
Het Voedingscentrum heeft richtlijnen opgesteld 
waarmee je schoolkantines, sportkantines en 
bedrijfsrestaurants gezonder maakt: de  
Richtlijnen Gezondere Kantines. Deze richtlijnen 
maken het voor consumenten makkelijker om 
gezond te kiezen. Deze editie van de Richtlijnen 
Gezondere Kantines vervangt de eerste editie uit 
2014. Deze editie is geüpdatet met de Richtlijnen 
Schijf van Vijf en de ervaringen met de richtlijnen 
tot nu toe.   

In de Richtlijnen Gezondere Kantines wordt op twee 
manieren naar de kantine gekeken: op productniveau 
en op niveau van het totale aanbod en uitstraling van 
de kantine. Op productniveau bestaan er al criteria 
voor de gezonde keuze: de Richtlijnen Schijf van Vijf.1 
Deze zijn in de Richtlijnen Gezondere Kantines 
opgenomen. Op het niveau van het totale aanbod en 
de uitstraling van de kantine zijn criteria geformuleerd 
die als doel hebben de kantine in zijn geheel gezonder 
te maken. 

Binnen de kaders van de Richtlijnen Gezondere 
Kantines hebben kantines veel keuzevrijheid. Er zijn 
verschillende niveaus gedefinieerd: een bronzen, 
zilveren en gouden kantine. Hoe ‘edeler’ het metaal, 
hoe gezonder het aanbod en de uitstraling. Niveau 
brons is alleen van toepassing op sportkantines en 
bedrijfsrestaurants. Van schoolkantines wordt verwacht 
dat zij ten minste instappen op niveau zilver. 

Deze factsheet geeft de onderbouwing voor de 
Richtlijnen Gezondere Kantines. De richtlijnen zijn 
gebaseerd op resultaten van onderzoek naar het 
beïnvloeden van keuzegedrag, de Richtlijnen  
Schijf van Vijf en ervaringen met het programma  
De Gezonde Schoolkantine. Verder zijn experts op  
het gebied van voeding en gedragsbeïnvloeding 
geconsulteerd en zijn praktische wensen van (toe- 
komstige) gebruikers van de richtlijnen meegenomen. 
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Voor wie is het relevant?
De Richtlijnen Gezondere Kantines vormen een basis 
voor bestuurders, kantinebeheerders, kantinemede- 
werkers, cateraars en vrijwilligers, die zich willen 
inzetten voor het gezonder maken van schoolkantines, 
sportkantines en bedrijfsrestaurants. Daarnaast vormen 
de richtlijnen een uitgangspunt voor beleidsmakers die 
kantines willen stimuleren om het aanbod gezonder te 
maken. Verder beschrijven zij ook voor de consument 
wat hij mag verwachten in een kantine die hiermee  
aan de slag is.

Welke issues spelen er?
Bij het tot stand komen van de richtlijnen spelen 
verschillende issues een rol: Wat is de wens van de 
consument? Hoe komen voedselkeuzes tot stand?  
Hoe beïnvloed je voedselkeuze?   

Vraag van de consument  
In een onderzoek onder ruim 2.000 Nederlanders geeft 
41% aan het eetgedrag te willen verbeteren en zegt 
43% het moeilijk te vinden om iets aan het eetgedrag 
te verbeteren. De verantwoordelijkheid om gezonder  
te gaan eten, leggen ze voor een groot deel bij zichzelf. 
Het meest noemen ze het tonen van meer wilskracht 
en het minder ingaan op verleidingen. Ruim de helft 
van de Nederlanders (53%) heeft behoefte aan een 
groter aanbod van gezonde producten, bijvoorbeeld in 
de supermarkt, op het werk, op school of opleiding, 
onderweg en in de horeca.2

In een onderzoek op middelbare scholen onder ruim 
400 jongeren geven scholieren aan verleid te worden 
door het aanbod in de schoolkantine. Een deel zegt  

het ermee eens te zijn als er alleen gezonde producten 
verkocht worden in de kantine.3 60% van de bezoekers 
van sportkantines zou willen dat de verhouding gezond 
en minder gezond ten minste gelijk is of dat de kantine 
meer gezonde dan ongezondere keuzes aanbiedt.4

Keuzegedrag  
Het maken van keuzes, ook over voeding, vindt plaats 
via twee cognitieve processen: het reflectieve en het 
impulsieve systeem.5, 6 Het reflectieve systeem is 
rationeel en bewust. Bij het aansturen van gedrag  
door het reflectieve systeem, gaat een overweging 
vooraf aan de keuze. Het impulsieve systeem is snel, 
automatisch en onbewust. Gedrag gestuurd door het 
impulsieve systeem wordt direct aangestuurd door 
prikkels uit de omgeving. 

