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Bijeenkomst Gezonde Kidsmarketing 
 
Hoe gaan we om met kidsmarketing op voedingsmiddelen? Het grootste deel van kidsmarketing is 
momenteel gericht op ongezonde voeding. Er is veel enthousiasme onder professionals om in te zetten 
op een kanteling naar gezonde kidsmarketing, met het doel gezonde kidsmarketing zwaarder te laten 
wegen dan ongezonde kidsmarketing en zo een bijdrage te leveren aan een gezondere samenleving. 
 

    
 
Op 5 oktober jl. organiseerde iResearch samen met Jongeren op Gezond Gewicht de bijeenkomst 
Gezonde Kidsmarketing. De bijeenkomst werd gehouden op basisschool de Pijlstaart in Utrecht en 
werd voorgezeten door Jaap de Graaf, expert publiek-private samenwerking bij Jongeren Op Gezond 
Gewicht. Er was een divers publiek aanwezig van gezondheids- en communicatieprofessionals, 
retailers en mensen uit de voedingsmiddelenindustrie.   
 
 
Ken je doelgroep 
 
Ellis Koster, adviseur bij de Jongeren Op Gezond Gewicht-aanpak, vertelde dat ze in JOGG-
gemeenten door middel van sociale marketing bestaande marketingtechnieken toepassen om positieve 
maatschappelijke veranderingen te bewerkstellingen: met een positieve aanpak (niet met het vingertje 
wijzen) en gebaseerd op diepgaand kwalitatief onderzoek. ‘DrinkWater’ en ‘Groente… zet je tanden 
erin!’ zijn hiervan goede voorbeelden.  
 
Rotterdam Lekker Fit maakt van de gezonde keuze de makkelijke keuze. Op die manier dragen ze bij 
aan het beperken van overgewicht, aldus Lonneke Leenaars, projectleider Rotterdam Lekker Fit. 
 
Het merendeel van de keuzes wordt onbewust gemaakt en het is daarom van groot belang goed aan te 
sluiten bij de ouders van jonge kinderen. 80% van de jonge kinderen eet niet de aanbevolen dagelijkse 
hoeveelheid fruit en krijgt geen of onvoldoende groente. Maar hoe verleid je ouders om kinderen meer 
groente te laten eten? In Rotterdam hebben ze ervaren dat peuters meer groente eten als ze worden 
blootgesteld aan meer groente, doordat ze er meer bekend mee raken. Daarnaast heeft 
experimenteren met eten een positief effect op de consumptie van groente.  
 
Daarnaast heeft Rotterdam Lekker Fit een groenteboxje om groente in mee te nemen naar de 
peuterspeelzaal of voor een dagje weg. Er zijn 3000 boxjes uitgedeeld aan ouders. Nu is het belangrijk 
om het onderwerp op de agenda te houden en te zorgen dat ouders ook via andere kanalen beïnvloed 
worden. 
 
 
Gezond gedrag belonen 
 
Hoe je met Healthcoins kinderen kunt verleiden om gezonde producten te kopen, werd toegelicht door 
Mike van Holsteijn van Healthcoin. “Iedereen gezond” is het vertrekpunt van Healthcoin. Mike is van 
mening dat het moment van belonen van gezond gedrag direct plaats moet vinden, in plaats van op de 
lange termijn. Er worden twee voorbeelden toegelicht.  
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Voor en door jongeren werd een alcoholvrij feest 
georganiseerd. Ronnie Flex was uitgenodigd voor dit 
feest en zong een variant op ‘Drank en Drugs’, 
namelijk ‘Cola en Chips’. De variant over ‘Groente en 
Fruit’ kwam helaas niet aan bod. Jongeren konden 
muntjes verdienen met het maken van gezonde selfies, 
10 minuten dansen en een blaascontrole bij de ingang. 
Met de muntjes die ze hadden verdiend, konden de 
jongeren smoothies kopen. Aan het einde van de 
avond waren ze helemaal uitverkocht.   
 
Een ander initiatief was de Healthcoin Battle, waarbij 
jongeren een stappenteller meekregen. Het doel was 
om 10.000 stappen per dag te zetten. Hiermee konden 
de jongeren zelf 25 Healthcoins per dag verdienen. De 
producten die ze hiervan konden kopen, waren 
gezonde producten die werden afgestemd op de interesses van kinderen.  
 
