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Samenvatting

Voorlopen duurzame transitie

Door de uitstoot van broeikasgassen en het verdwijnen van natuur 
warmt de aarde gevaarlijk op1. Om een wereldwijde catastrofe door 
klimaatontwrichting te beperken, is een radicale transitie nodig naar een 
duurzame samenleving die geen afbreuk doet aan de toekomst, maar 
hieraan bouwt2. De Universiteit en Hogeschool van Amsterdam (UvA 
en HvA) leveren als kennisinstelling een fundamentele bijdrage aan de 
voorbereiding op en het vormgeven van de toekomst van jonge mensen 
en wil daarom vooroplopen in de transitie naar een toekomstbestendige 
duurzame maatschappij. 

Duurzame voeding

Om deze ambitie te vervullen zullen de onderwijsinstellingen in 
stroomversnelling op alle vlakken moeten verduurzamen: in het onderwijs, 
het onderzoek en de bedrijfsvoering. Een van de domeinen waar de 
transitie van vervuilend naar duurzaam op dagelijkse basis kan worden 
gestimuleerd, is voeding3. Het schrappen van vlees en zuivelproducten 
uit ons dieet kan de individuele koolstofvoetafdruk van voedsel met 73% 
verminderen4. Aandacht voor het veranderen van gedrag is daarom een 
onmisbare schakel in de transitie naar een duurzamer voedselbeleid. Het 
lectoraat Psychologie voor een Duurzame Stad is gevraagd onderzoek te 
doen naar duurzaam eten en drinken in de kantine.

Vraag

Hoe kunnen consumenten in de UvA en HvA kantines gestimuleerd 
worden om meer vegetarische en plantaardige keuzes te maken?

Onderzoek

Om deze vraag te beantwoorden hebben we een verkenning gedaan van 
wetenschappelijke literatuur en praktijkgerichte onderzoeksrapporten 
op het gebied van duurzame voedselkeuze. Om de gedragsfactoren die 
uit de literatuur naar voren kwamen te vertalen naar de context van de 
UvA en HvA zijn interviews gehouden met bezoekers van de kantines. 
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Om meer grip te krijgen op het huidige consumptiegedrag, de drijfveren 
en belemmeringen daarvan en het breder gedragen sentiment van de 
doelgroep over het aanbod in de kantines, is bovendien een enquête 
gehouden onder bijna 900 UvA- en HvA-studenten en -medewerkers. 
Bovenstaande bronnen vormen de basis voor onze aanbevelingen. 

In dit rapport

In dit rapport doen we aanbevelingen vanuit een gedragsperspectief over 
hoe duurzaam eten en drinken kan worden gestimuleerd in de UvA en HvA 
kantines. We geven een pallet aan mogelijkheden voor gedragsinterventies 
en benadrukken het belang van een goede samenhang daartussen.

Voorwaarden gedragsverandering

Mensen voeren gedrag pas uit als ze hiervoor voldoende capaciteit, 
gelegenheid en motivatie hebben. Deze voorwaarden voor gedrag staan 
niet los van elkaar, ze interacteren. Wanneer gelegenheid bijvoorbeeld 
laag is, zullen een hoge motivatie en capaciteit nodig zijn om daarvoor te 
compenseren. Onder elke voorwaarden hangen specifieke gedragsfactoren 
die motieven en barrières vormen voor mensen hun gedrag. In de kantine 
zijn het aanbod, de aantrekkelijkheid daarvan, de norm, het belang 
dat gehecht wordt aan duurzame voeding en de vanzelfsprekendheid 
daarvan, de belangrijkste factoren om gedragsinterventies op te baseren 
die de keuze voor duurzame voeding stimuleren.

Routes

De meest krachtige strategie om gedrag te veranderen speelt in op 
alle voorwaarden voor gewenst gedrag. De aanbevelingen zijn daarom 
opgesteld aan de hand van twee routes die hand in hand gaan. In de 
fysieke route (aanbeveling 1 en 2) worden aanpassingen gedaan aan 
de omgeving/aanbod zodat ingespeeld wordt op de gelegenheid en 
capaciteit. De sociale route (aanbeveling 3 en 4) richt zich op de waarden 
en normen van bezoekers ter bevordering van motivatie en capaciteit. 
Wanneer slechts op een van beide routes wordt ingezet blijft het resultaat 
beperkt. Kantinebezoekers van de UvA en HvA worden gestimuleerd vaker 
een duurzame keuze te maken wanneer de vega(n) optie gemakkelijk, 
aantrekkelijk, belangrijk en normaal is.
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Fysieke route

1. Maak het makkelijk. In het ideale geval is de kantine zo ingericht dat 
kiezen voor vega(n) opties vanzelfsprekend en gemakkelijk is. Terwijl 
het kiezen voor niet-vega(n) opties minder gemakkelijk is gemaakt. 
Zorg daarom voor een ruim gevarieerd aanbod aan vega(n) opties, 
leg de vega(n) optie in het zicht, vooraan, bovenaan de menukaart, als 
automatische basiskeuze. Niet-vega(n) vraagt dan om een afwijking 
van de standaard.

2. Maak het aantrekkelijk. Wanneer het makkelijk is om voor de vega(n) 
keuze te kiezen moet de vega(n) keuze ook aantrekkelijk zijn. Gelukkig 
kan in de basis aan alle genoemde aantrekkelijkheidsbehoeftes 
van de kantinebezoekers worden voldaan binnen een vega(n) 
aanbod. Vega(n) kan zowel smaakvol, gezond, betaalbaar, vullend 
als vernieuwend zijn en qua opmaak en bewoordingen op een 
aantrekkelijke manier worden gepresenteerd. Zet dit in om de vega(n) 
keuze aantrekkelijker te maken dan de niet-vega(n) keuze. Maak 
duurzame opties bijvoorbeeld goedkoper dan niet duurzame keuzes.

Sociale route

3. Maak het belangrijk. Mensen hechten waarden aan hun gezondheid, 
het klimaat en dierenwelzijn. Door te kiezen voor een vegan optie 
wordt aan deze waarden voldaan. Op het moment van kiezen worden 
deze waarden echter verdrukt door gewoonte, gemak of genot. Naast 
het aantrekkelijk maken van de vega(n) optie helpt het daarom ook 
om de waarden die in lijn zijn met duurzame keuzes te activeren op 
het moment van kiezen. Bijvoorbeeld door transparant te zijn over de 
impact van de aangeboden producten op gezondheid, het klimaat en 
dierenwelzijn. Denk aan labels met product-informatie, landgebruik, 
watergebruik, uitstoot, of dierenwelzijn (diervriendelijk vlees bestaat 
niet). 

4. Maak het normaal. Mensen worden in hun gedrag sterk beïnvloed 
door wat ze anderen mensen zien doen en door wat ze inschatten 
dat anderen van hen verwachten. In de huidige sociale omgeving is 
het consumeren van dierlijke producten volledig genormaliseerd en 
dat is vaak goed terug te zien in het aanbod. Kiezen voor vlees en 
zuivel is normaal en dat niet doen is afwijken van die norm. Omdat 
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mensen zich graag conformeren aan de sociale norm houdt deze 
het ongewenste gedrag op twee manieren in stand: niet-vega(n) 
eten wordt ondersteund en vega(n) eten wordt afgeremd. Dit vormt 
een grote uitdaging, maar een net zo’n grote kans wanneer de norm 
wordt omgedraaid. Daarom is het wenselijk om te streven naar het 
realiseren van een nieuwe norm waarin het niet alleen geaccepteerd 
en normaal is om vega(n) te eten, maar waarbij het eten van vlees de 
afwijking is. 