Voedselkeuzes zijn vaak een kwestie van gewoonte- 
gedrag. En gewoontegedrag komt vooral tot stand  
via het impulsieve systeem. Daardoor is voedselkeuze-
gedrag ontvankelijk voor prikkels uit de omgeving. 
 
De aanslag op de wilskracht  
Ondanks het besef dat ongezonde eetgewoonten 
bijdragen aan ernstige gezondheidsrisico’s, is het voor 
mensen moeilijk om hun ongezonde gewoontes te 
veranderen. Om weerstand te bieden aan verleidingen 
uit de omgeving is zelfcontrole nodig. Dat vraagt veel 
mentale inspanning. Kortstondig kunnen we dat wel 
opbrengen. 

In Nederland is de omgeving echter in de afgelopen 
tientallen jaren op zo’n manier veranderd dat het 
aanbod voor ongezonder en calorierijk voedsel  
steeds groter en toegankelijker is geworden, en  
we voortdurend worden blootgesteld aan deze 
verleidingen.7 Dat kan uiteindelijk leiden tot wils- 
uitputting (egodepletie).8, 9 Het impulsieve systeem 
krijgt de overhand en de meeste keuzes zullen  
impulsief tot stand komen onder een sterk sturende 
invloed van prikkels uit de omgeving. Bij een over- 
heersend ongezond aanbod leidt dat vaak tot een 
ongezonde voedselkeuze. 

Een duwtje in de goede richting  
Interventies die zijn gericht op informatieverstrekking 
over leefstijl en gezondheidsrisico’s, spreken het 
reflectieve, rationele systeem aan. Dergelijke inter- 
venties zijn vaak onvoldoende effectief om risicogedrag 
te veranderen.10 De laatste jaren krijgt daarom de 
interactie tussen automatisch gestuurd gedrag (het 
impulsieve systeem) en omgevingsprikkels meer 
aandacht in interventies gericht op gedragsverandering. 
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Hierbij wordt ingezet op het veranderen van gedrag 

door het aanpassen van de omgeving. Consumenten 

een duwtje in de goede richting geven zonder  

daarbij hun vrijheden in te perken, speelt hierin een 

prominente rol. Dit gegeven staat bekend onder de 

Engelse term ‘nudging’.11 De Richtlijnen Gezondere 

Kantines zijn gebaseerd op dit principe. Zij geven een 

duwtje (nudge) richting een betere voedselkeuze door 

in de kantineomgeving aanpassingen te doen, zonder 

de minder gezonde keuzes volledig te verwijderen.  

Stimuleren van een gezondere voedselkeuze
De Richtlijnen Gezondere Kantines zijn gestoeld op 

bevindingen uit de wetenschappelijke literatuur.  

De algemene bevinding is dat mensen eerder eten  

van voedsel dat prominent in hun omgeving aanwezig 

is en gemakkelijk te verkrijgen.12, 13

In twee systematische reviews wordt geconcludeerd  

dat er enig effect te zien is in de voedselkeuze van 

mensen in bedrijfsrestaurants, als omgevingsfactoren 

veranderen.14, 15 Een positief effect op de inname van 

groente en fruit werd waargenomen in studies waar 

deze meer beschikbaar en zichtbaar waren en/of 

informatie- of promotiemateriaal aanwezig was. Een 

aantal andere studies toont eveneens aan dat het 

aanbieden van een grotere hoeveelheid gezondere 

producten een positief effect heeft op de verkoop 

daarvan. Zo werden er bijvoorbeeld meer gezonde 

snacks gekozen wanneer het relatieve aanbod daarvan 
in een kantinesetting verhoogd werd.16 Zowel op  
school als op de werkplek liet ook het vergroten van  
het aanbod van laagcalorische snacks en dranken in 
automaten de verkoop van de gezondere keuze stijgen, 
in vergelijking met plekken waar de automaten niet 
veranderden.17, 18