Om kinderen te verleiden tot het maken van gezonde keuzes is het goed om battles te combineren met 
sport, spel en feest. Het toevoegen van een groepselement, het inzetten van groepshelden en het 
koppelen aan gadgets werkt positief. 
 
 
Waarom zetten bedrijven in op gezonde kidsmarketing? 
 
 
Christine Grit, Manager Voeding en Gezondheid bij de FNLI, presenteerde welke dilemma’s de 
levensmiddelenindustrie ondervindt bij het verbod op kidsmarketing in de leeftijd tot en met 12 jaar. Zo 
heeft niet elke fabrikant de mogelijkheid om zijn producten aan te passen. Daarnaast kunnen bedrijven 
niet meer ingaan op verzoeken van goede doelen en scholen en kunnen ze kinderen niet meer 
ondersteunen bij het houden van spreekbeurten.   
 
Professionele vloggers zijn verplicht zich te houden aan de social media richtlijnen. Niet-professionele 
vloggers zijn niet georganiseerd en het is daarom moeilijk om hen de richtlijnen te laten nakomen. 

 
Een voorbeeld van gezonde kidsmarketing is de 
marketing van snackgroenten: Tommies van Greenco. 
Yvonne Vanlier, manager marketing en communicatie 
bij Greenco, vertelde over het project Sportgroenten. 
Doel van dit project is om de hele omgeving van een 
sportclub gezonder te maken, door te zorgen voor een 
gevarieerd en gezond aanbod in de sportkantine. 
Greenco heeft kleine sportverpakkingen ontwikkeld 
met snackgroenten, die in een display eenvoudig op 
de bar van een sportkantine geplaatst kunnen worden.  
 
Twee pilots zijn succesvol geweest maar ondanks dat 
het gezonde producten zijn en iedereen weet dat het 
goed is, zijn er belemmeringen. Mensen vinden het 
bijvoorbeeld een gedoe om groente en fruit te eten. 

Daarnaast geven ze aan dat het tijd kost en specifiek voor de sportkantine geldt dat kinderen het niet 
cool vinden om groente te eten. Vaak vinden ouders het niet nodig om gezond te eten, omdat de 
kinderen toch al aan het sporten zijn. Maar de grootste belemmering is de distributie van de 
sportgroenten naar de sportkantines toe.   
 
Ook de PLUS levert een bijdrage aan gezonde kidsmarketing. PLUS heeft sinds kort de slogan ‘Goed 
eten. Daar houden we van’ waarmee ze aangeven consumenten te willen helpen bij het maken van een 
gezonde keuze. Als eerste retailer van Nederland hebben ze de frisdrankmeter geïntroduceerd. De 
dranken zijn gecategoriseerd in blauw, oranje of rood, waarbij blauw relatief gezien een betere keuze is 
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dan de andere categorieën. De frisdrankmeter is samen met de leveranciers ontwikkeld en helpt bij de 
bewustwording om te kiezen voor iets dat beter is.   
 
Volgens Christian Schelle, Head of Private Label, Brandmanagement & Product Quality, heeft het tijd 
nodig om kidsmarketing op ongezonde producten af te bouwen. Zo gaat de PLUS alle verpakkingen 
van ongezonde producten van hun huismerk gericht op kinderen vervangen. De kinderidolen worden 
weggehaald van de verpakkingen, waardoor de verpakkingen ‘saaier’ worden voor kinderen. .  
 
De huidige campagne van de PLUS is de spaaractie voor de PLUSBRICKS-boerderij. Bij elk zakje met 
steentjes zitten weetjes, bijvoorbeeld over waar melk vandaan komt. De actie is een vorm van 
voedselonderwijs. Daarbij wil de PLUS de verkoop van bepaalde gezonde producten stimuleren door 
een extra zakje BRICKS bij een gezond product te geven. Aansluitend op de BRICKS-campagne 
mogen kinderen ervaren hoe tips in de praktijk gebracht kunnen worden door een dag mee te lopen op 
een boerderij.  
 
Naast Yvonne Vanlier denkt ook Christian Schelle dat er een beweging naar meer gezonde 
kidsmarketing op gang is gekomen. 
 