De bevindingen van ons onderzoek geven enorm veel aanknopingspunten 
om gedrag te veranderen. Hoe meer geïnvesteerd wordt in de evidence-
based interventierichtingen die worden aangedragen in dit rapport hoe 
groter de gedragsverandering zal zijn. Wanneer echter slechts een of 
enkele alleenstaande acties worden uitgezet kan dit tot frustratie leiden 
en verkleint het de kans dat mensen meedoen. Alleen oproepen om 
te verduurzamen zonder gelegenheid te creëren is niet effectief. Het 
duurzame aanbod uitbreiden, gevarieerder en aantrekkelijker maken 
zodat het aansluit met de wensen van de kantinebezoekers in combinatie 
met transparant zijn over de voordelen daarvan voor gezondheid, 
dierenwelzijn en klimaat is effectiever.
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Maak vega(n) makkelijk, aantrekkelijk, belangrijk 
en normaal
Interventiemogelijkheden voor het verduurzamen van de kantines van de UvA 
en de HvA

Door de uitstoot van broeikasgassen en het verdwijnen van natuur warmt 
de aarde gevaarlijk op. De consequenties van deze opwarming zijn nu al 
zichtbaar en zetten de leefbaarheid van de aarde onder druk naarmate 
de temperatuur verder oploopt1. Deze gevolgen raken met name jonge 
mensen omdat zij gedurende hun leven het meest te maken zullen krijgen 
met de toenemende hittegolven, bosbranden, droogte, overstromingen, 
tropische cyclonen en mislukte oogsten5. Om een wereldwijde catastrofe 
door klimaatontwrichting te beperken, zijn internationale afspraken 
gemaakt om de opwarming van de aarde te limiteren tot 1,5 graden 
door de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen2. Dit vraagt om een 
radicale transitie naar een duurzame samenleving die geen afbreuk doet 
aan de toekomst, maar hieraan bouwt.  

Duurzame ambities UvA en HvA 

De Universiteit van Amsterdam (UvA) en Hogeschool van Amsterdam 
(HvA) leveren door middel van onderwijs en onderzoek een fundamentele 
bijdrage aan de voorbereiding op en het vormgeven van de toekomst 
van jonge mensen. Op de UvA krijgt duurzaamheid een steeds grotere 
rol en passend bij de slogan Creating tomorrow met de pijlers Diversiteit, 
Digitalisering en Duurzaamheid is de HvA niet neutraal, maar wil zij 
kartrekker zijn in de transitie naar een duurzame maatschappij. Om deze 
ambitie te vervullen zullen de onderwijsinstellingen in stroomversnelling 
op alle vlakken moeten verduurzamen: in het onderwijs, het onderzoek 
en de bedrijfsvoering. Facility Services UvA en HvA is verantwoordelijk 
om in de komende vijf jaar de bedrijfsvoering op de campussen te 
verduurzamen. Hier zijn al stappen in gezet bijvoorbeeld door groene 
daken, duurzame energie (warmtepompen/zonnepanelen)6 en duurzame 
inkoop7, maar dit is nog maar een begin van de opgave die er ligt om op 
termijn klimaatneutraal te zijn. 
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Plantaardige voeding als klimaatklapper 

Met de noodzaak om in een snel tempo te verduurzamen, is het van 
belang om zicht te krijgen op de gedragsdomeinen waar veel milieuwinst 
te realiseren is. Een van de domeinen waar de transitie van vervuilend 
naar duurzaam op dagelijkse basis kan worden gestimuleerd, is voeding3. 
Uit de meest uitgebreide studie tot dus ver naar de schadelijke effecten 
die voedselproductie kan hebben op het milieu, kwam naar voren 
dat vlees en zuivelproducten uit ons dieet schrappen de individuele 
koolstofvoetafdruk van voedsel met 73% kan verminderen4. Wanneer 
iedereen zou overstappen van dierlijke eiwitten naar plantaardige eiwitten, 
zou bovendien 75% van de wereldwijde landbouwgronden vrijkomen 
voor herbebossing of verwildering en zo ruimte bieden aan biodiversiteit. 
In lijn met deze bevindingen noemt Milieu Centraal plantaardig eten een 
‘klimaatklapper’: “De grootste klapper maak je als je alleen plantaardig 
eet: dus helemaal geen vlees, vis, eieren en zuivel. Kies liever voor noten, 
peulvruchten en groenteburgers dan voor kaas”3. 

CO2 voetafdruk van eten en drinken op de campussen 

Om de CO2  voetafdruk van eten en drinken op de campussen te verlagen 
heeft Facility Services in zijn duurzaamheidsprogramma voor eten en  
drinken op diverse thema’s concrete prioriteiten en doelstellingen 
geformuleerd8. Streven is om de vleesconsumptie terug te dringen 
zodat in 2025 minimaal 50% van de verkochte producten op de 
campussen veganistisch of vegetarisch zijn. Daarbij behoudt Facility 
Services klanttevredenheid als speerpunt als ook de omzetzekerheid 
voor lokale ondernemers verbonden aan de kantines. In lijn met 
de duurzaamheidsambities wordt verder minimalisering van 
voedselverspilling nagestreefd.  

Gedrag als onmisbare schakel 

Het succes van het duurzaamheidsprogramma is mede afhankelijk van 
draagvlak bij stakeholders, waaronder de UvA en HvA zelf, de consumenten 
en de ondernemers die het eten en drinken verzorgen. In deze transitie 
van dierlijke naar plantaardige eiwitten zullen alle spelers ander gedrag 
moeten gaan vertonen. Aandacht voor het veranderen van bewustwording 
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en gedrag is daarom een onmisbare schakel in de transitie naar een 
duurzamer voedselbeleid. Om hier invulling aan te geven is het lectoraat 
Psychologie voor een Duurzame Stad gevraagd om te onderzoeken hoe 
consumenten in de UvA en HvA kantines gestimuleerd kunnen worden 
om meer vegetarische en plantaardige keuzes te maken. Het doel van het 
onderzoek is om meer inzicht te krijgen in gedragsfactoren die een rol 
spelen bij een duurzame voedselkeuze. Deze gedragsfactoren vormen 
de basis voor een aantal kansrijke interventie-opties. Het doel van de 
interventies gaat verder dan alleen het terugbrengen van de uitstoot van 
de kantine. Facility Services ziet ook een rol voor zichzelf in het opvoeden 
van een generatie om duurzame keuzes te maken.  

