
Co-creatie sessie AGC
Duidelijkheid in de 
duurzaamheid van producten 
voor markt en consument

24 januari 2023



Hoe creëren we duidelijkheid in de 
duurzaamheid van producten voor
markt en consument?

We bespraken de volgende vraag



Zo kwamen 
we binnen

Controleerbaarheid

Solide onderbouwing 
en consensus

Stroperigheid van 
overheden en 

gebrek aan 
daadkracht

Uiteenlopende 
belangen

Greenwashing

Kennis naar de 
praktijk brengen

Duurzaamheid van 
een ‘moetje naar 

een wil krijgen

Innovatie

Daadkracht en 
inzichten

Verbinden en 
samenwerken

Studenten 
aantrekken

Biodiversiteit 
in de kas

Impact in kaart 
brengen

Digitale
oplossingen

Onze wensen

Onze uitdagingen



Essentiële factoren voor transitie

Dialoog Vertrouwen Menselijkheid Energie 



Nu 
1. Best practices delen en koplopers belonen
2. (Eerlijke) prijs pilots met o.a. True Pricing/LCA
3. Topmerken integreren in keurmerkenwijzer
4. Aandacht in onderwijs voor andere vormen van 

landbouw
5. Push strategie op duurzame producten
6. Data verzamelen, aanvullen en delen, verificatie

1. Trigger geven voor eigen data, gunningsvoordeel
7. Sociale norm veranderen (vleesvrij)

1. Social tipping points zoeken
8. Personalisatie

1. LGDB index (Feike) 
2.In de vorm van een app
3. Handscanners personaliseren

9. Overheden moeten noodzakelijke vergunningen 
verlenen voor verduurzaming

10. Voedselverspilling consument aanpakken

2030
1. Aanbod supermarkt veranderen: inzet op nudging, 

default aanpassen (pilot Niek – co-creatie 1)
2. Opschaling van o.a. True Pricing en LCA naar retail
3. Voortdurend inspireren en innoveren
4. Duidelijke wet- en regelgeving om achterlopers 

mee te krijgen 
5. Meer natuuronderwijs (indirecte normzetting) en 

aanraking met voedselproductie
6. Duurzaamheid integreren in alle curricula met 

gebruik van huidige onderwijsvormen
7. Lobby aanpakken (van bijv. vleesindustrie) in 

keten en onderwijs en machtsverhouding 
verbeteren – hoe?

8. Beschikbaarheid van noodzakelijke infrastructuur 
zoals grote stroomaansluitingen zodat 
ondernemers stappen kunnen zetten

9. 25% eten uit kortere keten
10. Voedselverspilling keten aanpakken

2050
1. (MBO) student beter bedienen en meer flexibiliteit 

creëren voor aanpassing in curricula en toetsing, 
minder strakke vaststelling. 

2. Infrastructuur faciliteren en realiseren voor 
bedrijven in de sector. Wet- en regelgeving die nu 
achterloopt

3. Een werkend data systeem dat transparantie en 
vertrouwen in de hele keten biedt

4. Systeemverandering in de ondernemingen en 
retail

5. Wereld anders voeden (Eat Lancet principe, 
gezonde en duurzame diëten)

Roadmap



You can eat
all, i.p.v. all
you can eat

Minimaal 
afval door 
vol benutten 
product

Duurzaamheid 
als standaard

Biodiversiteit 
benutten, 
overal iets 
vandaan halen

Keuze 
verminderen

Het belang van interpretatie

En vast nog veel meer opties..



Randvoorwaarden
De vraag: Welke randvoorwaarden heeft een duurzaam product? veranderde al snel in
Willen we randvoorwaarden en wie bepaalt deze? Het bleek moeilijk om consensus te
vinden. Een systeemverandering lijkt onvermijdelijk. Verschil in innovatiekracht tussen
partijen als onderwijs en ondernemingen is echter groot.

Beleid zou meer richting moeten bieden dan harde grenzen, maar de minimale
standaard moet omhoog. Ondernemers willen flexibiliteit, maar ook eenduidigheid.
Focus op randvoorwaarden mag transitie hierbij niet in de weg zitten (spanningsveld).
De meest meetbare keuring van dit moment is de bionorm. Er is echter meer
duurzaam mogelijk dan alleen biologisch. Ondanks beleid als de Green Deal
(eiwitstrategie) is er een stip aan de horizon nodig voor bedrijven. In combinatie met
een tijdlijn geeft dit inzicht in hoe snel bepaalde targets moeten worden gehaald. Dan
is er nog de keuze voor belonen of belasten, wat is het meest effectief en voor welke
groep? Koplopers en achterlopers moeten verschillend benaderd worden.

