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Algemene introductie 

Het verbeteren van de voedingsinname van Nederlandse volwassenen is belangrijk ter 

preventie van overgewicht en bijkomende gezondheidsrisico’s. Voedingskeuzes worden 

meer en minder bewust gemaakt. Als gevolg daarvan zijn er ook meerdere manieren 

waarop je gezondere voedingskeuzes kunt stimuleren, bijvoorbeeld door het aanpassen 

van de fysieke eetomgeving. Het bedrijfsrestaurant is zo’n eetomgeving. Het doel van 

dit proefschrift was het ontwikkelen van de interventie het gezonde bedrijfsrestaurant 

met nudging en sociale marketing strategieën en om de effectiviteit hiervan op het aan-

koopgedrag van Nederlandse werknemers objectief te meten. Dit proefschrift start met 

een algemene Introductie (hoofdstuk 1) waarin ik de achtergrond van deze wijze van 

interveniëren in Nederlandse bedrijfsrestaurants verder uitleg.

Onderzoeksresultaten

Om de interventie te ontwikkelen zijn – naast het uitgaan van huidige kennis – twee 

kwalitatieve studies gedaan. In hoofdstuk 2 wordt doormiddel van focusgroepinter-

views inzicht verkregen in de doelgroep: Nederlandse werknemers. Uit kwalitatieve 

analyses kwamen gezondheid, smaak en prijs naar voren als meest belangrijke factoren 

bij het kopen van eten. Gezondheid speelde echter een minder belangrijke rol in de 

gang naar het bedrijfsrestaurant en bij de voedingskeuze die daar werd gemaakt. 

Hoofdstuk 3 beschrijft vervolgens de studie waarbij 14 experts, zoals cateraars, voe-

dingsdeskundigen en facilitair managers werden geïnterviewd over mogelijke facilite-

rende factoren en barrières bij de adoptie en de langdurige implementatie van een 

interventie in een bedrijfsrestaurant met nudging strategieën. Uit deze studie bleek dat 

het waarborgen van de keuzevrijheid van gasten en de winstgevendheid en het behou-

den van genoeg aantrekkelijke gezonde keuzes belangrijke factoren waren voor adoptie 

van de interventie. Voor langdurige uitvoer werd het bewezen effect genoemd als 

belangrijke factor. De ontwikkeling van de interventie en het studie protocol van de 

gerandomiseerde gecontroleerde trial (RCT) wordt beschreven in hoofdstuk 4. De ont-

wikkeling bestond uit vier fases: het verzamelen van strategieën beschreven in de litera-

tuur, de in hoofdstuk 3 beschreven kwalitatieve interviews met experts en de in hoofd-

stuk 2 beschreven kwalitatieve focusgroepsinterviews en een uitvoerbaarheidspilot. In 

hoofdstuk 5 laten we vervolgens de resultaten van de interventie het gezonde bedrijfs-

restaurant zien door verkoopcijfers te vergelijken in een RCT met 30 bedrijfsrestaurants. 

Door het gelijktijdig uitvoeren van 14 nudging strategieën gedurende 12 weken pro-

beerden we een toename te realiseren van het aandeel gezondere lunchproducten in 

alle verkochte producten. De strategieën waren onder andere het aanbieden van een 

groter aandeel aan gezondere opties, prijsstrategieën en het prominenter presenteren 

van gezondere producten. We vonden significante verschillen in de verkoop van 3 van 7 

productgroepen: gezondere belegde broodjes, magere (30+) kaas en fruit. We conclu-

deerden daarom dat de interventie het gezonde bedrijfsrestaurant deels effectief was in 
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het stimuleren van gezondere keuzes bij de gasten. 

De afsluitende studie van dit proefschrift, hoofdstuk 6, gaat over de vitaliteit van werk-

nemers. Als gevolg van het langer moeten doorwerken tot het pensioen is de gezond-

heid en het welzijn van werknemers en de effecten hiervan op de werkuitvoering steeds 

belangrijker. Onze bedrijfsrestaurant interventie ontstond vanuit het streven om een 

interventie te ontwikkelen die mogelijk kon bijdragen aan ‘duurzame inzetbaarheid’ van 

werknemers. In hoofdstuk 6 beschrijf ik een cross-sectionele studie met 

Nederlandse werknemers (n=786) die is uitgevoerd doormiddel van vragenlijsten. Onze 

studie liet zien dat de deelnemende werknemers een hogere vitaliteit hadden dan de 

normscores van de Nederlandse volwassen populatie. De resultaten lieten zien dat 

werknemers met een hogere vitaliteit meer salade kochten, een hogere zelf-

gerapporteerde werkprestatie hadden en een lagere BMI. De werknemers met de 

laagste scores op vitaliteit (‘zeer laag’ en ‘laag’) hadden een hogere BMI en lagere zelf-

gerapporteerde werkprestatie. Vervolgonderzoek zou zich moeten richten op specifieke 

subgroepen van werknemers, bijvoorbeeld door het ontwikkelen van maatwerk om de 

voedings keuzes in het bedrijfsrestaurant gezonder te maken. Een combinatie van een 

omgevingsinterventie en persoonlijke strategieën zou mogelijk effectiever kunnen zijn 

dan alleen het aanpassen van het bedrijfsrestaurant.