Onderzoeksvraag

Hoe kunnen consumenten in de UvA en HvA kantines gestimuleerd 
worden om meer vegetarische en plantaardige keuzes te maken?
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Methode 

Om deze vragen te beantwoorden heeft het onderzoeksteam 
verschillende stappen doorlopen uit de SPARK-procescirkel (zie 
Afbeelding 1). Na het identificeren  van het probleem- en doelgedrag (Stap 
1- Verkennen), is in kaart gebracht welke factoren dit gedrag belemmeren 
en stimuleren. Hiervoor is eerst literatuuronderzoek gedaan, waarbij 
zowel wetenschappelijke literatuur als casestudies zijn geraadpleegd 
(Stap 2a - Verken bestaande kennis). Om de factoren uit de literatuur te 
vertalen naar de context van de UvA en HvA en deze in te kleuren en aan 
te vullen met de persoonlijke beleving van de doelgroep, zijn 15 interviews 
gehouden met bezoekers van de kantines. Om meer grip te krijgen op 
het huidige consumptiegedrag, de drijfveren en belemmeringen daarvan 
en het breder gedragen sentiment van de doelgroep over het aanbod 
in de kantines, is bovendien een enquête gehouden onder bijna 900 
UvA- en HvA-studenten en -medewerkers (Stap 2b - Onderzoek lokale 
context). Bovenstaande bronnen vormen de basis voor het selecteren 
van gedragsdeterminanten die een rol spelen bij keuzes in de kantine 
en de gedragstechnieken die de duurzame keuzes bevorderen (Stap 3 - 
scherpstellen). Het formuleren van aansluitende interventiemogelijkheden 
(Stap 4 - ontwerpen) is de laatste stap in het onderzoeksproces, waarmee 
onderzoeksvraag 4 is beantwoord. Het concreet uitwerken van de 
beschreven interventierichtingen, het implementeren, toetsen en borgen 
ervan vallen niet binnen de scope van het huidige onderzoek, maar 
zouden er een logisch vervolg op zijn. 
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Afbeelding 1. SPARK-procescirkel
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Leeswijzer aanbevelingen 

Op de volgende pagina’s volgen vier aanbevelingen om consumenten 
in de UvA en HvA kantines te stimuleren om meer vegetarische en 
plantaardige keuzes te maken. Deze aanbevelingen zijn gebaseerd op 
de gedragsfactoren die hier volgens ons onderzoek het meest invloed 
op hebben. Een overzicht van deze gedragsfactoren, inclusief een korte 
toelichting, is te vinden in de bijlage. Voor elke aanbeveling zijn concrete 
interventievoorbeelden uitgewerkt als mogelijke stappen op weg naar het 
behalen van de duurzaamheidsambities van eten en drinken op de UvA 
en HvA campussen. 

Gedurende het onderzoek heeft Facility Services aangegeven graag 
een aantal opties voor concrete interventievoorbeelden te willen zien, 
zodat zij kan kiezen welke opties uiteindelijk ingezet worden om de 
doelstelling te behalen. Vanuit de behoefte van Facility Services om te 
kunnen kiezen ontstond het idee van een menukaart met meerdere 
‘interventiegerechtjes’. Die analogie heeft het lectoraat meegenomen 
in de vormgeving van de aanbevelingen en daarbij het thema van een 
‘rijsttafel’ gekozen. 

Bij een rijsttafel schept iedereen van ieder gerecht wat op – een beetje 
rijst, wat groenten, (soja)boontjes, een vleesvervanger en een schepje 
saus – en krijgt zo een volwaardige maaltijd binnen. Het doel is behaald 
– alle smaakpapillen zijn geprikkeld en de honger is gestild. Wanneer 
een van de essentiële gerechten echter ontbreekt, moet er meer van 
de andere gerechten opgeschept worden om datzelfde voldane gevoel 
te krijgen. En wanneer de gerechten niet met de juiste ingrediënten zijn 
bereid of niet goed bij elkaar passen, beklijft een onvoldaan gevoel met 
misschien zelfs een vervelende nasmaak. Oftewel, een perfecte rijsttafel 
vraagt om een compleet aantal verschillende gerechten die door de juiste 
bereidingswijze goed op elkaar zijn afgestemd. 

De doelstelling van Facility Services en de aanbevelingen die daarop 
ingaan, kunnen op eenzelfde manier gezien worden. Hoewel het natuurlijk 
mogelijk is, om één enkele aanbeveling of één enkele interventie uit 
te werken, is de kans op het gewenste effect in dat geval klein. Om tot 
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gewenst gedrag te komen, dient iemand namelijk zowel in de gelegenheid 
te zijn om het gewenste gedrag uit te voeren, als ook genoeg motivatie 
en capaciteit te hebben om zich op de gewenste manier te gedragen. 
Deze voorwaarden voor gedrag staan niet los van elkaar, ze interacteren 
en kunnen daarmee elkaars effect op het gedrag versterken. Een reeks 
aan verschillende interventies die ieder inspelen op één of meerdere 
van die voorwaarden voor gewenst gedrag, vormt dan ook de meest 
krachtige strategie. De aanbevelingen zijn daarom opgesteld aan de 
hand van twee routes; de fysieke route (aanbeveling 1 & 2) en de sociale 
route (aanbeveling 3 & 4). Waar de fysieke route het belang benadrukt 
van inspelen op gelegenheid en capaciteit, gaat de sociale route in op de 
relevantie van motivatie en capaciteit. 

Om een krachtige strategie te waarborgen, is het niet alleen belangrijk 
om op beide routes in te zetten, maar ook rekening te houden met de 
volgorde waarop deze routes worden gerealiseerd. Om de gewenste 
gedragsverandering überhaupt mogelijk te maken, is het allereerst van 
belang om de gelegenheid en capaciteit op orde te brengen (de fysieke 
route). Om het gewenste gedrag vervolgens te internaliseren en te 
bestendigen zal daarna ook de motivatie op een gewenst niveau gebracht 
moeten worden (de sociale route). Wanneer een andere volgorde wordt 
gehanteerd – eerst inzetten op het vergroten van de motivatie bij de 
doelgroep en dan pas de omgeving/het aanbod aanpassen – bestaat het 
risico dat de doelgroep wel heel gemotiveerd is, maar zij het gewenste 
gedrag niet kan uiten doordat er te weinig passende, gemakkelijke en 
aantrekkelijke keuze-opties aanwezig zijn. Dit zou tot weerstand bij de 
doelgroep kunnen leiden en uiteindelijk tot een doelgroep die ‘afhaakt’.
Om tot optimale gedragsverandering te komen is het dus noodzakelijk om 
in te zetten op beide routes, verschillende interventies van beide routes 
toe te passen en hierbij een juiste volgorde aan te houden. Daarbij is de 
uitwerking van de interventies een doorslaggevende factor. De effectiviteit 
ervan staat of valt bij de manier waarop een interventie wordt uitgevoerd 
en hoe goed deze aansluit op de andere interventies die ingezet worden. 
Door continue te blijven toetsen, monitoren en bij te sturen op basis van 
bovenstaande adviezen is de kans op vega(n) consumptie in de kantines 
van de UvA en HvA het grootst.
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Aanbevelingen

Zo kunnen kantinebezoekers van de UvA en HvA worden gestimuleerd 
om vaker vega(n) te eten en drinken: 

1. Maak het makkelijk (pagina 18 t/m 21) 
Maak de vega(n) keuze de makkelijkste keuze door de kantine 
anders in te richten en automatisch gedrag te benutten. 

