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Gezond voedsel 

waarmaken! 
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Sr. Manager Intelligence & 
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Waarom willen we herformuleren? 
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Door de gezonde keuze  de 

gemakkelijke te maken ! 



 

Inspiratie 

Informatie: het etiket/online 

De gezonde buurt 
Partner JOGG  

Gezonde kinderen 

 

Productinnovatie 

 

 

 

 

 

  
Stap voor stap meer gezonde keuze en inspiratie! 

Betere 
producten 

De gezonde 
keuze 

gemakkelijk 
maken 

Gezonder 

omgeving 

 Vinkje 
 

 
Productkwaliteit: 
Herformulering 
 

Verantwoord Drank  

en Tabak verkoop 

 

 

Verantwoorde 
kassa 



Het Vinkje 

AH herformulering 

CBL/VWS 
akkoord  

CBL 
vleeswaren 
convenant 

Light beleid 

Onnodige 
toevoegingen 

verwijderen  

Calories front of 
package 
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AH 
gezondheidsbeleid 

producten 
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2012 

Productkwaliteit 
Gezonde criteria voor produkten 

2020 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.foodnavigator.com/Policy/Healthy-logo-Netherlands-Choices-logo-confirmed-as-first-government-backed-scheme-in-EU&ei=09uzVLCrA4zYPILpgPAM&bvm=bv.83339334,d.ZWU&psig=AFQjCNHr-uF8t-nHG3KvnI9I0-Ajtop7GQ&ust=1421159757261984


Akkoord productverbetering met Minister 

Schippers 

• Dit akkoord heeft tot doel het verminderen van de gehaltes zout, verzadigd 

vet en calorieën (suiker en (verzadigd) vet) in producten. Dit leidt tot een 

gezonder productaanbod 
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Planning CBL akkoord 
Normen 2014  

- soepen en sauzen 

- Zuivel 

- Koek en Banket (on hold discussie roomboter) 

- Frisdranken (on hold discussie suiker verlagen) 

Voor het jaar 2015 is een agenda opgesteld voor de herformulering van vier nieuwe productgroepen:  

- hartige droge snacks (zout, verzadigd vet)  

- groenteconserven (suiker), ligt stil  

- vleesbereidingen (producten gericht op kinderen) (zout)   

- Baby/peutervoeding (zout, suiker)  

Komende jaren:  

- verse vleesbereidingen (bijv. cordon bleu) 

- diepvries snacks 

- hartige broodjes (bijv. saucijzenbroodjes) 

- snoep (portiegrootte, keuze) 

- kant-en-klaar maaltijden 

- vleeswaren (vervolg) 

- visconserven en sauzen (geëmulgeerde sauzen, woksauzen) 

 

 

8 



Vinkje 
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Waar staan we nu? 
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Nieuw assortiment verse pizza’s 
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Uitdagingen - Overwegingen 

 

• Nederland is nu een eiland als het gaat om gezonde herformulering. 

Er zijn geen Europese normen. Level playing field? 

 

• Moeten we toe naar een CODEX voor zout, vet en energie? 

 

• Herformuleren moet je samen doen 

 

• Herformulering speerpunt voor VWS tijdens EU voorzitterschap 
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Kansen voor gezond 

• Klanten willen gezonder eten maar hebben een zetje en vooral hulp 

nodig  

• en…. 

• gezond hoeft niet altijd duurder! 



 

Bedankt ! 
 

 
Ika Van de Pas 
Sr.Manager Intelligence & Support 
Quality Assurance  
Albert Heijn 
Phone: +31 6 38825132 
E-mail: ika.van.de.pas@ahold.com 
 

https://sites.google.com/a/ahold.com/quality-assurance-product-realization/
https://sites.google.com/a/ahold.com/quality-assurance-product-realization/
https://sites.google.com/a/ahold.com/quality-assurance-product-realization/
https://sites.google.com/a/ahold.com/quality-assurance-product-realization/
mailto:ika.van.de.pas@ahold.com