Naast het vergroten van het aandeel ‘gezond’ zijn er 
verschillende andere aspecten in het aanbieden van 
voedsel die van invloed kunnen zijn op keuzegedrag.  
Zo kunnen kleine veranderingen in de plaatsing en 
toegankelijkheid van producten, of het gemak waarmee 
producten te consumeren zijn, al leiden tot een 
verandering in keuze voor die producten.12, 13, 19, 20

Deze aanwijzingen samen ondersteunen de gedachte 
dat de alomtegenwoordigheid en prominente plaatsing 
van gezondere producten kan bijdragen aan het maken 
van gezonde keuzes. 

Het totale bewijs voor de effectiviteit van implementatie 
van bovengenoemde strategieën is nog beperkt.14, 15 
Veelal worden verschillende strategieën gecombineerd 
in één interventie, waarbij de individuele bijdrage van 
diverse ‘nudges’ moeilijk te bepalen is. Ook is het nog 
onduidelijk wat de langetermijneffecten op voedsel-
keuze, gedrag en gezondheid zijn. Hiervoor is meer 
onderzoek nodig.
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De Richtlijnen Gezondere Kantines uitgewerkt in criteria
Binnen de Richtlijnen Gezondere Kantines zijn drie niveaus gedefinieerd: brons, zilver en goud. Deze hebben in toenemende  
mate een gezonder aanbod en uitstraling. Hieronder staat de uitwerking van de Richtlijnen in de verschillende criteria  
voor deze verschillende niveaus.  

De basis voor alle kantines  
Aanbod 
n   De kantine biedt in elke aangeboden productgroep minstens één betere keuze aan.  

Bijvoorbeeld in de productgroep zuivel naast volle melk ook halfvolle melk. 
Basis-uitstralingspunten 
n   Elke kantine moet in elk geval aan 3 basis-uitstralingspunten voldoen:  

1. Op de opvallende plaatsen bij het uitgestalde aanbod staan betere keuzes. 
2. Op de opvallende plaatsen in de automaten staan betere keuzes. 
3. Als je eten of drinken aanbiedt bij de kassa, staan daar alleen betere keuzes. 
Daarnaast zijn er nog 6 aanvullende uitstralingspunten. Daarover lees je meer op de volgende pagina.

n   De kantine stimuleert het drinken van water. Bijvoorbeeld met een watertappunt. 
n   De organisatie heeft schriftelijk in beleid vastgelegd dat de kantine voldoet aan de Richtlijnen Gezondere Kantines. 

Bronzen kantine: maakt een betere keuze mogelijk
Voldoet aan de basis. 
Dit niveau is alleen van toepassing op sportkantines en bedrijfsrestaurants.

Zilveren kantine: geeft veel ruimte aan de betere keuze
Voldoet aan de basis en: 
n   het uitgestalde aanbod bestaat voor minstens 60% uit betere keuzes.
n   het aanbod in de automaten bestaat voor minstens 60% uit betere keuzes.
n   de uitstraling van de kantine verleidt tot een betere keuze en voldoet aan minstens drie van de aanvullende uitstralingspunten.
n   de kantine biedt ten minste groente of fruit aan.

Gouden kantine: hier spreekt de betere keuze voor zich
Voldoet aan de basis en: 
n   het uitgestalde aanbod bestaat voor minstens 80% uit een betere keuzes.
n   het aanbod in de automaten bestaat voor minstens 80% uit betere keuzes.
n   de uitstraling van de kantine stimuleert tot een betere keuze en voldoet aan minstens vijf van de aanvullende uitstralingspunten.
n   de kantine biedt groente én fruit aan.
 