 
 
Het Lagerhuisdebat 
 
Tijdens het debat zijn twee stellingen aan bod gekomen, waarbij het aanwezige publiek de mogelijkheid 
werd gegeven om actief mee te discussiëren over onderwerpen gerelateerd aan gezonde 
kidsmarketing. De eerste stelling luidde als volgt: (On)gezonde kidsmarketing is discussie van 
gezondheidsprofessionals, het leeft niet breed in de maatschappij.  
 
Volgens een deel van de aanwezigen willen mensen niet dat anderen zich met hun aankopen 
bemoeien. Veel mensen kopen ongezonde producten met kidsmarketing en zijn helemaal niet 
geïnteresseerd in de marketing die hierop staat vermeld.   
 

‘Onderwerpen als overgewicht en obesitas spelen overal wel, maar de discussie over gezonde kidsmarketing speelt 
alleen bij ons. Als consumenten hun kinderen willen belonen met een koekje, dan interesseert het hen niet wat erop 

staat.’ 

 
Een andere deel van de aanwezigen was van mening dat de discussie van (on)gezonde kidsmarketing 
juist wel leeft in de samenleving. 
 

‘ Kinderen met een lage sociaaleconomische status (SES) hebben meer last van kidsmarketing.  
Kinderen zijn heel visueel ingesteld. 

Als hun taal minder ontwikkeld is, kijken ze veel minder naar tekst en meer naar plaatjes, 
waardoor ze gevoeliger zijn voor de gevolgen van kidsmarketing.’ 

 

 
De tweede stelling was als volgt geformuleerd: Gezonde kidsmarketing staat niet in de verhouding 
tot de kracht en de impact van ongezonde kidsmarketing. 

 
Het merendeel van de aanwezigen was het eens met deze stelling. Het verschil wordt volgens hen met 
name veroorzaakt doordat producenten van ongezonde producten een veel groter budget hebben voor 
(kids)marketing. Momenteel is het merendeel van de kidsmarketing gericht op ongezonde producten, 
maar een kanteling naar gezonde kidsmarketing is volgens het publiek mogelijk door hier stap voor stap 
naartoe te werken. Tegelijkertijd is een cultuurverschuiving zichtbaar en gaan ouders steeds bewuster 
met gezondheid om. 
 

‘Er worden afspraken gemaakt, bijvoorbeeld dat Disneykarakters niet meer op ongezonde producten mogen worden 
geplaatst. Als je een grote partij hebt die het voortouw neemt, dan kun je stapje voor stapje meer de andere kant op gaan. 

Politieke partij Groen uit België gaat bijvoorbeeld in gesprek over de chips met marketing van K3 en andere 
marketingtechnieken van studio100.’ 

 
Een kleiner deel van het publiek was van mening dat gezonde kidsmarketing net zo krachtig kan zijn 
als ongezonde kidsmarketing, als een eerlijke vergelijking met vergelijkbare budgetten gemaakt zou 
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worden. 
 

‘Ik geloof erin dat we er naartoe kunnen, maar hiervoor hebben we wel meer creativiteit, uitdaging en enthousiasme 
nodig. Dit ligt bij iedereen. Er zou meer onderzoek gedaan moeten worden en meer investeringen van reclamebureaus. 

Maar ook met een klein budget kan goede reclame worden gemaakt, zoals je zag bij de succesvolle campagne voor 
broccoli.’ 

 
 
Marjon Bachra, directeur van Jongeren op Gezond Gewicht en Ninette van der Velden, directeur van 
iresearch, hebben veel enthousiaste verhalen gehoord en hebben gezien dat inzichten met elkaar 
gedeeld zijn. De eerste stappen in de richting van gezonde kidsmarketing zijn gezet. Het is mooi om te 
horen dat het verbod van ongezonde voeding en het stimuleren van gezonde voeding naast elkaar 
kunnen lopen. Het zou goed zijn om hier een vervolg aan te geven door bijvoorbeeld een nieuwe 
bijeenkomst te organiseren waar het bedrijfsleven of vloggers goed vertegenwoordigd zijn. Hopelijk zijn 
mensen hier geïnspireerd om met dit onderwerp verder aan de slag te gaan.  
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