In ieder geval hebben de voorwaarden te maken met de invloed op mens en milieu. Of
deze invloed minimaal, neutraal of positief moet zijn valt nog te betwisten. Er moet iig
een gezond economisch verdienmodel en eerlijke beloning tegenover staan, in lijn met
het PPP principe. LCA based hotspotanalyse kan een manier zijn om dit meetbaar te
maken. Een belangrijke kracht ligt bij de informatie voor de consument. Meten is
weten.

Concrete thema’s die werden genoemd als duurzaam zijn lokaal, seizoensgebonden,
biologisch afbreekbaar en cradle to cradle. Landgebruik, CO2 uitstoot, kunstmest,
water zijn ook concrete indicatoren die gemeten kunnen worden.



Stakeholder rollen
Het is belangrijk om te werken vanuit vertrouwen en waarde te hangen aan wat
iedereen doet. Koplopers kunnen anderen inspireren door hun best practices te delen.
De overheid moet zich focussen op duidelijk en constant beleid, voor het creëren van
een level playing field en standaardisatie. Ze kunnen dit beleid het best met álle
stakeholders maken. Niet alleen klankborden. Een grotere rol voor kleinschalige
producenten is belangrijk. Retail wordt geacht commitment te maken en aan te
schuiven. Alle stakeholders in de keten moeten transparantie bieden en
verantwoordelijkheid nemen en afleggen.

Potentie digitalisering
Digitalisering helpt bij het verschaffen van inzicht in keten en product. Een duidelijke
en vergelijkbare manier van goede data verzameling is hierbij cruciaal, betere data =
beter inzicht. Digitalisering en dataverzameling kan samenwerking in keten
vergemakkelijken, maar het is wel zaak dat er goed met de data wordt omgegaan. Dit
is wel ten goede van betrouwbaarheid over duurzaamheidsprestatie. Door
digitalisering is controle beter uit te voeren.

Ook LCA’s zijn beter vast te stellen met toenemende digitalisering en de resultaten van
LCA en overige duurzaamheidsindicatoren kunnen direct aan de consument worden
doorgeven in nieuwe applicaties.

Webshops kunnen met digitalisering ook meer info tonen t.a.v. duurzaamheid.



Uniformiteit in labelling
Er lijken zowel sterke voordelen als nadelen te zitten aan een uniforme

verslaggeving. Er kwam in ieder geval geen volmondig ja of nee.

Voordelen: Simpel, makkelijk zowel technologisch als voor de consument. Biedy

in ieder geval overeenstemming op bepaalde key thema’s.

Nadelen: verlies van nuance, afweging wordt lastig. Mogelijk minder aansluiting

bij persoonlijke en/of zakelijke waarden. Vergaande simplificatie.

Communicatie tricks 
Maak duurzaamheidsinformatie makkelijk en beschikbaar op moment van

aankoop. Visualisatie en duidelijke begripsbepaling zijn belangrijk. Target je

boodschap en medium op de specifieke doelgroep. Wees transparant over zowel

positieve als negatieve zaken (true pricing).

Sociale normen en normstelling zijn belangrijk, speel in op emoties. Richt je op

daarbij op de burger i.p.v. de consument. Laat burgers zien voor wie ze het doen

en wie hen al voorgingen. Voedt hun motivatie door handelingsperspectieven.

Personalisatie: B2b aansluiting bieden bij de inkoopstrategie, B2c een soort

stemwijzer



Co-creation 2
Product and services 
sustainability 1. Vonk: Rian Schelvis

Rian is a teacher in food 
technology at Vonk 
Alkmaar. She is also
involved in the practorate: 
Innovations in the
sustainable food chain and 
works independently as a
consultant in quality of 
fishery systems.

2. Yuverta: Sijtske 
Ouderkerken
Sijtske is the manager of the
‘Green Hotspot’ in Houten 
and works on Urban 
Greening. The hotspot is a 
learning community for
garderners, green 
companies and urban
greeners. Sijtske is involved
in different mbo- and vmbo-
projects. 

