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InnovatieNetwerk

Van Waardenpas naar
QuestionMark

InnovatieNetwerk genereert
grensverleggende vernieuwingen in
landbouw, agribusiness, voeding en
groene ruimte en zorgt ervoor dat die
door belanghebbenden in de praktijk
worden gebracht.
Het ministerie van Economische Zaken
nam het initiatief tot en financiert
InnovatieNetwerk.

InnovatieNetwerk heeft vanaf 2006 gewerkt aan het concept Waardenpas. Kern
van het idee: consumenten helpen om aan de hand van hun persoonlijke waarden
een keuze te maken bij hun aankopen. Met vallen en opstaan is het concept verder
uitgedacht en heeft InnovatieNetwerk samenwerking gezocht met andere partijen.
Uiteindelijk is het idee opgenomen in de nieuwe app QuestionMark, die de komende
jaren verder wordt ontwikkeld en uitgerold. Hiermee kan InnovatieNetwerk dit
concept afsluiten.

Wat was het idee?

morele voorkeuren. Het is echter niet
altijd eenvoudig om een keuze te maken.
Er zijn weliswaar vele keurmerken die
consumenten hierbij van dienst zijn, maar
op de gemiddelde verpakking van een
product staat maar weinig (begrijpelijke)
informatie over bijvoorbeeld de herkomst,
de productiemethode, de milieubelasting,
enzovoort.

Iedereen heeft zijn eigen morele
waarden. De ene persoon drinkt Fair
Trade koffie, maar geeft wat minder
geld uit aan biologische producten, de
andere persoon drinkt huismerkkoffie
maar wil per se onbespoten groente en
fruit. Beide personen hebben hun eigen

Met het concept Waardenpas wilde
InnovatieNetwerk onderzoeken of
het mogelijk is om een persoonlijk
profiel op te stellen aan de hand van
ieders persoonlijke waarden en dit
waardenprofiel vervolgens te vergelijken
met het profiel van een bepaald product.

Meer informatie over
InnovatieNetwerk:
www.innovatienetwerk.org
Een Conceptwijzer informeert u
over beslissende momenten in de
ontwikkeling van een grensverleggend
concept. Bijvoorbeeld als het concept
rijp is om in discussie te brengen. Of als
realisatie in de praktijk in zicht is. Maar
ook als een concept wordt afgesloten.

Wilt u meer informatie over dit
onderwerp, neem dan contact op
met:
• Ir. J.A.W.A. (Joost) Reus,
j.a.w.a.reus@innonet.agro.nl,
06-48130925.
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Het resultaat is dat consumenten
informatie op maat krijgen over de
mate waarin een product voldoet aan
hun eigen, persoonlijke waardenprofiel.
Als dat niet het geval is, kunnen ze
nagaan of er alternatieve producten
zijn die beter passen bij hun profiel.
Cruciaal onderdeel van het concept
was dat consumenten elkaar hierbij
ondersteunen door ervaringen en
informatie te delen.

De eerste stappen
Dick Rijken, lector Informatie,
Techniek en Samenleving van de Haagse
Hogeschool, was vanaf het begin (2006)
bij de ontwikkeling van Waardenpas
betrokken. Samen met Allard Roeterdink
(Design Academy Eindhoven) en Justus
Tomlow (ontwerper) heeft hij de eerste
stappen gezet. Om het instrument te
ontwikkelen en te implementeren werd
een stichting Waardenpas opgericht
waarin de initiatiefnemers en de medeuitvoerder Corline van Es (Stichting
Nederland Kennisland) zitting namen.
In het begin is vooral gezocht naar
manieren om waarden van mensen
expliciet te maken en om een handige
manier te vinden om het uiteindelijke
waardenprofiel visueel weer te geven.
Vijf waarden stonden daarbij centraal:
1. Gezondheid: is een product gezond
voor mij?
2. Prijs: is het belangrijk dat een product
goedkoop is?
3. Mens: is het product mensvriendelijk
geproduceerd?
4. Milieu: is het product duurzaam, goed
voor het milieu en/of dieren?
5. Kwaliteit: is het een goed product in
zijn soort?
Het doel was vooral om mensen na te laten
denken over hun eigen waardenprofiel

en dit te kunnen
vergelijken met
het waardenprofiel
van anderen,
zodat hierover
een gesprek op
gang kon komen
tussen gebruikers onderling. Het eigen
waardenprofiel vergelijken met het profiel
van producten, bleek veel lastiger te
realiseren vanwege het ontbreken van een
betrouwbare productdatabase en vanwege
de moeilijkheid om objectiveerbare
productprofielen op te stellen en die te
onderhouden. Het streven bleef wel om
met behulp van het eigen profiel op zoek te
kunnen gaan naar passende producten.