2. Maak het aantrekkelijk (pagina 22 t/m 25) 
Maak de vega(n) keuze het meest aantrekkelijk door deze in lijn te 
brengen met de behoeften van kantinebezoekers.  
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3. Maak het belangrijk (pagina 26 t/m 29) 
Zet kantinebezoekers aan tot een beredeneerde heroverweging 
door maatschappelijk gewenste waarden te activeren. 

4. Maak het normaal (pagina 30 t/m 32) 
Realiseer en bestendig een nieuwe norm om vega(n) te eten door 
het aanwakkeren en faciliteren van een brede sociale verandering. 
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1. Maak het makkelijk 
Maak de vega(n) keuze de makkelijkste keuze door de kantine anders in te 
richten en automatisch gedrag te benutten. 

Net zoals je een bal zonder moeite een berg kunt laten afrollen, maar 
alleen met grote inspanning de berg weer op kunt krijgen, is het veel 
makkelijker om gedragsverandering te bewerkstellingen wanneer de 
hele omgeving mensen op een natuurlijke manier leidt naar de gewenste 
optie. Het neerzetten van voordelige omstandigheden voor beïnvloeding 
van impliciete informatieverwerkingsprocessen wordt landscaping 
genoemd. Door slimme landscaping keuzes houd je rekening met de 
beperkte mentale capaciteit van kantinebezoekers op het moment van 
kiezen (denk aan haast, gevoel van honger) en wordt gebruik gemaakt van 
hun automatische impulsen en neigingen.  

In de context van de kantine op de campussen betekent dit dat in het 
ideale geval het gewenste gedrag – kiezen voor vega(n) opties – heel 
vanzelfsprekend en gemakkelijk gemaakt is. Dit terwijl het ongewenste 
gedrag – kiezen voor niet-vega(n) opties – minder gemakkelijk is gemaakt. 
Het psychologisch slim inrichten van een ruimte is een vak op zich en vereist 
aandacht en expertise. Veranderingen in het aanbod en de presentatie 
van de keuzeopties kunnen het gemak van de vega(n) keuze vergroten. 
Hier kan gedacht worden aan de volgende interventiemogelijkheden: 
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Zorg voor een ruim aanbod aan aantrekkelijke vega(n) opties. 
Wanneer de meerderheid van de te kiezen opties vega(n) zijn, zal de keuze 
(onbewust) sneller vallen op deze opties. Een groter aanbod verlaagt de 
drempel om voor vega(n) opties te kiezen. Bij een ruim aanbod is minder 
bewuste aandacht en energie nodig om een vega(n) optie te vinden en 
de kans groter dat er iets wordt aangeboden dat overeenkomt met de 
behoeften van kantinebezoekers.   

Vergroot de zichtbaarheid en toegankelijkheid van de vega(n) opties  
door deze op plekken neer te leggen waar de aandacht van mensen al 
automatisch als eerste naar toe getrokken wordt. Omdat mensen vaak 
kiezen voor datgene wat zij als eerste zien of aangereikt krijgen, kunnen 
vega(n) opties bijvoorbeeld in het begin van de looproutes geplaatst 
worden (direct na de ingang) of als eerste opties van een langere buffetrij. 
Door vega(n) producten in de schappen op ooghoogte te plaatsen en 
vega(n) gerechten op menukaarten standaard bovenaan te zetten worden 
automatische neigingen ook benut. Aanbiedingen van vega(n) opties 
(broodje van de week, lunchdeals) kunnen bovendien door middel van 
opvallende kleuren en vormen beter zichtbaar worden gemaakt.  

Verklein de zichtbaarheid en toegankelijkheid van de niet-vega(n) 
opties door deze op plekken te leggen waar kantinebezoekers minder 
snel aandacht aan besteden. De beschreven ideeën onder het vergroten 
van de zichtbaarheid en toegankelijkheid van de vega(n) opties zullen 
hierbij dan precies andersom toegepast moeten worden. Maak daarnaast 
geen promotie meer voor niet-vega(n) opties door geen kortingen of deals 
hiervoor aan te bieden.  

Gebruik heldere en herkenbare labels om informatie over producten 
snel en duidelijk over te brengen. Maak gebruik van kleuren en icoontjes 
die in één oogopslag laten zien welke producten wel en niet vega(n) 
zijn, welke voedingswaarde producten hebben (‘eiwitrijk’), en wat hun 
milieu-impact is, zoals water- en landgebruik en uitstoot. Zo kost het 
de kantinebezoeker minder aandacht, moeite en tijd om te bepalen of 
een bepaald product binnen zijn/haar wensen past. Door middel van 
focusgroepen of experimenten kan gekeken worden welke icoontjes het 
meest effectief zijn hierin.  
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Verander de default door gerechten standaard vega(n) te serveren, 
eventueel met behulp van vleesvervangers. Als mensen wel vlees/vis 
willen, moeten zij hier om vragen en kost het dus extra moeite. Daarnaast 
kan er standaard gewerkt worden met een plantaardige variant van 
veelgebruikte “onzichtbare” ingrediënten als bouillon, boter, room, en 
mayonaise zodat mensen ongemerkt automatisch duurzamer eten en 
het vega(n) aanbod wordt uitbreid. Ook kan er bij het introduceren van 
kantines in nieuwe gebouwen voor gekozen worden om vlees en/of zuivel 
helemaal weg te laten uit het kantine-aanbod.  

Geef een concreet handelingsperspectief door helder te communiceren 
hoe kantinebezoekers precies een duurzame keuze kunnen maken. Door 
de vraag om duurzamer te consumeren direct te koppelen aan het geven 
van hiervoor geschikte keuze-opties, hoeft de kantinebezoeker zelf minder 
actief na te denken over de handeling die van hem wordt verwacht. Denk 
aan het aanbieden van alternatieven voor populaire vleesopties zoals een 
saucijzenbroodje, kroket, kebab en saté.  
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2. Maak het aantrekkelijk 
Maak de vega(n) keuze het meest aantrekkelijk door deze in lijn te brengen met 
de behoeften van kantinebezoekers. 

Het inrichten van de omgeving om het gewenste gedrag zo gemakkelijk 
mogelijk te maken met een ruim vega(n) aanbod stelt mensen in de 
gelegenheid om daarvoor te kiezen. Wat ze uiteindelijk kiezen, hangt in 
grote mate af van hun verwachting over wat het meest aansluit bij hun 
behoeften. Met andere woorden, wat voor hen het meest aantrekkelijk is. 
Deze verwachting wordt ingegeven door een combinatie van hun eerdere 
ervaringen en de presentatie van het aanbod. Vega(n) opties concurreren 
met niet-vega(n) opties en zullen minimaal even aantrekkelijk moeten 
worden of aantrekkelijker dan het niet-vega(n) aanbod. Dat is een 
uitdaging omdat de niet-vega(n) optie al aansluit bij wensen van veel 
kantinebezoekers: “het is lekker”, “waar voor je geld”, “vullend”. 

Het optimaliseren van de aansluiting van het vega(n) aanbod met de 
behoeften van de kantinebezoeker is, naast het vergroten van het gemak, 
daarom een onmisbare stap. Tegelijkertijd zal het niet-vega(n) aanbod 
minder prominent gepromoot moeten worden. Het huidige vega(n) aanbod 
sluit nog niet dusdanig aan op de behoeften van de kantinebezoeker dat 
deze de verleiding van de niet-vega(n) opties evenaart. 

