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Achtergrond

Het meten van voedselconsumptie, en het begrijpen van de factoren die consumentengedrag bepalen, is
moeilijk en vindt in Nederland en Europa veelal ad hoc en ongestructureerd plaats. Er is geen
infrastructuur om deze gegevens systematisch te verzamelen. FoodProfiler biedt de mogelijkheid om in
een internationale context data te verzamelen om onderzoek te doen naar consumentengedrag in relatie
tot voedselconsumptiepatronen. De near-time registratie van de afgelopen 2 uur, de langdurige
metingen en grote groepen consumenten leveren rijke en betrouwbare inzichten.

FoodProfiler

De FoodProfiler is een app waarmee consumenten kunnen invullen wat zij hebben gegeten.
Consumenten krijgen via deze app random reminders om in te vullen wat zij de laatste 2 uur hebben
gegeten. Zij vullen in of ze een snack, hoofdmaaltijd of lunch hebben gegeten en ook wat zij precies
hebben gegeten. Bijvoorbeeld een salade met appel en geitenkaas. Als het profiel volledig is ingevuld,
krijgen zij te horen wat voor type eter zij zijn. Bijvoorbeeld: in vergelijking met het algemene Nederlandse
profiel eet je veel groenten en weinig fruit. Dit is gezond, maar je kunt nog gezonder eten.
Zo krijgen we inzicht in de consumptie van grote groepen mensen: wat er met wat wordt
gegeten, door wie en wanneer. De near-time registratie van de afgelopen 2 uur, de langdurige
metingen en grote groepen consumenten leveren rijke en betrouwbare inzichten. Er is dus een methode
die bruikbare data oplevert zodat u een stap dichter bij het begrijpen en verklaren van
consumentenkeuzes komt. De data bieden inzicht in Wanneer, Waarmee, Waarom & Wie welke
voedingsproducten eet.

Covid-19

Deze factsheet is gemaakt op basis van informatie van de FoodProfiler, maar ook op basis van
vragenlijsten die tijdens de Covid-19-pandemie zijn ingevuld. Deze combinatie was nodig om meer duiding
te kunnen geven aan veranderingen zoals thuiswerken, maar ook om goed met andere jaren te kunnen
vergelijken. Dat mensen meer producten in de supermarkt kochten was duidelijk, maar hoe zag het
consumptiegedrag na aankoop eruit?
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Project

FoodProfiler is ontwikkeld door Wageningen Economic Research. Binnen het project Market Intelligence
Voedingstuinbouw 2.0 (2017-2020) wordt de FoodProfiler verder doorontwikkeld. In het Market
Intelligence-project worden tools ontwikkeld met en voor de voedingstuinbouwketen. De FoodProfiler-lijn
binnen het Market Intelligence-project richt zich op gebruiksklaar maken van de FoodProfiler voor het
testen van verschillende voedingspatronen. Hierbij denken we aan verschillen in voedingspatronen
tussen landen, seizoenen of door interventies. In het Market Intelligence-project werken we samen
met GroentenFruit Huis. GroentenFruit Huis geeft als opdrachtgever bijvoorbeeld aan welke vraagstukken
er leven.
In verschillende factsheets geven we een overzicht van de mogelijkheden van de FoodProfiler-data. In deze
factsheet staat de groenteconsumptie en met name de consumptie van paprika’s centraal. Deze wordt
beschreven tussen de landen, eetmomenten en personen. Het is dus niet onze bedoeling een volledig
beeld van groente- en tomaatconsumptie te geven, maar om de potentie en mogelijkheden van
de FoodProfilerdata weer te geven.

Steekproef

Vanaf 2015 zijn we in Nederland gestart met het verzamelen van data. Dit doen we grofweg op 2 manieren.
1. Vrijwillige respondenten, die de app vrijwillig invullen zonder vergoeding
2. Betaalde respondenten, die de app tegen een vergoeding invullen.
Het voordeel van betaalde respondenten is het verkrijgen van een representatieve steekproef. In 2017
hebben we de app startklaar gemaakt om ook in België, Duitsland en Engeland data te verzamelen. We
hebben nu (eind 2020) in totaal 8,256 gebruikers. Hiervan is ongeveer 36% Duits, 30% Nederlands, 20%
uit het Verenigd Koninkrijk en 13% uit België.
De buitenlandse respondenten zijn vrijwel allemaal betaalde respondenten. Van de Nederlandse
respondenten is een gedeelte betaald. We hebben de betaalde respondenten en de vrijwillige respondenten
samengenomen omdat een onderzoek uit 2015 liet zien dat zij vergelijkbare consumptiepatronen hebben
en we nu met name op zoek waren naar voldoende kritische massa om uitspraken te doen.
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Onderstaande figuren geven een beschrijving van de totale steekproef (N= 7.909) over alle landen heen.
Geslacht, gezinssamenstelling, opleiding en het land van de gebruikers is beschreven. Kijk voor wegingen,
meer en live informatie op het FoodProfiler dashboard. Let op dat de aanvullende informatie over de
impact van de Covid-19- pandemie over een selectie van deze groep gaat.
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Consumptiedata van fruit en groenten
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Aandeel van
groente- en
fruitconsumptie
in geselecteerde
maanden in 2020

