klinkt steeds vaker de vraag of

het aanbod op school wel gezond is.
Men wil graag dat kinderen een ge-
zonde voeding kunnen kopen op
school. Ook directies van scholen zelf
komen steeds vaker met het idee dat
ze een gezond aanbod moeten heb-
ben, al is het nog steeds niet het be-
langrijkste aandachtspunt op scholen,
waar al tal van regelingen getroffen
moeten worden. En ook al willen
directies graag een gezonder aanbod
in hun kantine, vaak weten ze nog
niet hoe ze dit moeten realiseren. Wij
kunnen ze daarbij ondersteunen.’

In de loop der jaren verdiepte
Liefers zich steeds verder in gezonde
schoolkantines. ‘Door mijn contacten
met leveranciers aan schoolcateraars
had ik een goed inzicht in wat leerlin-
gen aangeboden kregen en wat ze
namen’, meldt Liefers. ‘Er waren des-
tijds al wel mediacampagnes die een
gezonde voeding stimuleerden, maar
de verspreiding van de kreet “snoep
gezond, eet een appel” is niet vol-
doende om leerlingen daadwerkelijk
aan een gezondere voeding te krijgen.
Je moet met het aanbod inspelen op
hun behoeften. Als je een mand
appels in de kantine zet, nemen ze
nog geen appel, maar vaker bijvoor-
beeld een gevulde koek, maar bied je
een zakje of bakje met gesneden
appelpartjes aan, dan blijken ze daar
wel voor te kiezen.’

Smiley’s    In 2002 legde ze contact
met de directeur van Cormet School-
catering, Rijkent Cornelius, die vooral
in Noord-Nederland kantines van
middelbare scholen beheerde. Liefers:
‘De formule van Cormet bestond des-
tijds vooral uit snacks, de traditioneel
vette zaken. Ik heb Rijkent geadvi-
seerd zijn assortiment aan te passen
met het idee dat de ontwikkelingen in
de regelgeving in Europa zouden gaan
veranderen, dat die zouden aansturen
op een gezondere voeding op scholen.
En indien de regelgeving van de over-
heid niet snel zou veranderen, dan
zouden de scholen er zelf wel om
gaan vragen, was mijn veronderstel-
ling. Door geen actie te ondernemen,
zou Cormet later marktaandeel kun-
nen gaan verliezen. Rijkent heeft zijn
formule zelf nog eens onder de loep
genomen en hij kwam ook tot de
conclusie dat een gezondere aanpak
beter zou zijn. Het denkproces hier-
naar heeft wel een jaar geduurd, maar
daarna zijn we langzaam het assorti-
ment gaan omvormen volgens de
richtlijnen van het Voedingscentrum,
waarbij producten zijn ingedeeld in
voorkeurs-, middenweg- en uitzonde-
ringsproducten.’

Het concept van Cormet School-
catering is een jaar getest op een
scholengemeenschap in Lelystad. In
het assortiment kwamen meer gezon-
de producten in verhouding tot de
ongezondere en de producten kregen
een label. De voorkeursproducten een
lachende groene smiley, de midden-
weg een oranje neutraal kijkende smi-
ley en de uitzonderingsproducten een
rode, treurige smiley. Daarnaast
wordt het concept begeleid met com-
municatiematerialen die zowel in de
kantine als in lessen worden gebruikt,
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‘Kinderen kiezen voor witbrood, maar als je het

vervangt door bruin eten ze dat’

Beeltje Liefers van adviesbureau Schoolpartners zette drie jaar geleden de schoolcateraar Cormet 

Schoolcatering ertoe aan om zijn assortiment gezonder te maken. Draaide het eerst vooral om

snacks waarmee de leerlingen van het voortgezet onderwijs lekker werden gemaakt, nu ligt het

accent van het aanbod op gezonde producten. Afgelopen jaar won Cormet Schoolcatering met het

cateringconcept Balance Food de Jaarprijs Voedingscentrum 2005.
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vooral in de lessen Verzorging con-
sumptief of Biologie. ‘We hebben met