Gelukkig kan in de basis aan alle genoemde aantrekkelijkheidsbehoeftes 
van de kantinebezoekers worden voldaan binnen een vega(n) aanbod. 
Vega(n) kan zowel smaakvol, gezond, betaalbaar, vullend als vernieuwend 
zijn en qua opmaak en bewoordingen op een aantrekkelijke manier 
worden gepresenteerd. Wanneer de beschikbare vega(n) opties echter 
niet aantrekkelijk genoeg worden gevonden, blijft de kans op een vega(n) 
keuze klein. De volgende interventiemogelijkheden dragen bij aan de 
aantrekkelijkheid van de vega(n) optie: 
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Beloon de keuze voor vega(n) en vergroot daarmee de kans op en de 
frequentie van het gewenste gedrag. Belonen kan op meerdere niveaus. 
Op financieel niveau door de prijs van vega(n) gerechten standaard lager 
te maken dan niet vega(n) gerechten. Het verdienen van stempels bij 
de aankoop van een vega(n) gerecht en mensen zo te laten sparen voor 
korting op een volgende vega(n) aankoop is ook een optie. Op sociaal en 
persoonlijk niveau kan gewerkt worden met bedankjes/complimentjes 
(“Bedankt dat je zo goed bezig bent! Met jouw keuzes creëren we een 
duurzamere wereld”), bijvoorbeeld op de stempelkaart als extra beloning 
voor hun gedrag. 

Haal de verleiding tot het kopen van dierlijke gerechten weg en 
verklein daarmee de kans en de frequentie van het ongewenste gedrag. 
Dat kan bijvoorbeeld door de niet-vega(n) gerechten uit te sluiten van 
kortingsacties zoals deals of spaaracties. Maak de niet-vega(n) gerechten 
daarnaast standaard duurder dan de aangeboden vega(n) gerechten. 

Vernieuw het vega(n) aanbod regelmatig en voldoe zo aan de wens 
van kantinebezoekers om gevarieerd en vernieuwend te eten. Dat kan 
door een dagelijks wisselende warme vega(n) daghap voor een betaalbare 
prijs te introduceren, maar ook door een 80/20 verhouding aan te houden 
qua vega(n) aanbod. Hierbij biedt de kantine bijvoorbeeld 8 vaste vega(n) 
broodjes opties aan en 2 opties die maandelijks rouleren. 

Betrek de kantinebezoekers bij de samenstelling van het vega(n) 
aanbod en realiseer daarmee hun wensen voor een smaakvol, gevarieerd, 
vullend en gezond vega(n) aanbod. Laat kantinebezoekers via stemzuilen 
stemmen op de wisselende vega(n) gerechten die zij het lekkerst vonden 
en graag in het aanbod willen houden of laat hen middels ludieke acties 
zelf nieuwe gerechten indienen die zij de volgende maand graag in de 
kantine terugzien. 
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Vergroot de voedzaam- en vullendheid van vega(n) gerechten door 
de portiegroottes en ingrediëntensamenstelling van vega(n) gerechten 
te veranderen. Bij een gebrek aan goede plantaardige alternatieven voor 
dierlijke eiwitten worden vega(n) gerechten als minder vullend ervaren. 
Met het aanbieden van grotere porties (bv. grotere broodjes/rijker 
belegd) en te werken met goede plantaardige eiwitten zoals peulvruchten 
of vleesvervangers (bv. notenballetjes) wordt voldaan aan de wens van 
kantinebezoekers om een goed vullende lunch te consumeren. 

Prijs de kwaliteiten van vega(n) optie aan door in de bewoordingen en 
het contact met de verkopers de nadruk te leggen op de kwaliteiten van 
de gebruikte ingrediënten in plaats van op het kenmerk vega(n). Leg de 
focus in de communicatie op positieve aspecten als smaak of de effecten 
ervan op je gezondheid. Dat kan bijvoorbeeld tijdens het aanbieden van 
kleine proefsamples van een nieuw vega(n) gerecht door enthousiaste 
verkopers of op de aanduidingsbordjes bij de gerechten.
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3. Maak het belangrijk 
Zet kantinebezoekers aan tot een beredeneerde heroverweging door 
maatschappelijk gewenste waarden te activeren. 

Willen betekent nog geen doen. Wat mensen ergens van vinden en 
hoe ze vervolgens handelen zijn twee verschillende dingen. Hoewel 
de gemiddelde kantinebezoeker waarde hecht aan zijn gezondheid, 
klimaatverandering en dierenwelzijn, maakt hij toch voortdurend keuzes 
die niet in lijn zijn met deze waarden. Op het moment van keuze zijn deze 
waarden namelijk vaak niet ‘actief’ en krijgen andere belangen zoals gemak 
of genot nastreven eerder de overhand. Dit veroorzaakt een interne 
morele discussie bij de bezoekers van de kantine. Ze zijn ambivalent over 
het eten van vlees omdat ze weten dat het eten van vlees in strijd is met 
hun waarden, maar doen het toch graag, bijvoorbeeld omdat ze het lekker 
vinden. Het is een conflict tussen hun overtuiging aan de ene kant en aan 
de andere kant een verleidelijk aanbod dat moeilijk te weerstaan is.  

Waar aanbeveling 2 een manier is om dit conflict tegen te gaan door 
het vega(n) aanbod aantrekkelijker te maken en de verleiding naar niet-
vega(n) aanbod te verkleinen, richt aanbeveling 3 zich op het versterken 
van de aanwezige waarden om vega(n) te eten. Door de waarden die in 
lijn zijn met het gewenste gedrag te activeren op het moment van kiezen, 
worden kantinebezoekers aangezet om deze waarden mee te nemen in 
hun afwegingskader. Dit kan hen motiveren om te kiezen voor de vega(n) 
keuze. 

De volgende interventiemogelijkheden dragen bij aan het activeren van 
waarden op het moment van kiezen:  
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Creëer bewustwording over de negatieve gevolgen van vleesconsumptie 
door een UvA/HvA brede campagne. Stel bijvoorbeeld een interactieve 
tentoonstelling op waar studenten en medewerkers kunnen leren over 
de (verborgen) impact van voeding op het klimaat, dierenwelzijn en 
hun eigen gezondheid. Geef hen ook de mogelijkheid om hun eigen 
(verborgen) impact te berekenen op het gebied van voeding zodat ze 
de koppeling maken tussen hun eigen gedrag en de zojuist geleerde 
gevolgen. Geef ze vervolgens handelingsperspectief door bijvoorbeeld bij 
bezoek aan de tentoonstelling een kortingsbon voor een vega(n) gerecht 
uit de kantine aan te bieden. Daarnaast kunnen er tijdens de opening van 
de tentoonstelling kleine samples van vega(n) gerechten uit de kantine 
uitgedeeld worden zodat bezoekers bekend worden met het vega(n) 
aanbod en zij bij een bezoek aan de kantine herinnerd worden aan hun 
opgedane kennis en ervaring. 