In figuur 1 is het percentage groente- en fruitconsumptie van de totale voedselconsumptie gemeld in de
FoodProfiler te zien. Dit overzicht is voor de maanden juli, augustus, september en oktober (relatief
rustige maanden wat betreft lockdowneffecten). We zien hier dat de groente- en fruitconsumptie in alle
maanden redelijk hoog is gebleven.

Figuur 1
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Veranderingen
aandeel van
groente- en fruitconsumptie van
2017 tot 2020

In figuur 2 zien we dat als we 2017 vergelijken met 2020 de groente- en fruitconsumptie gestegen is. We
vergelijken 2017 en 2018 alleen op de maanden in het jaar waarin effecten te verwachten zijn en er veel
respondenten meededen aan het onderzoek. De stijging in groente- en fruitconsumptie komt overeen met
andere databronnen waaronder de vragenlijst zoals weergegeven in de rest van deze factsheet.

Figuur 2

Percentage van de groente- en fruitconsumptie ten
opzichte van de totale voedselconsumptie
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Vragenlijst veranderde eetgewoonten
tijdens coronacrisis
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Opzet onderzoek

Naast de data uit de FoodProfiler hebben we vanwege de Covid-19-pandemie en verschillende
maatregelen zoals een lockdown ook een vragenlijst afgenomen onder 1.545 Nederlandse en Duitse
respondenten. Deze vragen zijn ter aanvulling op en voor de duiding van de FoodProfiler-resultaten. De
vragenlijst is afgenomen tussen eind juli en begin september toen er een versoepeling van de
maatregelen was.
In de cirkeldiagram is de verdeling van de respondenten in Nederland en Duitsland te zien.

Figuur 3
Totaal aantal respondenten: 1.545

Nederland, 702
Duitsland, 843
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Betaalbaar, gezond en veilig zijn belangrijke motieven
voor de aankoop van voeding en zijn nog belangrijker
geworden
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Motieven
voor aankoop
voedselproducten Algemeen

Op deze slide en de volgende zijn de kenmerken te vinden die de respondenten bij de aankoop van
voedselproducten belangrijk vinden. Ze konden hierbij voor verschillende kenmerken antwoorden op een
7-puntsschaal, waarbij 1 helemaal niet belangrijk en 7 heel erg belangrijk was. Onderstaand worden de
belangrijkste motieven weergegeven van in totaal 16 motieven. Opmerkelijk is de hoge score voor veilig
voedsel: dit staat meestal niet in de top 3. Sensorisch aantrekkelijk daarentegen staat lager (plaats 5) dan
verwacht.
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Motieven
voor aankoop
voedselproducten Algemeen

Op deze slide zijn de overige 8 kenmerken te vinden die de respondenten bij de aankoop van
voedselproducten belangrijk vinden. Ze konden hierbij voor verschillende kenmerken antwoorden op een
7-puntsschaal, waarbij 1 helemaal niet belangrijk en 7 heel erg belangrijk was. We zien dat alle motieven
boven de 4 (het midden) scoren, ook het laagst scorende motief Nederlandse herkomst. Dit betekent dat
alle motieven belangrijk zijn voor de respondenten.
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Motieven voor aankoop
voedselproducten –
Belangrijker of minder belangrijk

Op de vraag of bepaalde voedselkeuzemotieven belangrijker of minder
belangrijk geworden zijn, is het antwoord eenduidig: alle
voedselkeuzemotieven zijn belangrijker geworden. Consumenten lijken
dus bewuster met hun keuzes voor voeding om te gaan.
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Meer verandering in dagelijkse gewoontes door
het coronavirus brengt ook veranderingen in
eetgewoontes teweeg
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Meer invloed, meer
verandering?