Cormet een balie ontwikkeld waarin
de producten kunnen worden uitge-
stald en waarin de leerlingen makke-
lijk kunnen zien welke producten de

voorkeur hebben, die liggen vooraan.
De snacks en uitzonderingsproducten
hebben we uit de vitrine gehaald en
achter de kantinebeheerder gelegd,
waardoor ze minder aantrekkelijk
worden. Ook worden snacks alleen in
de lunch aangeboden, op andere
momenten tussendoor zijn ze niet
verkrijgbaar. Ook de producten in de
Cormet-automaat zijn herkenbaar
aan de smileys. Het valt op dat de
kinderen onderling over het concept
praten. Ze spreken elkaar erop aan, in

de trant van: hé waarom koop jij iets
met een rode smiley? Daaraan merk
je dat het leeft.’

Sexy en stoer    Volgens Liefers is
met een ander assortiment de voor-
keur van de kinderen goed te sturen.
‘Er wordt altijd gezegd dat kinderen
een voorkeur voor witbrood hebben.
Wij hebben het witte vervangen door
bruin en we zien dat ze het net zo
hard eten. Ook maken we gezonde
menuutjes voor een lage prijs waarin

Met gezondheid was nog niemand

bezig, dit verandert nu

Een kantine die is

ingericht volgens het

concept Balance

Food.

Jaarprijs een compliment
Directeur-eigenaar van Cormet Schoolcatering Rijkent
Cornelius ziet het winnen van de Jaarprijs 2005 van het
Voedingscentrum als een groot compliment. ‘Toen we ons
assortiment gezonder gingen maken, werden we uitgela-
chen door collega-cateraars en producenten. Tachtig pro-
cent van onze omzet bestond uit ongezonde voeding. Nu
bestaat tachtig procent van onze afzet uit voorkeur- en
middenwegproducten. En op gezonde producten krijgen we
korting van producenten. Het eerste jaar heeft het ons geld

gekost, maar nu is Balance Food een winstgevend project.’
‘We onderzoeken hoe de leerlingen onze kantines ervaren.

We merken dat er onder hen een verandering gaande is. Het
is niet meer cool om een ongezond product te nemen. Op
sommige scholen verkopen we helemaal geen snacks meer.’

Momenteel werkt Cormet Catering aan een formule voor
gezonde kantines voor 16-24-jarigen. ‘Het wordt een ver-
volg op Balance Food’, aldus Cornelius.
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we bijvoorbeeld brood met een salade
of water combineren. Of we geven er
gedroogde appeltjes bij, een nieuw
product uit Nieuw-Zeeland, waardoor
het aantrekkelijk wordt zo’n menu te
nemen. Het werkt, want het wordt
gekocht. Ik denk dat er een verschui-
ving van smaken mogelijk is. Daarbij
zijn we ook steeds op zoek naar nieu-
we, gezonde producten die kinderen
aanspreken. We hebben bijvoorbeeld
een zuivelshake geïntroduceerd van
de Shakefactory en gedroogd fruit of
een fruit squeeze, die in de automaat
zitten. Het moet voor de leerlingen
vooral een beetje sexy en stoer zijn.
Als je dat dan kunt combineren met
gezond, ben je al een heel eind.’

Behalve door het assortiment maakt
Schoolpartners de gezonde producten
aantrekkelijker door een iets lagere
prijs. ‘We zien dat jonge leerlingen
wel kijken op een paar dubbeltjes.
Voor hen werkt dit nog. Maar zodra
ze een bijbaantje hebben of wat ouder
zijn, zijn de verschillen hiervoor te
klein. Ook voor ROC-leerlingen
werkt beïnvloeding via de prijs niet
zo goed. Maar we houden er wel
steeds rekening mee op andere
schooltypen.’

In de nabije toekomst wil Cormet
Catering de Schijf van Vijf van het
Voedingscentrum inzetten om de
gezondheid op school verder onder
de aandacht te brengen. ‘Het gaat
erom dat leerlingen zich meer gaan
beseffen wat een gezonde voeding
voor hen betekent’, aldus Liefers. ‘We
merken dat zowel de meeste leerlin-
gen als het onderwijzend personeel
nog niet goed snappen waaruit een
gezonde voeding bestaat. We zullen
dat steeds onder de aandacht moeten
brengen, onder meer door lessen.’