3. Inholland: Feike van der 
Leij
Feike is lector (professor) 
Health and Food at 
Inholland. His focus is on 
innovative approaches 
towards Food for Happy 
Ageing. With a background 
in plant biotech, medical 
biology, genomics and 
molecular physiology, he 
tries to inspire students to 
create sustainable healthy 
products and concepts. 

4. UvA: Joeri Sol
Joeri is an assistant 
professor in 
Entrepreneurship and
Innovations. He is involved
in environmental economics
and writes about post-
growth perspectives. 

4. UvA: Marijn Meijers
Marijn is assistant professor 
in persuasive
communication. Her 
research and teaching 
focuses on pro-
environmental behavior and 
how to stimulate it by 
means of communication 
and using novel affordances 
of Virtual Reality to enhance 
environmental 
communication. 

5. WUR: Jonna Snoek
Researcher Sustainability 
and LCA Agrifood at 
Wageningen Economic 
Research. Her quality is to 
combine analytical, 
arithmetic and 
communication skills to 
express sustainability in 
concrete, measurable 
values and translate these 
to actions and customized 
advice.



Co-creation 2
Product and services 
sustainability 6. Milieu Centraal: Judith 

Brouwer
Judith is a Senior 
Researcher Sustainable 
Consumption with a focus 
on nutrition and Eco-labels. 
She keeps the knowledge 
base up-to-date based on 
the latest scientific insights 
and makes this knowledge 
available to the public. 

7. Provincie Gelderland: 
José van Gerven
José is project leader 
Agrifood Innovations and 
works on the development 
and implementation of agri-
food policy, amongst others 
for Food Valley knowledge 
cluster. She is also involved 
in initiating and supervising 
innovative agri-food 
projects in the region.

8. Provincie NH: Carlo 
Verhart
Carlo is the program 
manager of ‘Voedsel 
Verbindt’ and works 
towards a sustainable, 
regional and circular food 
system. Voedsel Verbindt
provides overview, agenda 
setting, activation and 
connection. The result is a 
robust and healthy 
Amsterdam Metropolitan 
Area and surrounding 
agricultural areas.

9. Groentenfruithuis: Nikki 
Hulzebos
Nikki is a Program Manager 
Sustainability & Certification
(CSR) at the sector 
organization. He works on 
Quality development, 
Project management, 
Innovation, Process 
optimization (Lean Six 
Sigma), Strategy 
development, IT 
implementation, Data 
quality, Sustainability, Due 
diligence and Supply chain 
transparency.

10. Eatthis: Peter van der 
Sar
Peter has a background in 
connecting entrepreneurs 
with real-world innovation 
focused on horticultural 
companies. EatThis is a 
growing network of 
international, private 
companies active in 
horticulture that strive to 
connect their sector more 
closely to society by sharing 
sustainable solutions 
regarding the future of 
food.

11. Plantenkwekerij Gitzels: 
Mike Gitzels
Mike is project leader and
developer in his family’s
horticultural company. He is 
devoted to quality, 
sustainability and
innovation and was 
awarded the most 
entrepreneurial young
vegetable grower in 2022.



Co-creation 2
Product and services 
sustainability 12. Voedingscentrum: Lilou 

van Lieshout
As a Sustainable Food 
Expert, Lilou is committed 
to providing honest 
information that makes it 
easier for consumers to 
make (more) sustainable 
choices. Important themes 
that she focuses on are, for 
example, the protein 
transition and the 
prevention of food waste.

13. PwC: Bart Baeschnitt
Bart is Head of Product 
management at PwC. PwC's 
Experience Consulting team 
defines, designs, builds and 
scales digital driven 
experiences, also on 
product sustainability. He 
loves to work on the 
intersection of user 
experience, technology and 
business. 

13. PwC: Marco Keijzer
As a Senior Associate in the 
ESG (Environment, Social 
and Governance) team, 
Marco works on advisory 
assignments on topics such 
as GHG foot printing, 
Biodiversity and setting 
emission reduction targets.
His role is to further drive 
PwC’s biodiversity agenda 
to help shape their value 
proposition for companies 
and advance their internal 
strategy.

AGC: Atoesa Farokhi and
Tosca Wiedenhof
Atoesa works as a 
coordinator external
relations at the Amsterdam 
Green Campus and is an
environmental scientist by
training. She will lead the
co-creation session. Tosca is 
an intern at AGC and studies 
Physics. She is currently
doing a Life Cycle Analysis 
with us for her master 
thesis. 


