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INTUSSEN AAN DE CONSUMENTENZIJDE…
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Consumentengedrag 

als 

individuele keuze
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1. LEUN OP TRANSITIETHEORIE
Systeem- + transitiebenadering
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MARKTTRANSFORMATIE: HET 4 FASEN MODEL
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Ondersteunen, versterken, verbinden, borgen 
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Consumptie: Voedselomgeving
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Belangrijk in deze fase (obv transitietheorie)

• Gemeenschappelijke visie & doel (duidelijkheid) 

• Rollen en Verantwoordelijkheden benoemen (vertrouwen)

• Coalitie voedselomgeving (laten!) bouwen mét relevante stakeholders 
(samenwerken)

• Transitiepaden (Strategie & aanpak) → sectorspecifiek

• Aansluiten bij bestaande initiatieven (doorbouwen)

• Proces waarborgen

• Monitoren en onderzoek



2. VERBIND CONSUMPTIE & 
PRODUCTIE

Eiwittransitie
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Verbinding eiwittransitie a/d consumptiekant

✓Eiwittransitie komt terug aan de consumptie zijde

✓Nu eiwittransitie gevangen in beprijzing van vlees

✓Eiwittransitie behelst meer dan vlees

✓Combinatie met ander beleid is nodig

✓Kaderstellen is onvoldoende

✓Dierlijke consumptie erkennen als sociaal culturele routines

✓Integratie in voedselomgeving is onvoldoende
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De eiwittransitie realiseren door een 
gemeenschappelijk streven
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Ondersteunen, versterken, verbinden, borgen 



Deeltransitie consumptie

Barriéres

✓ Gebrek aan heldere visie, ambities en doelstellingen

✓ Gebrek aan vertrouwen om samen te werken

✓ Gebrek aan duidelijkheid over de context (verbinden voedselomgeving + eiwittransitie)

Belangrijk in deze fase

✓ Visie en doelen

✓ Plaats visie en doelen in de context

✓ Gemeenschappelijk streven & stimuleer platforms / coalities

✓ Houd partijen verantwoordelijk

✓ Betrek onderzoek en monitor voortgang
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3. LEUN OP ONDERZOEK & 
INZICHTEN

Gedrag als sociaal culturele routines
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Consumentengedrag

als

sociaal-culturele

routine

• Voedselcultuur: wat is een lekkere

maaltijd?

• Voedselvaardigheden: hoe maak ik een

lekkere maaltijd?

• Materialen/omgeving: wat is er te koop?

Bron: PBL rapport 2020 – Voedselconsumptie veranderen)



Sturen op welke

voedselroutines?

• Impactvolle voedselroutines: 

waarbij we veel dierlijke producten consumeren, zoals:
• BBQ
• Uit eten /  Thuis eten

waarbij we patronen heroverwegen (belangrijke levens-
gebeurtenissen), zoals:

• Zwangerschap / kinderen krijgen
• Op jezelf gaan wonen

• Inspirerende voedselroutines:

die stimuleren om anders te gaan eten, zoals:
• Maaltijdboxen
• Receptenvinders
• Influencers



Wat vooral 

aanpakken?

• Straatbeeld 
• Vestigingsbeleid

• Marketing / reclame

• Aanbod
• Bij restaurants

• Bedrijfs- en schoolkantines 

• Foodoutlets

• Supermarkten

• Inspelen op routines!

• Betrek alle stakeholders!

• Sluit aan bij en stimuleer koplopers!



Welke zijn de 

Belangrijke 

stakeholders?

• Nationale overheid

• Lokale overheid

• Bedrijfsleven:

• Supermarkten

• Horeca

• Cateraars

• Grootleveranciers

• Influencers

• Relevante initiatieven + Koplopers



CONCLUSIES

20



Overlap & gaps

1. Heldere definitie van niet alleen duurzaam en gezond voedselsysteem en eetpatroon, 
maar ook duurzame en gezonde voedselomgeving!

2. Niet alleen afspraken met regio’s over gebiedsgerichte invulling, maar ook verplichte
visie voedselomgeving + impact kaders + stimuleren experimenten

3. Convenanten niet alleen richten op onderdelen van de voedselomgeving (5p’s), maar 
ook op voedselroutines (!) + sectoren + i.c.m. regelgeving

4. Duurzame inkoop door overheid: criteria→ bodem omhoog en van sturen op 
producten, naar niveau van eetpatroon en aanbod.

5. Eiwittransitie niet alleen via beprijzing, maar ook via normeren + doelstellingen + 
prioritering v/h onderwerp in voedselomgevingmaatregelen

6. Alleen kaderstellend beleid volstaat niet! Niet blindstaren op draagvlak

7. Inventarisatie van wat al gebeurt + financieel ondersteunen van initatieven die
sectoren bewegen (Superlijst, werkgeversbenchmark, etc)
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LEUN OP TRANSITIETHEORIE

• Duidelijke doelstellingen voedselomgeving + eiwittransitie

• (Sectorspecifieke) Transitiepaden uitwerken

• Ondersteunen initiatieven & koplopers (+City Deal 2.0 uitbouwen)

VERBINDEN PRODUCTIE & CONSUMTPIE

• Link leggen tussen productie en consumptie → tussen beleid LNV en VWS →

• Kans: Visie Kringlooplandbouw + Preventieakkoord + Omgevingswet

• Kans: Eiwittransitie meenemen

LEUN OP ONDERZOEK & INZICHTEN

• Voedselroutines aanpakken

• Bedrijfsleven als belangrijke actor betrekken





MEER INFORMATIE?
WWW.TRANSITIECOALITIEVOEDSEL.NL || 

NATASCHA@TRANSITIECOALITIEVOEDSEL.NL

Een gezond leven op een gezonde planeet

Wat voor de rups het einde is, 

is voor de rest van de wereld een vlinder 

http://www.transitiecoalitievoedsel.nl/


4. DEFINITIE DUURZAAM  
VOEDSELSYSTEEM

Ethiek als missende pijler
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DEFINITIE DUURZAAM VOEDSELSYSTEEM

QUOTE
“Onder houdbaar verstaat de werkgroep […]. De houdbaarheidsaspecen voor 
klimaat, leefomgeving, biodiversiteit en gezondeid zijn aan de hand van literatuur 
en vis consultatie van experts geoperationaliseerd”

✓ECONOMISCH

✓SOCIAAL

✓ECOLOGISCH  

….. ETHISCH?

!!! MEERWAARDECREATIE BOVEN EFFICIËNTIE
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Places to intervene
in the system
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