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Aanleiding 

 Uit het projectplan:  

“de Noord-Hollandse agribusiness potentie heeft als 
ontwikkelaar van nieuwe product-markt combinaties op 
het terrein van gezonde en smaakvolle versproducten, met 
name verse groenten.” 

“één afzonderlijke schakel is niet of nauwelijks in staat om 
nieuwe product-markt-combinaties te ontwikkelen en 
succesvol te introduceren. De positieve kant is dat de 
innovatiekracht van de hele keten versterkt wordt door 
samenwerking.” 



Doel 

 Verkennen van behoefte aan een innovatie-initiatief in 
ketenverband  

● Bij wie 

● Waaraan 

● In welke vorm? 

 

 Ontwikkelen van plan met geïnteresseerde partners 



Status 

 Enkele gesprekken met ‘sleutelfiguren’ 

● Erwin Cardol (Seed Valley) 

● Ulko Stoll (LTO Vollegrondsgroente.net) 

● Herman Peppelenbos (FBR - Wageningen UR) 



De uitkomst (1) 

 Gezondheidswaarde van (verse) groenten: ja 

 Probleem: consumptie per persoon te laag 

 

 Kortom: nog gezondere groenten is niet de oplossing 

 
Leef-
tijd 

Groente 
ADH 
(g) 

M/V Consump
tie (%) 

M/V 
 

Consump
tie (%) 

Peil-
jaar 

2-3 50-100 M 82-41 V 72-36 05-06 

4-6 100-150 M 43-29 V 44-29 05-06 

7-8 100-150 M+V 55-37 07-10 

9-13 150-200 M 45-34 V 41-31 07-10 

14-18 200 M 43 V 41 07-10 

19-30 200 M 54 V 48 07-10 

31-50 200 M 61 V 60 07-10 

51-69 200 M 63 V 69 07-10 

>70 150 M 91 V 85 10-12 

Leef-
tijd 

Fruit 
ADH 
(g) 

M/V Consump
tie (%) 

M/V 
 

Consum
ptie (%) 

Peil-
jaar 

2-3 150 M 89 V 83 05-06 

4-6 150 M 85 V 77 05-06 

7-8 150 M+V 55 07-10 

9-13 200 M 34 V 35 07-10 

14-18 200 M 25 V 35 07-10 

19-30 200 M 26 V 38 07-10 

31-50 200 M 36 V 41 07-10 

51-69 200 M 51 V 67 07-10 

>70 200 M 71 V 82 10-12 



Groente- en 
fruitconsump

tie 

Culturele omgeving 

Land 

Etniciteit 

Sociaaleconomische status 

Fysieke omgeving 

Beleid 

Wet en regelgeving 

Verkrijgbaarheid, beschikbaarheid (winkels, thuis) 

Plaats/locatie (van consumptie) 

Diversiteit, keuzemogelijkheden, alternatieven 

Sociale omgeving 

Peers, leeftijdsgenoten 

Gezinssamenstelling, familie 

Tafelgenoten (alleen of samen) 

Consumptiemoment, tijd 

Marketing 

Persoonsfactoren 

Leeftijd, Geslacht 

Leefpatroon (dagelijkse gewoonten, ervaringen, 

maaltijdperceptie) 

Gezondheid 

Kennis 

Sensorische perceptie (o.a. door genetische opmaak)  

Vaardigheden om te bereiden, te snijden, te schillen, te 

vragen etc 

Stemming, trek (hongergevoel), fysiologische behoefte 

Beschikbare aankooptijd 

Consumptiemoment, tijd 

Product 

Smaak, textuur  

Kwaliteit (versheid, houdbaarheid) 

Uiterlijk (presentatie, verpakking) 

Voedingswaarde (t.o.v. andere producten) 

Gemak (gebruiksgemak, verwerkingsgemak, 

voorbereidingstijd) 

Hoeveelheid, portiegrootte 

Informatie (tav product) 

Prijs, Betaalbaarheid 



100 g 

150 g 

200 g 

50 g 

100 g 

150 g 

200 g 

50 g 

100 g 

150 g 

200 g 

50 g 

gemengde 

sla 

snack 

groenten 

Hollandse 

mix 



De uitkomst (2) 

 Product- en conceptvernieuwing die bijdraagt aan een 

hogere consumptie van gezond voedsel 

● Portiegrootte, aantrekkelijke presentatie  

● Eenvoudige en succesvolle bereiding (recepten)  

● Nieuwe eetmomenten, naast warme maaltijd 

 

 Trendsettende rol van (top)koks en TV-koks 

 Foodservice en instellingskeukens 

 Groentespeciaalzaken  

 Retail is lastig: schaalgrootte, eigen randvoorwaarden 

Samenwerking in de hele keten 

 



De uitkomst (3) 

 

Wat is de rol van een (deels) publiek initiatief? 

● Echte ondernemers hebben het niet nodig 

● Iedereen kan dit, dus als je in NHN meer wil... 

● Kennis en support, netwerkvorming in risicovolle 
fase  

 



Tussenstand 

 Ja, er is behoefte aan innovatie in de keten: 

● Product- en conceptvernieuwing 

● Bijdragen aan consumptieverhoging vers&gezond 

● Communicatie/marketing is belangrijk 

● Rol van deels publiek initiatief kan NHN voorsprong 
geven 

 

 Let op:  

● Toetsing op slagingskans en ondernemerschap 

● Denk vanuit de markt, niet vanuit het aanbod 

● Concurrentiegevoeligheid: het is al snel niet meer 
pre-competitief  



Enkele bouwstenen  

 Food design lab met onderwijs 

● Leerlingen ontwerpen voor bedrijven 

 Ontwikkel- en testfaciliteiten  

● Met onderwijs en ketenpartners 

 Communicatie & marketing  

● Netwerk van media, restaurants, TV-koks 

 Netwerkbegeleiding  

● Projectsupport 

● Kennis en netwerk 

● Onderling leren 



Concrete vervolgstap (verkenning) 

 Met enkele bedrijven in gesprek (‘kandidaten’) 

● Onze voorzet toetsen  

● Hun idee en behoefte inventariseren 

 Daarmee een workshop organiseren om tot een 
gezamenlijk plan te komen 

● Commitment vragen 
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