Wees transparant over de impact van de producten in het kantine-
aanbod. De relatie tussen de vee-industrie en klimaatontwrichting en 
vernietiging van ecosystemen, zoals ontbossing en vervuiling door stikstof 
is goed gedocumenteerd. Laat de relatie tussen eten en milieuschade op 
aansprekende, visuele wijze zien door bijvoorbeeld aan te geven hoeveel 
uitstoot, liter water en land nodig is voor een hamburger en hoeveel 
positiever de impact is op deze aspecten bij vega(n) producten.  

Schud kantinebezoekers wakker en maak daarmee onbewuste 
vleesconsumptie weer bewust. Dit kan bijvoorbeeld via quotes: ‘denk jij 
wel eens na over het dier dat je eet?’.  Dit creëert frictie bij het ongewenste 
gedrag, dat anders ongemoeid doorgang vindt. 

Gebruik een gezondheidsframe door de gezondheidsvoordelen 
van vega(n) producten te benadrukken. Gezondheid werd door de 
respondenten genoemd als een van de belangrijkste motieven om geen 
vlees te eten. Het gebruik van een gezondheidsframe sluit daarom goed 
aan bij wat kantinebezoekers belangrijk vinden.  
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Geef aanwijzingen in de directe keuze-omgeving die de aandacht 
trekken naar nieuwe redenen om het gewenste gedrag uit te voeren. 
Gebruik hierbij boodschappen die zodanig zijn opgesteld dat ze 
positieve overtuigingen versterken, negatieve overtuigingen afzwakken 
en nieuwe overtuigingen introduceren. Denk aan visuele impactinfo 
op placemats van de dienbladen (“Zoveel liter water wordt verbruikt 
om een enkele hamburger te produceren”) en het geven van positieve 
quotes die aansluiten bij wat kantinebezoekers belangrijk vinden op de 
plekken waar vega(n) gerechten worden aangeboden (“Kies voor vega(n). 
Kies voor je gezondheid”). Bied daarnaast de mogelijkheid om te leren 
hoeveel positieve milieu-impact iemand maakt met elke extra keer dat 
iemand voor vega(n) kiest. Bijvoorbeeld door stempelkaarten bij vega(n) 
aankopen te maken waarbij de stempels een positieve opbouwende lijn 
aan impact laten zien. Dit speelt ook in op het vergroten van het gevoel 
dat een individuele keuze daadwerkelijk positief verschil kan maken. 

Bied gelegenheid tot sociale vergelijking. Het observeren van niet-
deskundige anderen helpt mensen om hun eigen mening en prestaties 
te evalueren. Gesprekken in een veilige omgeving helpen mensen om te 
reflecteren op de discrepantie tussen hun waarden en hun gedrag. Dit kan 
worden gefaciliteerd door gesprekken in de klas over duurzame voeding. 
Of door een webinar of workshop aan te bieden aan medewerkers en 
studenten waarbij inzichtelijk wordt wat de impact is van voedselkeuze. 
Sociale vergelijking kan ook via een app van bijvoorbeeld een vegan 
challenge. 
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4. Maak het normaal 
Realiseer en bestendig een nieuwe norm om vega(n) te eten door het 
aanwakkeren en faciliteren van een brede sociale verandering. 

Mensen worden in hun gedrag sterk beïnvloed door wat ze anderen 
mensen zien doen en door wat ze inschatten dat anderen van hen 
verwachten. In de huidige sociale omgeving is het consumeren van 
dierlijke producten volledig genormaliseerd. Kiezen voor vlees en zuivel 
is normaal en dat niet doen is afwijken van die norm. Omdat mensen 
zich graag conformeren aan de sociale norm houdt deze het ongewenste 
gedrag op twee manieren in stand: niet-vega(n) eten wordt ondersteund 
en vega(n) eten wordt afgeremd. Dit vormt een grote uitdaging, maar een 
net zo’n grote kans wanneer de norm wordt omgedraaid. Daarom is het 
wenselijk om te streven naar het realiseren van een nieuwe norm waarin 
het niet alleen geaccepteerd en normaal is om vega(n) te eten, maar 
waarbij het eten van vlees de afwijking is.  

Om een normverschuiving te realiseren zijn er verschillende 
interventiemogelijkheden. Het vraagt om een omschakeling in de hele 
organisatie zodat de nieuwe norm op alle niveaus wordt ondersteund. 
Een nieuwe norm is waardegedreven en kan alleen ontstaan in gesprek. 
Het gesprek komt op gang wanneer mensen in hun dagelijkse leven 
geconfronteerd worden met het onderwerp in kwestie. Zonder aanleiding 
om het gesprek te voeren verandert er weinig aan de norm. De UvA en 
HvA kunnen stelling innemen over wat het betekent om hun waarden te 
vertalen naar gedrag en zo aanleiding geven tot gesprek. Dit gesprek dient 
plaats te vinden op alle niveaus in de organisatie en kan op de volgende 
manieren op gang worden gebracht: 
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Voed het gesprek door op diverse manieren het onderwerp vega(n) 
eten (positief) onder de aandacht te brengen. Voed de gesprekken met 
betrouwbare informatie over de relatie tussen voeding en duurzaamheid 
door debatavonden te organiseren bijvoorbeeld naar aanleiding van een 
documentaire over de relatie tussen voeding en klimaatcrisis. Zorg voor 
provocatieve interrupties die mensen met elkaar in gesprek laat raken. 
Denk aan promoacties als gespreksstarter zoals een vega(n) worstproeverij 
of verspreid theezakjes met prikkelende vragen door de hele organisatie. 
Het introduceren van een vleesvrije maand of een standaard vleesvrije 
dag kan ook dienen als aanleiding voor een gesprek en communiceert 
tegelijkertijd de nieuwe norm. Maar, ook interrupties die niet gekoppeld 
zijn aan producten, maar aan het algemene vraagstuk: zoals een 
provocatief design van een levensgrote koe met uiers waar mensen uit 
drinken. Geef het voeren van gesprekken over hoe duurzaamheid wordt 
vertaald naar gedrag op de UvA/HvA een structureel karakter door dit in 
te bedden in de onderwijslijn bij alle opleidingen. 

Betrek studenten en medewerkers bij de oplossing. Onder de 
respondenten is er een breed gedragen mening dat in de kantines van 
de UvA en HvA minder vlees zou moeten worden aangeboden. Maar, 
over de concrete invulling van die verschuiving moet met de doelgroep 
nog een gesprek volgen. Laat medewerkers en studenten daarom actief 
meedenken samen met de cateraar(s) om de voetafdruk van het eten 
en drinken terug te dringen. Dat kan bijvoorbeeld in de vorm van een 
werkgroep of door een student-burgerberaad te organiseren op de UvA 
en/of HvA. 