Poging tot lancering
Het ontwerp van de Waardenpas is bij
verschillende personen in de loop van
2008 getest en ook ingevuld door enkele
bekende Nederlanders. Ook is een
proefversie van de Waardenpas digitaal
beschikbaar gemaakt.
Een doorbraak bij de implementatie leek
te komen via de samenwerking met de
RVU. Deze omroep was geïnteresseerd om
de Waardenpas op te nemen op de site van
de Club van 100, een sociaal netwerk van
mensen die elkaar willen helpen. Ook had
de RVU het plan om via de website van
de Keuringsdienst van Waarden mensen
in staat te stellen om de inhoud van hun
koelkast online te delen en op die manier
een discussie uit te lokken. De Waardenpas zou een middel worden om gebruikers
met elkaar te laten praten over de inhoud
van hun koelkasten. Het persoonlijk
waardenprofiel van een gebruiker zou
daarmee een onderdeel vormen van
iemands digitale identiteit.
In de loop van 2009 trok de RVU zich terug
vanwege reorganisaties in het mediabestel,
hetgeen tot verdere vertraging leidde. De
aankondiging van de Waardenpas in de nota

Inez de Beaufort (hoogleraar
gezondheidsethiek) “Mijn probleem is
dat er een moreel oordeel achter schuil
gaat. Iemand die prijs hoog plaatst
en mensenrechten laag, die zou niet
deugen. Daarom vraag ik me af of
mensen de waardenpas eerlijk invullen
of dat ze een ‘ethisch correct’ antwoord
geven. Wat ik leuk zou vinden is dat je
eigen pas je feedback geeft als je in de
supermarkt staat. Zo van: nou Inez,
er klopt weer geen meter van, je hebt
alleen voor de prijs gekocht en niks voor
mensenrechten of milieu.”

Rob Oudkerk (oud-politicus en lector
leefstijlverandering) “Dit testje is heel
gemeen. Wat een instinkers. Het irriteert
enorm omdat de waarden die je tegen
elkaar moet afwegen een aantal keren
hetzelfde lijken. Het klopt ook niet. Nu
staat milieu op nul. Dat irriteert me.
Maar het is wel een feit dat milieu voor
mij niet in de eerste schil zit. De kern
is het ego. Een mens denkt uiteindelijk
toch eerst aan zichzelf. Daarom zit
gezondheid in de eerste schil.”

Janneke Vreugdenhil (culinair
journalist) “Voor mij persoonlijk staat
gezondheid bovenaan. Dan komt
mensvriendelijkheid, een waarde
die voor mij net zo belangrijk is als
milieu. Maar ik heb het gevoel dat alle
categorieën waaruit ik hier kan kiezen
eigenlijk onder kwaliteit vallen. Als ik
iets zou mogen toevoegen zou dat de
waarde ethiek zijn. Ik ben bijvoorbeeld
geen dierenactivist, maar uit ethisch
oogpunt vind ik het wel belangrijk dat
dieren goed worden behandeld.”
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Duurzaam Voedsel (2009) kon daarom
niet worden waargemaakt. Wel werd er een
‘widget’ gemaakt voor het sociale netwerk
Hyves, maar dat heeft nooit een hoge vlucht
genomen. De communicatieondersteuning
vanuit de RVU viel weg en Hyves werd
steeds meer een platform voor kinderen
en mensen die andere interesses hadden
dan het invullen van een persoonlijk
waardenprofiel.

Samenwerking met
PLANETZER0
Net toen Waardenpas op een dood spoor
leek te zitten, kwam InnovatieNetwerk in
contact met Felix Faassen, die bezig was om
het bedrijf PLANETZER0 op te zetten.
Zijn droom was om relevante informatie
over producten (om te beginnen voedsel)
te ontsluiten, zodat consumenten een
afgewogen keuze konden maken. Die keuze
konden ze maken door een persoonlijk
profiel aan te maken en met een smartphone
de barcode van een product te scannen.
Vervolgens kreeg de gebruiker via de
smartphone te zien in hoeverre een product
voldeed aan zijn eigen profiel. En dat niet
alleen, hij zou ook alternatieven aangeboden
krijgen, eventueel zelfs in andere winkels.
Dit idee sloot goed aan bij het concept
Waardenpas. Bovendien had Felix Faassen
veel technische kennis over het ontsluiten
van data, waardoor het matchen van
persoonlijke profielen aan productprofielen
een stap dichterbij kwam. InnovatieNetwerk
heeft vervolgens in 2010 en 2011 via
enkele gerichte opdrachten het fundament
onder het PLANETZER0-platform helpen
ontwikkelen, mede met steun vanuit het
ministerie van (toen nog) EL&I.