De betere keuze 
Om te bepalen wat een betere keuze is, worden de Richtlijnen Schijf van Vijf1 als basis gebruikt. In de Schijf van Vijf staan alleen 
gezondere keuzes, bijvoorbeeld water, volkorenbrood, halfvolle melk en fruit. Producten die te veel zout, suiker of verzadigd vet 
bevatten, of maar weinig vezels hebben, staan buiten de Schijf van Vijf. Voorbeelden daarvan zijn koekjes, frisdrank en chips.  
Maar ook producten als witbrood, sauzen, vleeswaren, zoet broodbeleg en vla vallen erbuiten. Als iemand volgens de  
Schijf van Vijf eet kunnen deze producten er wel bij, maar in beperkte mate; niet vaker dan drie tot vijf keer per dag iets kleins  
buiten de Schijf (een dagkeuze), en hooguit drie keer per week wat groters (een weekkeuze). Iets kleins als dagkeuze is bijvoorbeeld 
een portie magere vleeswaren, zoals kipfilet voor op brood, een koekje, een waterijsje, een stukje chocolade of een eetlepel  
tomatenketchup bij een tosti. Voorbeelden van de grotere weekkeuzes zijn een plak 48+ kaas, een gevulde koek, patat met  
mayonaise, een schaaltje chips, een glas frisdrank of een croissant. Het advies is om deze porties klein te houden en niet te vaak
hetzelfde te eten.

De betere keuze in de Richtlijnen Gezondere Kantines omvat alle producten uit de Schijf van Vijf én dagkeuzes. Weekkeuzes zijn de 
uitzonderingen. Door naast producten uit de Schijf van Vijf ook plaats te geven aan dagkeuzes en weekkeuzes, hebben kantines 
meer vrijheid invulling te geven aan het assortiment. Dit garandeert keuzevrijheid voor de consument om zelf invulling te geven aan 
een eetmoment.



Aanvullende uitstralingspunten 
Naast de drie genoemde basis-uitstralingspunten zijn er aanvullende uitstralingspunten: 
n   groente en fruit wordt op een aantrekkelijke manier gepresenteerd.
n   op de looproute door de kantine zie je de betere keuzes het eerst.
n   bij (aan)prijsacties worden alleen betere keuzes aangeboden.
n   op de menukaart en/of prijslijst staan voor het merendeel betere keuzes vermeld.
n   op beeldmateriaal van eten en drinken staan alleen betere keuzes.
n   de merknamen en productafbeeldingen op automaten van eten en drinken, laten alleen producten uit de Schijf van Vijf zien.

De ideale kantine 
In een ideale kantine zijn alleen producten uit de Schijf van Vijf te krijgen, zoals volkorenbrood met gezond beleg, halfvolle yoghurt, 
water en thee. De kantine voldoet daarnaast aan alle uitstralingspunten. Ten opzichte van het huidige gemiddelde kantine-aanbod,  
is zo’n ideale kantine een hele stap. In 2015 had het merendeel van scholen een aanbod dat voor een kwart of meer uit  
uitzonderingen bestond.21 In sportkantines bestaat het aanbod vooral uit uitzonderingen.22 Kantines kunnen stap voor stap
de kantine gezonder maken door te beginnen bij brons, of meteen gaan voor zilver, goud of de ideale kantine.

De Kantinescan 
In 2015 is de Kantinescan ontwikkeld, in samenwerking met de Vrije Universiteit Amsterdam. Deze tool kan gebruikt worden om de 
Richtlijnen Gezondere Kantines te implementeren. Het huidige aanbod en de uitstraling van een kantine kunnen in de tool ingevoerd 
worden. Vervolgens wordt het niveau van de kantine op dat moment aangegeven. Er worden adviezen op maat gegeven over het 
verbeteren van het aanbod en de uitstraling.

Meer informatie 
Kijk voor meer toelichting op de criteria, de Kantinescan, tips, voorbeelden en inspiratie op 
www.voedingscentrum.nl/gezondekantine
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te stimuleren. Alleen zijn zij niet allemaal eenvoudig 
toepasbaar voor individuele kantines. Een totaalstrategie 
die de aanbieder, fabrikant en groothandel samen 
uitvoeren is daarvoor nodig. In de toekomst zal gekeken 
worden of het aanvullen van de Richtlijnen Gezondere 
Kantines met (een aantal van) deze strategieën van 
toegevoegde waarde is. 

Blik naar de toekomst 
Naast het prominenter aanbieden van gezondere 
producten lijken ook prijsverlaging, fiscale maatregelen 
(bijvoorbeeld een hogere belasting op frisdrank), en in 
beperktere mate het geven van gezondheidsinformatie 
via het etiket, een positief effect te hebben op gezond 
voedselkeuzegedrag.23-26 Deze maatregelen worden ook 
gezien als mogelijke strategieën om gezond eetgedrag 
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