Maak de verkopers ambassadeurs in het gezamenlijke doel om 
duurzame gezonde maaltijden te bereiden en verkopen. Denk na over 
hoe de missie van de UvA/HvA ook de missie van verkopers in de kantine 
kan worden. Ga met de cateraar(s) in gesprek om een gezamenlijke missie 
te formuleren die in lijn is met de duurzaamheidsdoelstelling. Hierbij kan 
het helpen om de verkopers op de campussen een training/workshop 
aan te bieden over voeding en duurzaamheid. Trek daarnaast duurzame 
lokale ondernemers aan met een groot gevarieerd vega(n) aanbod en 
creëer financiële ruimte voor deze verkopers om te experimenteren met 
vega(n) aanbod wat aansluit bij de behoeften van kantinebezoekers. 



lectoraat Psychologie voor een Duurzame Stad
pagina 32

Benut de kracht van bestaande netwerken. De nieuwe norm kan 
worden bestendigd met aanmoediging van bestaande sociale netwerken. 
Zo zien mensen welke personen de nieuwe norm ondersteunen en dat dit 
betrouwbare of identificeerbare individuen/organisaties zijn. Voorbeelden 
van sociale netwerken die kunnen worden gemobiliseerd om de nieuwe 
norm te onderschrijven zijn: studentenraden, studentenverenigingen, 
Green Office (GO), Scientist for the future, CvB, managementteams van 
opleidingen, enzovoorts. 

Zorg voor ondersteuning van sleutelfiguren die bijdragen aan 
verandering van de norm. Wanneer toonaangevende figuren binnen de 
organisatie zich uitspreken over het belang van vega(n) eten, dan stuurt 
dat een sterk signaal door de organisatie. Bijvoorbeeld “CvB on tour”, 
waarbij het CvB in gesprek gaat over het duurzaamheidsnarratief voor 
een onderwijsinstelling. 

Maak gebruik van sociale bewijslast. Denk aan interviews in Folia en 
HvanA met studenten en medewerkers die positieve ervaringen hebben 
met vega(n) eten in de kantine en zo de nieuwe norm onderschrijven. 
Geef ook in de nieuwsbrief aandacht aan positieve ervaringen van 
medestudenten en collega’s met vega(n) eten in de kantine. Of denk aan 
vega(n) reviews: Vega(n) producten uit de kantine worden beoordeeld om 
positieve ervaringen onder de aandacht te brengen. 
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Optimaal resultaat 

Bovenstaande aanbevelingen en interventiemogelijkheden kunnen 
worden ingezet om de consumptie van vega(n) eten en drinken in de 
kantine te vergroten. Voor het optimale resultaat is het van belang om 
een reeks aan verschillende interventiemogelijkheden te kiezen die 
inspelen op de randvoorwaarden voor gewenst gedrag. Wanneer zowel 
motivatie, gelegenheid en capaciteit gewaarborgd worden in de gekozen 
interventiemogelijkheden, vormt dit de meest krachtige strategie. Daarbij 
is de huidige situatie ten aanzien van de drie randvoorwaarden een 
belangrijke leidraad bij het kiezen van interventiemogelijkheden. Hoe 
staat het er – wat betreft de vega(n) keuze - nu voor met de motivatie, 
gelegenheid en capaciteit bij de doelgroep? Welke technieken worden 
al toegepast om hierop in te spelen en in hoeverre gebeurt dat op de 
juiste wijze? Door tijdens het keuzeproces rekening te houden met deze 
basisprincipes en de stand van de huidige situatie is de kans op toename 
van vega(n) consumptie het grootst. Door tijdens het implementatieproces 
de interventies en het gedrag te blijven monitoren kan waar nodig worden 
bijgestuurd.

Kennis van gedragsverandering en hoe interventietechnieken 
geïmplementeerd moeten worden, helpt om een interventie of combinatie 
aan interventies goed te laten aansluiten bij bovenstaande adviezen. 
Wanneer speelt een techniek voldoende in op motivatie en waarom werkt 
de huidige manier van motiveren niet? Zoals in de leeswijzer beschreven, 
staat of valt de effectiviteit van een interventie bij de uitvoering ervan. 
Daarom is het raadzaam om bij het keuze- en implementatieproces 
deskundigen op het gebied van gedragsverandering te betrekken. Naast 
kennis op het gebied van gedragsverandering moet ook samen met de 
opdrachtgever en cateraar worden gekeken welke interventies realistisch 
zijn om te implementeren. Opdrachtgever en leverancier hebben zicht 
op hoeveel inspanning een bepaalde interventie vereist. Samen kan 
uiteindelijk een optimale set van interventies worden gekozen die zowel 
praktisch uitvoerbaar is met de beschikbare middelen én die het gewenste 
impactniveau heeft.
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Wij hebben op basis van de aanbevelingen en de daarbij horende 
interventiemogelijkheden gekeken welke combinatie aan interventies 
in de UvA en HvA context in potentie veel impact kunnen maken. Dit 
heeft geresulteerd in verschillende interventiepakketten gerangschikt 
naar benodigde middelen en de verwachtte impact. Omdat menselijk 
gedrag van veel factoren afhankelijk is, zijn geen garanties te geven 
voor een bepaalde uitkomst. Tegelijk is evident dat hoe meer van deze 
factoren worden aangesproken door deze gerichte aanpak, hoe groter 
het resultaat. Een interventie kan heel beknopt met weinig inspanning 
worden ingezet, of juist heel uitgebreid met veel middelen en zo een 
groter effect teweegbrengen. Zo vraagt pakket A bijvoorbeeld om relatief 
weinig beschikbare middelen en pakket C om een grotere inzet. Daar staat 
tegenover dat met de inzet van pakket C waarschijnlijk een hogere vega(n) 
consumptie gerealiseerd zal worden dan bij de keuze voor pakket A. 

Door verschillende interventiepakketten aan te bieden die zodanig 
zijn opgesteld dat zij rekening houden met de randvoorwaarden van 
gedrag, de huidige situatie en de middelen die beschikbaar zijn, kan een 
weloverwogen keuze worden gemaakt voor de stappen die nodig zijn om 
duurzame voedselkeuzes in de kantines te stimuleren. 

Rijsttafel A 

In dit pakket ligt de focus op inventariseren en optimaliseren van wat 
op dit moment in de kantines wordt aangeboden om de vega(n) keuze 
te bevorderen. Hier worden geen interventies toegevoegd, maar wordt 
de uitvoering van al ingevoerde initiatieven verbeterd. De inventarisatie 
van deze initiatieven legt bloot welke voorwaarde voor gewenst gedrag al 
wordt vertegenwoordigd of juist mist en waar dus nog het meest op moet 
worden ingezet; op motivatie, gelegenheid of capaciteit. De suggesties 
voor verbetering van bestaande interventies en de eventuele aanvullende 
ideeën die nodig zullen zijn, kunnen zowel locatiegericht, als instelling 
breed worden geformuleerd. Het is aan Facility Services om te bepalen 
of zij voor iedere kantine hetzelfde beleid willen aanhouden of maatwerk 
willen leveren; dat wil zeggen bij iedere kantine de interventies aanpassen 
op de specifieke situatie die daar geldt.
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Rijsttafel B

In dit pakket is de in onze ogen meest effectieve interventie per 
aanbeveling gekozen. Door van elke aanbeveling minimaal één interventie 
te ontwikkelen en implementeren wordt op alle randvoorwaarden van 
gedrag ingespeeld en zo de kans op gedragsverandering vergroot:
1. Maak het makkelijk:

Bied een ruim en gevarieerd aanbod aantrekkelijke vega(n) opties 
aan.
Een beperkt aanbod werd door respondenten gezien als één van de 
grootste beperkingen om vaker vega(n) te eten. Een groter, gevarieerder 
aanbod verlaagt de drempel om voor vega(n) opties te kiezen. Bij een 
ruim aanbod is minder bewuste aandacht en energie nodig om een 
vega(n) optie te vinden en in geval van een gevarieerd aanbod wordt 
de kans ook groter dat er iets wordt aangeboden dat overeenkomt met 
de behoeften van kantinebezoekers.