Doorontwikkeling via
QuestionMark
Er bleken in de loop van 2011 meer
vergelijkbare initiatieven te zijn ontstaan.
Varkens in Nood was bezig met de
ontwikkeling van de Superwijzer; een
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instrument om de duurzaamheidsaspecten
van vlees- en zuivelproducten in beeld
te brengen. Zij hadden vooral veel
moeite gestoken in het opbouwen van
een database met producten en in het
onderbouwen van informatie over
milieu, dierenwelzijn en gezondheid.
Ook Greenpeace had interesse om een
tool te ontwerpen om mensen te helpen
bij het maken van een duurzame keuze.
InnovatieNetwerk heeft gestimuleerd dat
partijen met elkaar gingen samenwerken.
Uiteindelijk is er een consortium
gevormd van verschillende partijen
die met elkaar een aanvraag hebben
voorbereid voor het Droomfonds van
de Postcodeloterij. Inhoudelijk trekker
bleef Felix Faassen van PLANETZER0.
De eerste aanvraag in 2011 werd niet
gehonoreerd. Greenpeace wilde echter
doorzetten en heeft toen het besluit
genomen om de Superwijzer over te
nemen van Varkens in Nood en de
stichting QuestionMark op te richten
met het doel om een gelijknamige app
te ontwikkelen die consumenten inzicht
moet geven hoe producten scoren op
het gebied van gezondheid, milieu,
dierenwelzijn en arbeidsomstandigheden.
Het bestuur van Stichting QuestionMark
bestaat uit vertegenwoordigers van
Greenpeace, duurzaamheidsplatform
Nudge, communicatiebureau
KesselsKramer en de internationale
vakbond ITUC. Voorzitter is Greetje
Lubbi, directeur werd Charlotte
Linnenbank van KPMG en Felix Faassen
bleef inhoudelijk betrokken.
InnovatieNetwerk heeft in 2012
bijgedragen aan de ontwikkeling van het
QuestionMark-platform door een wikifunctionaliteit te laten ontwikkelen, zodat
gebruikers zelf informatie over producten
kunnen toevoegen. In de loop van 2012
is de app QuestionMark gelanceerd als
vervanger van de Superwijzer.

In februari 2013 werd een tweede
aanvraag bij het Droomfonds van de
Postcodeloterij wel gehonoreerd en kreeg
QuestionMark een bedrag van €7,6
miljoen om de app uit te breiden en
bredere bekendheid te geven.

Hoe nu verder?
De Stichting QuestionMark is druk
bezig om de eigen organisatie op
poten te zetten en om de app verder
te ontwikkelen. Een van de volgende
stappen zal zijn om het aantal producten
in de database uit te breiden (nu alleen
zuivel en vlees) en om het criterium
arbeidsomstandigheden mee te nemen
bij de beoordeling van producten. De
keuzevrijheid van gebruikers en de
mogelijkheid duurzaamheidsthema’s
verschillend gewicht te geven, blijft ook
in QuestionMark bestaan. Gebruikers

kunnen via de wiki-functie zelf informatie
blijven aandragen.
Ook zijn er gesprekken gaande met
andere organisaties om zo min mogelijk
dubbel werk te doen en zoveel mogelijk
te kunnen profiteren van de kennis
en ervaring van anderen. Verder zal
er een verdienmodel moeten worden
ontwikkeld om het QuestionMarkplatform ook op langere termijn te
kunnen financieren.
Voor InnovatieNetwerk kan het concept
Waardenpas worden afgesloten. Het
gedachtegoed van Waardenpas is
voldoende verankerd in QuestionMark.
Er is een sterk samenwerkingsverband
gebouwd dat in staat moet worden geacht
– zeker met de financiële steun van de
Postcodeloterij – om de app verder te
ontwikkelen en te implementeren.