In het project De Gezonde School-
kantine heeft het Voedingscentrum
materialen ontwikkeld voor schoollei-
ding, docenten, leerlingen, ouders,
kantinebeheerders of cateraars. Via de
GGD’en in Nederland zou het project
kunnen worden uitgerold (zie ook
pag. 18-20). Hoe verhoudt zich het
initiatief van Cormet Schoolcatering

en Schoolpartners tot deze activitei-
ten? ‘Niet iedere GGD is even actief ’,
weet Liefers. ‘Wij adviseren scholen in
de lijn van het Voedingscentrum,
maar we kunnen ook GGD’en onder-
steunen bij de uitvoering van het pro-
ject. Wat ik merk, vooral bij leveran-
ciers, is dat de trend naar gezonde
voeding op scholen aan het doorzet-
ten is. De aandacht die ervoor is en de
maatregelen die de afgelopen tijd
genomen zijn, dragen daar aan bij.
Wat het Voedingscentrum doet, is een
goede zaak, met zachte dwang wor-
den leveranciers aangespoord te ver-
anderen. Wil men geen omzet verlie-
zen of de boot niet missen, dan moe-
ten er aanpassingen plaatsvinden in
de richting van een gezonder aanbod.
Hetzelfde zie ik bij grote aanbieders
van levensmiddelen aan wie ik ook
advies geef. Het is niet meer alleen
een trend, maar een gegeven dat
gezondheid een belangrijk kenmerk is
om producten mee te onderscheiden.’

Uitbesteding    Begin 2005 werd het
concept Balance Food van Cormet
Schoolcatering op de Nationale
Onderwijs Tentoonstelling geïntrodu-
ceerd. Zo’n 70 scholen toonden inte-
resse in het concept en de automaten.
Inmiddels zijn er 80 scholen in
Noord-Nederland die met Balance
Food werken. In Zuid-Nederland
werkt Cormet nu samen met
Avenance Catering die daar op scho-
len het concept verspreidt. ‘Het con-
cept bestaat niet alleen uit het veran-
deren van de inrichting van de kanti-
ne en het plaatsen van een automaat.
Met Balance Food krijgen scholen een
totaalconcept. Daarbij wordt kosten-
neutraal gewerkt zodat het de school
geen extra geld kost. Bestaand perso-
neel in kantines wordt daarbij vaak
overgenomen en we zorgen voor
adviezen en instructies aan onderwij-
zend personeel. Ik herken bij instel-
lingen in het voortgezet onderwijs
vaak de angst om zaken uit te beste-
den. Men denkt al snel dat het te
duur is of dat men het niet meer in
de hand heeft. Vaak wordt de kantine

erbij gedaan door de conciërge, van
de 1.000 instellingen is er misschien
tien procent die het aandurft om uit

te besteden. In het hoger onderwijs is
dit al lang gemeengoed. Ik verwacht
wel dat er steeds meer middelbare
scholen komen die het aandurven
hun catering uit te besteden’,
aldus Liefers.

Om de boot niet te missen, is een

gezonder aanbod gewenst

Inschrijving Jaarprijs Voedingscentrum 2006
Afgelopen jaar won Balance Food de Jaarprijs
Voedingscentrum 2005, de beste van 42 inzendingen. Dit
jaar wordt de prijs voor de tiende keer uitgereikt. Deze is
in het leven geroepen om initiatieven te stimuleren die
zijn gericht op het verbeteren van het voedingspatroon
van de Nederlandse bevolking. Daarbij wil het Voedings-
centrum de handel en industrie prikkelen om gezond-
heidsaspecten mee te nemen bij productontwikkeling en
productinnovaties. Op 29 november 2006 wordt de win-
naar van de Jaarprijs Voedingscentrum 2006 bekend
gemaakt. De inschrijving begint vanaf medio augustus
en duurt tot 6 oktober. Behalve een tastbare herinnering
in de vorm van een trofee krijgt de winnaar onder ande-
re een jaar lang het exclusieve recht op het gebruik van
het beeldmerk ‘Jaarprijs Voedingscentrum 2006’.


