Eindrapportage “Sicher ist Lecker“

1. Aanleiding
Eind 2014 heeft GroentenFruit Bureau in samenspraak met GroentenFruit Huis het PT verzocht de
resterende middelen in te zetten om de campagne te continueren. Dit gezien de situatie in de sector, de
ontwikkelingen in de afzet naar Rusland, de kansen op de Duitse markt en het succes van de EU
campagne. Achterliggende gedachte hiervan was dat investeringen in de campagne niet verloren zouden
gaan. Zo is binnen de campagne inmiddels de grootste Duitse groenten en fruit Facebook community
opgebouwd, een platform wat de sector nog jaren kan gebruiken om de consument te bereiken.
Daarnaast zou gedurende de “extra tijd” o.a. worden getracht voldoende private middelen te genereren
om een nieuwe glasgroenten/vruchtgroenten campagne in te dienen in Brussel.
2. Campagne activiteiten en resultaten 2015 (niet EU)
Website:
16.343 bezoekers
1,5 pagina’s per bezoeker
Maandelijkse blog
Social Media:
Facebook 35.434 likes
Bereik: 228.181
Grootste social media community mbt groenten
PR:
Beperkt
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Herpositionering glasgroenten
Dat de consumptie van groenten en fruit bijdraagt aan een goede gezondheid, het fit voelen en het
gevoel van welbevinden weten veel consumenten. Dat ze vervolgens de daad niet bij het woord voegen
is zeer opmerkelijk. Blijkbaar is er sprake van één of meerdere barrières waardoor men afziet van meer
consumeren van groenten en fruit.
Naar aanleiding van marktbezoeken en deskresearch signaleren we een communicatieconflict tussen
consumententaal (5 g’s) en schaptaal (prijs). De herpositionering de basis zijn voor een nieuwe
vruchtgroentencampagne.

Acquisitie nieuwe campagne
Samen met GroentenFruit Huis is een nieuwe campagne (Nederland en Duitsland) opgezet om de daling
in de consumptie van groenten en fruit stoppen en weer ombuigen in een stijging. Deze campagne is een
gedrag veranderende campagne gericht op “de Not Nows”. Binnen deze doelgroep zijn twee smaken: de
opportunisten en de gemakzuchtigen. In de perceptie van Gemakzuchtigen en Opportunisten is de
grootste barrière: Groenten en fruit = ‘gedoe’
Het is gedoe want het kost teveel tijd
Het is gedoe want ik weet niet precies hoe & wat
Het is gedoe want ik krijg vieze vingers
Het is gedoe want ik krijg gezeur aan tafel
Dat gedoe maakt dat ze er “nu” even geen zin in hebben.
De Campagne is gericht op drie strategische domeinen:
 Mensen helpen variëren
 Meer groenten en fruit op de ‘normale’ eetmomenten
 Creëren van een nieuw eetmoment
Bedoeling was om deze campagne in te dienen voor EU subsidie. Het afgelopen jaar is veel tijd en
energie gestopt in het samenstellen van de campagne, een aanbestedingsleidraad en acquisitie binnen
het vak. Begin november werd duidelijk dat er momenteel onvoldoende draagvlak binnen de sector is om
de Europese aanvraag door te zetten. Eind november komt er een bijeenkomst van de Business Council
Voeding & Gezondheid (GroentenFruit Huis) om te onderzoeken of ze mogelijkheden zien om nog íets te
doen met het materiaal dat er nu ligt. Vooralsnog zijn er helaas nog geen concrete plannen voor een
vervolg.

3. Campagne activiteiten 2016 (niet EU – uitvoering Groenten Fruit Huis)
In 2016 is in september deelgenomen aan de Nachhaltigheidsmesse van Rewe en is een training
gegeven aan 500 EDEKA managers inzake duurzaamheid.
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4. Financiële status en vervolg
Project fasen Glasgroenten niet EU
Campagne activiteiten en resultaten 2015 (niet EU)
Project nr.
4455

Actie
400 Accountant-/bankkosten

€

2.539,76

GFB

€

4.100,00

4455

407.1 Algemeen

GFB-fin.adm.

€

9.537,00

4455

407.2 Eindrapportage GJK

Florpartners

€

4.180,00

€

20.356,76

4455

405 Bedrijfsbureau contributie

Subtotaal boven de lijn
4455

403 PR

Dederichs

€

12.912,90

4455

421 Website

Dederichs

€

13.217,65

4455

422 Social media

Dederichs

€

19.463,14

4455

407 Algemeen activiteiten

Florpartners

€

25.761,25

4455

€

Exta budget

-

Subtotaal onder de lijn

€

71.354,94

Subtotaal

€

91.711,70

Nachhaltigheismesse Rewe

€

40.835,75

EDEKA Education

€

4.000,00

Subtotaal

€

44.835,75

Reservering mogelijke nacontroles EU/RVO

€

1.500,00

Campagne activiteiten 2016 (niet EU – uitvoering GroentenFruit Huis)
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