Algemene discussie

Dit proefschrift sluit af met een algemene discussie in hoofdstuk 7 waarin alle bevindin-

gen in een bredere context worden geplaatst. Onze studie liet zien dat een gezond 

bedrijfsrestaurant met nudging en sociale marketing strategieën uitvoerbaar is in de 

cateringpraktijk en deels effectief is in het stimuleren van een gezondere keuze van de 

gasten van het bedrijfsrestaurant. Ik benadruk dat om mogelijk meer effect te sorteren 

op voedselkeuzes en als gevolg daarvan op duurzame inzetbaarheid van personeel, 

sommige strategieën aangescherpt zouden moeten worden. Daarnaast zou er extra 

aandacht uit moeten gaan naar specifieke doelgroepen. Naast nudging dat het keuze-

gedrag vooral automatisch stuurt, kunnen interventies ook proberen om mensen te 

ondersteunen in de competentie om hun eigen, weloverwogen keuzes te maken. Deze 

vaardigheid verhogende elementen zouden – wanneer toegevoegd aan nudging inter-

venties – in sommige situaties kunnen fungeren als een katalysator waarmee het effect 

op voedselkeuzegedrag groter wordt. Vervolgens bespreek ik de ethiek van nudging. 

Nudging kan worden gezien als manipulatie aangezien het iemands keuze beïnvloedt of 

omdat het ingrijpt op autonomie. ‘Nudgen’ richting een gewenst gedrag dat gelijk is aan 

de doelen van de doelgroep kan echter worden gezien als het bevorderen van autono-

mie. Bijvoorbeeld het aanbieden van meer gezonde opties kan worden gezien als 

bevorderen van autonomie, als de doelgroep graag ondersteuning wil bij het maken van 

gezondere keuzes. Onder voorwaarde dat de mate van opdringerigheid in de gaten 

wordt gehouden, kan nudging gezien worden als een eerlijk en ethisch middel om 

Healthy eating at the worksite cafetaria_v6.indd   142 28-10-2019   09:58



143

8

mensen te stimuleren gezondere keuzes te maken. Net als nudging heeft sociale mar-

keting het doel om gedrag te veranderen. Het verkrijgen van inzicht in de doelen en 

drijfveren van de doelgroep draagt bij aan het ontwikkelen van een effectieve interven-

tie. Alleen nudging en sociale marketing zijn echter niet genoeg om het obesitaspro-

bleem op te lossen. Het kan wel een zinvolle bijdrage vormen aan andere aanpakken 

zoals herformulering en (fiscale) wet- en regelgeving door de overheid.

Gebaseerd op de onderzoeksresultaten kunnen we drie aanbevelingen doen voor toe-

komstig onderzoek. Ten eerste: het evalueren van het lange termijn effect van nudging-

strategieën is nodig. Ten tweede: er is meer onderzoek nodig naar het effect op 

voedsel keuze, van de combinatie van het aanpassen van de eetomgeving en het verbe-

teren van individuele kennis en vaardigheden. Ten derde: er is meer inzicht nodig in het 

effect van nudging bij specifieke doelgroepen. Drie aanbevelingen voor beleid en de 

praktijk zijn ten eerste het aanscherpen van de nudges. De tweede aanbeveling is het 

opschalen van deze interventie naar een groter aantal bedrijfsrestaurants en ten derde is 

het belangrijk dat er implementatiemiddelen worden ontwikkeld. 

Algemene conclusies

Een gezond bedrijfsrestaurant met nudging en sociale marketing strategieën is uitvoer-

baar in de praktijk en is deels effectief in het stimuleren van gezondere voedselkeuzes 

van Nederlandse werknemers. Om meer effect te hebben op voedingskeuzes zou 

– naast het aanscherpen van een aantal interventiestrategieën – toekomstig onderzoek 

zich moeten richten op het mogelijke lange termijn effect van nudging. Ook het moge-

lijke effect van de combinatie van nudging met het vergroten van kennis en vaardig-

heden van het individu is interessant om te onderzoeken. Daarnaast zou onderzoek 

zich extra kunnen richten op kwetsbare groepen, zoals de groep met een lagere 

sociaal economische positie. Dat laatste is van belang om te voorkomen dat sociaal-

economische gezondheidsverschillen nog groter worden. Het gezonde bedrijfs-

restaurant is een waardevolle toevoeging aan een integrale aanpak, naast 

overheids  maatregelen zoals belastingen en subsidies met als doel het verbeteren van 

het voedingspatroon van Nederlanders.

Healthy eating at the worksite cafetaria_v6.indd   143 28-10-2019   09:58