2. Maak het aantrekkelijk:
Maak vega(n) gerechten goedkoper dan niet-vega(n) gerechten.
Beloon vooral op financieel niveau door de prijs van vega(n) gerechten 
standaard lager te maken dan niet vega(n) gerechten. Uit het huidige 
onderzoek kwam naar voren dat de prijs van een product een 
belangrijke factor is die respondenten zou overhalen om structureel 
vaker vega(n) te eten.

3. Maak het belangrijk: 
Wees transparant over de gezondheidsvoordelen van vega(n) eten.
Voor veel respondenten is het een gewoonte om te letten op 
gezondheid bij hun voedselkeuze. Daarnaast blijkt uit de literatuur 
dat een gezondheidsframe eerder aanzet tot een duurzame keuze 
dan bijvoorbeeld het klimaat9. Laat de relatie tussen eten en 
gezondheid op aansprekende, visuele wijze zien. Biedt hierbij een 
duidelijk handelingsperspectief door helder te communiceren hoe 
kantinebezoekers precies een duurzame en gezonde keuze kunnen 
maken.

4. Maak het normaal:
Zorg voor ondersteuning van sleutelfiguren voor verandering van 
de norm. 
Wanneer toonaangevende figuren binnen de organisatie zich 
uitspreken over het belang van vega(n) eten, dan stuurt dat een sterk 
signaal door de hele organisatie. 
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Rijsttafel C

Binnen dit pakket wordt een extra stap gezet. Rijsttafel C bestaat uit alle 
aanbevelingen uit Rijsttafel B plus de hieronder beschreven interventies. 
Door in te zetten op twee interventies per aanbeveling wordt het 
waarschijnlijker dat het gewenste gedrag wordt uitgevoerd. 

1. Maak het makkelijk: 
Verander de default door gerechten standaard vega(n) te serveren, 
eventueel met behulp van vleesvervangers. 
Als mensen wel vlees/vis willen, moeten zij hier om vragen en kost het 
dus extra moeite. Daarnaast kan er standaard gewerkt worden met 
een plantaardige variant van veelgebruikte (onzichtbare) ingrediënten 
als bouillon, boter, room, en mayonaise. Kantinebezoekers gaan 
ongemerkt automatisch duurzamer eten waardoor weerstand wordt 
voorkomen. De vega(n) consumptie wordt op deze manier vanzelf 
uitgebreid.

2. Maak het aantrekkelijk: 
Betrek de kantinebezoekers bij de samenstelling van het vega(n) 
aanbod. 
Realiseer daarmee hun wensen voor een smaakvol, gevarieerd, 
vullend, gezond en aantrekkelijk vega(n) aanbod. Dit is een mooie 
aanvulling op de interventie uit Rijsttafel B. Door de vega(n) keuze in 
eerste instantie financieel aantrekkelijk te maken en vervolgens goed 
rekening te houden met de wensen van de kantinebezoekers wordt in 
alle behoeften voorzien en wordt de vega(n) keuze aantrekkelijker en 
lekkerder dan de vleesvariant. 

3. Maak het belangrijk: 
Activeer waarden door transparant te zijn over de milieu-impact 
van de producten in het kantine-aanbod. 
Uit het huidige onderzoek blijkt dat respondenten in eerste instantie 
letten op hun gezondheid bij voedselkeuze. Daarnaast blijkt dat 
respondenten een intern moreel conflict ervaren bij het maken van 
een voedselkeuze. Ze willen een keuze maken met zo min mogelijk 
negatieve consequenties maar laten zich soms toch nog verleiden 
door de vleesvariant. Activeer waarden bij kantinebezoekers door de 
relatie tussen eten en milieuschade op aansprekende, visuele wijze te 
laten zien. Dit kan door bijvoorbeeld aan te geven hoeveel uitstoot, liter 
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water en land nodig is voor een hamburger en hoeveel positiever de 
impact is op deze aspecten bij vega(n) producten. 

4. Maak het normaal: 
Voed het gesprek door op diverse manieren het onderwerp vega(n) 
eten (positief) onder de aandacht te brengen. 
Een nieuwe norm is waarde gedreven en kan alleen ontstaan in 
gesprek. Het gesprek komt op gang wanneer mensen in hun dagelijkse 
leven geconfronteerd worden met het onderwerp in kwestie. Zonder 
aanleiding om het gesprek te voeren verandert er weinig aan de norm. 
Introduceer daarom zowel structurele momenten om het gesprek te 
voeren (debatavonden) als meer spontane laagdrempelige manieren 
om het gesprek te starten (theezakjes met prikkelende vragen á la 
Pickwick)

 

Rijsttafel D

Hoe meer je erin stopt, hoe meer je eruit haalt. Kies meer dan twee 
interventies per aanbeveling voor een optimaal resultaat.

Doorkijk vervolgstappen 

Wanneer gekozen is voor een set aan interventies kunnen de interventies 
worden ontworpen. Hierbij kan gedacht worden aan de volgende stappen 
voor een eventueel vervolg op deze studie:
1. Geselecteerde interventies in detail uitwerken – De gekozen 

conceptuele interventies worden in deze stap in detail uitgewerkt 
waarbij ook onderzocht wordt welke organisatie of partij de 
interventie kan ontwikkelen. Een interventie via een app heeft 
immers andere expertise nodig dan een interventie in de vorm van 
een mediacampagne. 

2. Uitwerken in prototype – Als de interventies in voldoende 
detail beschreven zijn, kunnen deze overgedragen worden aan 
een organisatie/ bedrijf dat een prototype ontwikkelt van de 
interventies. Wel is het aan te bevelen dat de opstellers van de 
interventiebeschrijvingen hierbij betrokken blijven om ervoor te 
zorgen dat de prototypes op de juiste manier aangrijpen op de 
gedragsfactoren. 

3. Testen en aanpassen prototypes – Deze prototypes kunnen 
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vervolgens op kleine schaal getest worden (pilots) om te onderzoeken 
of ze goed aankomen bij de doelgroep. Op basis hiervan kunnen 
nog aanpassingen gedaan worden voordat de interventies breder 
uitgezet worden.
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Bijlage | Gedragsfactoren vega(n) keuze 

Het literatuuronderzoek en het veldonderzoek resulteerde in een lijst met gedragsfactoren die het maken van 
duurzame keuzes in de kantine kunnen belemmeren of stimuleren. Voor iedere gedragsfactor is omschreven hoe 
deze er idealiter uit zou zien om een positieve invloed te hebben op de keuze voor een vega(n) gerecht in de kantine. 
Daarnaast worden concrete voorbeelden gegeven van wat dit betekent in de praktijk. De bestaande sociale norm 
kan bijvoorbeeld belemmerend werken doordat deze de keuze voor vlees/vis ondersteunt. Weten hoe de sociale 
omgeving er uit moet zien om de vega(n) keuze te bevorderen, helpt in het selecteren van de juiste gedragsfactoren 
voor een interventie. 
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