Figuur 4

Op de volgende slides worden de respondenten in twee groepen onderverdeeld: een groep die weinig
verandering in zijn dagelijkse gewoontes ervaart door de uitbraak van het coronavirus en een groep die
veel verandering in zijn dagelijkse gewoontes ervaart. De indeling is gemaakt op basis van zelfrapportage
(vragen naar de invloed van corona op dagelijkse gewoontes). In figuur 4 is de verdeling tussen de
groepen te zien.

Totaal aantal respondenten Nederland: 702

Veel impact,
317
Weinig impact,
385
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Deelnemers
die een veel
verandering
ervaren scoren
hoger op de
gevraagde
emoties

Figuur 5 toont in welke mate beide groepen vinden dat angst, nervositeit, ongerustheid en bezorgdheid
van toepassing zijn sinds de uitbraak van Covid-19. De groep die veel verandering van dagelijkse
gewoontes ervaart laat een hogere score zien dan de groep die weinig verandering ervaart. De verschillen
tussen de twee groepen zijn voor alle emoties significant. Bezorgdheid scoorde bij beide groepen het
hoogst.

Figuur 5
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Veranderde
eetgewoontes
sinds uitbraak van
de coronacrisis –
Meer gaan doen

In figuur 6 staan de vijf hoogste scores van veranderde eetgewoontes sinds de coronacrisis. In totaal zijn
er 22 eetgewoontes voorgelegd aan de respondenten. Opmerkelijk is dat gemiddeld alle respondenten
meer groente en fruit zijn gaan eten en dat hoe meer invloed van de pandemie ze ervaarden (groen), hoe
meer groente en fruit ze consumeerden.
De * geven aan dat voor al deze gewoontes er een significant verschil bestaat tussen mensen die veel
verandering ondervonden (groen) in vergelijking met mensen die weinig verandering ondervonden
(blauw).

Figuur 6
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Veranderde eetgewoontes sinds de uitbraak van
de coronacrisis – Minder gaan doen
▪
▪

Gezondheid wordt als belangrijker beschouwd sinds de start van de coronacrisis.

▪
▪

De respondenten geven ook aan minder voedsel weg te gooien.

▪

De groep die minder verandering ondervindt, verschilt nauwelijks met de groep
die veel verandering door de crisis heeft ervaren in het op deze sheet genoemde
minder vertoonde gedrag.

Dat blijkt ook uit de aangegeven verlaagde consumptie van alcohol, fastfood- en
kant-en-klaarmaaltijden.

Sommige respondenten geven aan minder online te bestellen, wat overeen kan
komen met de verhoogde aankopen bij lokale ondernemers.
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Bij veel
verandering eten
deelnemers anders
bij de lunch, het
avondeten en
tussendoortje

Figuur 7

In figuur 7 zien we of respondenten die veel of weinig verandering ervaren anders zijn gaan eten tijdens
het ontbijt, de lunch, het avondeten of bij een tussendoortje. Ook hier zien we dat mensen die veel
verandering ondervinden hoger scoren, waarbij er een significant verschil (aangegeven met *) is tussen
de groepen voor de lunch, het avondeten en een tussendoortje. Omdat alle deelnemers rond de twee en
drie scoren op de 7-puntsschaal, kan het zijn dat het niet hele grote veranderingen zijn.

In hoeverre ben je op onderstaande momenten anders gaan eten?
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Alle deelnemers
eten meer
groenten en fruit,
de deelnemers die
veel verandering
ervaren nog iets
meer

Figuur 8

In figuur 8 zien we of voor bepaalde productgroepen mensen hier meer of minder van zijn gaan eten sinds
de coronacrisis. Alle productgroepen scoren boven de 3, waaruit we kunnen afleiden dat beide groepen
meer groenten, fruit, verpakte producten en peulvruchten zijn gaan eten. De groep die veel verandering
ervaart, laat weer een hogere score zien dan de groep die weinig verandering ervaart, waarbij alleen voor
fruit er geen significant verschil is (aangegeven met * als er wel een significant verschil is) tussen de
scores.

Sinds de uitbraak van het coronavirus in Nederland ...
1 = Eet ik dit veel minder dan voor de uitbraak van het coronavirus , 5 = Eet ik dit veel meer dan
voor de uitbraak van het coronavirus
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Geselecteerd op verhoogde groente- en
fruitconsumptie, hebben deelnemers die veel en weinig
verandering ervaren net een ander profiel
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Verandering en
een verhoogde
groente- en
fruitconsumptie

Op de volgende sheets zijn de respondenten geselecteerd die meer groenten en/of fruit zijn gaan eten
sinds de coronacrisis. Deze groep is onderverdeeld in de twee groepen met veel en weinig verandering.
Op de volgende pagina’s vergelijken we deze twee groepen op demografische gegevens.

