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Goedkeuring penvoerder/consortium  
De jaarrapportage dient te worden besproken met de penvoerder/het consortium. De TKI’s 
nemen graag kennis van eventuele opmerkingen over de jaarrapportage. 

De penvoerder heeft namens het 
consortium de jaarrapportage  

Het is niet expliciet goedgekeurd door de penvoerder; de 
penvoerder van dit project is puur administratief en 
verbonden aan 1 casus; hij heeft niet de rol van coordinatie 
over de casussen heen en/of als aanspreekpunt.  

Eventuele opmerkingen over de 
jaarrapportage: 

 

 
Inhoudelijke samenvatting van het project 

Probleemomschrijving Aanleiding voor het project is de uitdaging om mensen gezonder en 
duurzamer en laten eten. Gezonder eten draagt bij aan het beperken 
en voorkomen van voedingsgerelateerde ziekten, waardoor de kwaliteit 
van leven verbetert en de kosten van de gezondheidszorg dalen. Een 
duurzamer voedingspatroon draagt bij aan o.a. klimaatdoelstellingen. 
Groenten en fruit passen bij uitstek in een gezond en duurzaam 
voedselpatroon. Veel mensen willen meer groenten en fruit eten. Met 
name in gesloten settings kan de consument geholpen worden bij een 
voedingskeuze. Gesloten settings zijn een plek (1) waarin het aanbod 
bepaald wordt door de inkoper, cateraar en/of andere actoren met (2) 
beperkte openingstijden en uitvalmogelijkheden met minder externe, 
beïnvloedende factoren. Hierdoor is het een goede setting voor 
onderzoek naar mogelijkheden om aankoopgedrag te beïnvloeden. De 
centrale vraag in deze PPS is hoe consumenten geholpen kunnen 
worden om duurzamer en gezonder te eten. We kiezen voor twee typen 
settings waar de vraag naar hoe gezondere voeding en met name 
groenten en fruit te stimuleren volop speelt: (1) intramurale 
zorginstellingen en (2) horeca. Beiden kunnen van elkaar leren, 
ofschoon hun omgeving, de stakeholders en de incentives verschillend 
zijn. 

Doelen van het project 
 
 
 
 

Meer inzicht in de lange termijn effecten van interventies om gezonder 
en duurzamer te eten binnen de zorginstellingen en horeca op (1) het 
voedselkeuzegedrag en tevredenheid van gasten/cliënten, (2) het 
daaruit voortvloeiende effect op welzijn/vitaliteit, zelf ervaren 
gezondheid, impact op medewerkersmotivatie en milieu en (3) de 
betrokken stakeholders organisaties die de interventie implementeren. 
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Met deze kennis komen we tot de bewezen interventies met 
bijbehorende businessmodellen die uitgerold kunnen worden in de 
praktijk en dragen we bij aan de vraag van de topsector om meer 
kennis over implementatie van voedselinterventies. 

 
 
Resultaten 

Beoogde resultaten 
2019 
 
 

• In 2019 wilden we komen tot een update van de systematic 
review gesloten settings: wat weten we van de effectiviteit van 
interventies in deze gesloten settings? Waarbij we kijken naar 
zowel consumenten/gasten/patienten/clienten als de betrokken 
stakeholders, zoals de medewerkers. 

• We wilden in 2019 ook starten met de verschillende case-studies: 
voorbereidende werkzaamheden, gesprekken, draagvlak creëren 
etc.  

• Daarbij geholpen door een ontwikkeld analyse-kader, waarin we 
vragenlijsten en aanpak over de verschillende casussen heen 
formuleren om uiteindelijk – over alle casussen heen, op basis 
van al het ontwikkelde empirisch materiaal – een of meer scientif 
paper(s) te schrijven én om de verschillende stakeholders in de 
casussen van elkaar te laten leren.  

Behaalde resultaten 
2019 

Al deze resultaten, deliverables zijn uitgevoerd en gehaald. Op dit 
moment is de publicatie van de update van het literatuuronderzoek 
gaande. De andere deliverables zijn nog niet openbaar en vormen 
onderdeel van het (later) te publiceren onderzoekswerk.  

Beoogde resultaten 
2020 

In 2020 willen we de interventies in alle casussen verder onderzoeken. 
We testen, implementeren en monitoren de interventies die we in de 
verschillende casussen ontwikkelen.  

 
 

Opgeleverde producten in 2019 (geef de titels en/of omschrijvingen van de producten / 
deliverables of een link naar de producten op de projectwebsite of andere openbare websites) 

Wetenschappelijke artikelen:  
• De gegevens van alle casussen zijn verzameld conform een gezamenlijk ontwikkeld analyse-

kader en frame-work waarmee (later, in 2021) een of meer wetenschappelijk artikel(en) 
wordt/worden geschreven. 

Externe rapporten: 
• Een update van de systematic review gesloten settings als rapport van Wageningen 

Economic Research is in de publicatie-fase 
• De gegevens van alle casussen zijn verzameld conform een gezamenlijk ontwikkeld analyse-

kader en frame-work waarmee (later, in 2021) een of meer externe rapport(en) 
wordt/worden geschreven. 

Artikelen in vakbladen: 
• De gegevens van alle casussen zijn verzameld conform een gezamenlijk ontwikkeld analyse-

kader en frame-work waarmee (later, in 2021) meer artikelen in vakbladen worden 
geschreven. We willen t.z.t. per doelgroep een vakblad benaderen.  

Inleidingen/posters tijdens workshops, congressen en symposia: 
• De gegevens van alle casussen zijn verzameld conform een gezamenlijk ontwikkeld analyse-

kader en frame-work waarmee (later, in 2020 of 2021) een of meer workshops en 
congressen worden bezocht waarop we (voorlopige, tussen)resultaten presenteren wanneer 
dat akkoord is bevonden door de partners.  

TV/ Radio / Social Media / Krant: 
• Dit is nu nog te vroeg – we gaan dit oppakken wanneer we de casussen hebben afgerond. 

Overig (Technieken, apparaten, methodes etc.): 
• Er is een analysekader ontwikkeld met een aanpak, vragenlijsten etc. waarvan ook in 

andere onderzoeken gebruik van gemaakt wordt.  

 
 
 

 

 



 