Figuur 9

Totaal: 232

Weinig impact en
verhoogde
groenten en fruit
consumptie, 72

Veel impact en
verhoogde groenten
en fruit consumptie,
160
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Veel verandering
en een verhoogde
groente- en
fruitconsumptie
(N=160)

Deze slide toont de demografische kenmerken van de respondenten die veel verandering melden en een
verhoogde groente- en fruitconsumptie.

Komen uit een stad tussen de 30.000 en 100.000 inwoners (28%) en uit een stad boven de
100.000 inwoners (26%)

Overwegend vrouw (64%)

Midden- (42%) en hoogopgeleid (49%)

Vooral tussen de 26 en 35 (31%), verder redelijk gelijk verdeeld tussen de 18 en de 55.
Geen 56- plussers

Vooral een modaal inkomen (26%), verder redelijk gelijk verdeeld tussen beneden
modaal en 2x modaal of meer
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Weinig
verandering
en een verhoogde
groente- en
fruitconsumptie
(N=72)

Op deze pagina zien de demografische kenmerken van de respondenten die weinig verandering melden en
een verhoogde groente- en fruitconsumptie.

Komen uit een dorp grenzend aan een stad (25%) en uit een stad boven de 100.000 inwoners
(33%). Opvallend is, dat maar 11% uit een stad tussen de 30.000-100.000 inwoners komt.

Gelijkere verdeling man (46%) en vrouw (54%)

Midden- (42%) en hoogopgeleid (47%)

Vooral tussen de 26 en 35 (38%) en de 18 en 25 (29%), minder deelnemers tussen de 36 en 55.
4% bestaat uit 56-plussers

Vooral een modaal inkomen (29%) en een inkomen tussen 1 x en 2 x modaal (25%)
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Vergelijking van
groepen

Deze slide toont een vergelijking van de demografische kenmerken van de respondenten die veel en
weinig verandering melden. Dit gaat over de groep met een verhoogde groente- en fruitconsumptie.

Mensen die veel verandering ervaren wonen meer in een kleine en grote stad, terwijl mensen die
weinig verandering ervaren vooral in een dorp grenzend aan een stad en een grote stad wonen

Mensen die veel verandering ervaren zijn vaker vrouw dan bij de groep die weinig veranderingen
ondervindt
Beide groepen zijn vooral midden- en hoogopgeleiden

Beide groepen zijn vooral jongere mensen

De groep die veel verandering ervaart lijkt een iets lager inkomen te hebben, dan de groep die
weinig verandering ervaart
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Kenmerken
deelnemers die
meer groenten
en/of fruit eten

In figuur 10 is de verdeling van het opleidingsniveau te zien van de deelnemers en hoe hun
groenteconsumptie eruitziet sinds de coronacrisis. We zien dat de stijging in groenteconsumptie iets hoger
ligt bij lageropgeleiden.

Figuur 10
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Kenmerken
deelnemers die
meer groenten
en/of fruit eten

In figuur 10 is de verdeling van het opleidingsniveau te zien van de deelnemers en hoe hun
fruitconsumptie eruitziet sinds de coronacrisis. Hier zien we een ander effect dan bij groente, hoger
opgeleiden geven aan vaker fruit te eten.

Figuur 10

Fruitconsumptie sinds uitbraak coronacrisis naar
opleidingsniveau (N=702)
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Conclusies

Mensen eten meer
thuis, koken zelf en
eten meer groente,
fruit en iets meer
peulvruchten

Ze vinden
betaalbaar, gezond
en veilig belangrijk
bij de aankoop van
hun producten en
deze zijn nog
belangrijker
geworden sinds
de coronacrisis

Mensen die veel
verandering van
het coronavirus
ervaren eten vooral
anders tijdens de
lunch, het
avondeten en bij
een tussendoortje

Onder
laagopgeleiden
is er een hogere
stijging in
groenteconsumptie,
maar voor
fruitconsumptie
loopt deze stijging
sterk achter op de
hoogopgeleiden.
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Meer informatie of
heeft u vragen:
Jos van den Puttelaar:
Jos.vandenputtelaar@wur.nl
+31 (0)703358175
Dit onderzoek is uitgevoerd door Wageningen Economic
Research in samenwerking met en gefinanciëerd door
GroentenFruit Huis. Dit project is uitgevoerd binnen de
topsector Tuinbouw en Uitgangsmateriaal van het
ministerie van Economische Zaken.
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