
daarnaast ook op zoek en aangezien kanti-
nes vaak zijn gesloten biedt vending de 
ideale oplossing, ook voor het aanbod van 
meer basisvoedingsmiddelen. En in mijn 
ogen is het verbieden van een lekker 
tussendoortje, onder andere uit de auto-
maat, niet de oplossing in de strijd tegen 
overgewicht; slechts 14 procent van alle op 
school geconsumeerde tussendoortjes wordt 
namelijk ook echt op school gekocht. Is er 
nog minder aanbod op school, dan vinden 
scholieren het wel elders, bijvoorbeeld in de 
supermarkt even verderop. Je kunt jongeren 
veel beter voorlichten over een bewust 
voedingspatroon en voldoende beweging.” 
Volgens Cohen bepaalt het aanbod de vraag 
en hij is het dan ook niet eens met de 
opmerkingen van Bemelmans. “Gooi je 
complete assortiment om en je zult zien dat 
men dat gaat kopen. Zo kun je dus een 
gezondere keuze in de hand werken.” Toch 
zegt ook Cohen dat de wijzende vinger naar 
fabrikanten en de cateraars niet altijd 
terecht is. “In eerste instantie zijn de ouders 
zelf verantwoordelijk voor het eet- en 
drinkgedrag van hun kinderen. Daarnaast 

kan het consultatiebureau bijvoorbeeld 
borstvoeding meer stimuleren omdat dit 
bewezen overgewicht op latere leeftijd helpt 
voorkomen. Bovendien kunnen ook basis-
scholen lesstof dicteren over voedingsge-
woonten.” Vidjai Jharap, sales director bij 
Chiquita Nederland, is het eens met Cohen 
en stelt zelfs dat ouders een taak hebben, 
“maar ook fabrikanten hebben de verant-
woordelijkheid om kinderen gezonder te 
laten eten. Chiquita heeft daarom de 
afgelopen jaren volop geïnvesteerd in 
verantwoorde proposities (gemaksoplossin-
gen van vers fruit). Dat de markt voor 
schoolcatering door ons op dit moment nog 
onvoldoende bewerkt wordt, houdt niet in 
dat dit segment voor ons ondergeschikt is 
aan die van bedrijfscatering. We zijn volop 
aan het investeren in zowel marketing & 
saleskracht, als in productproposities 
specifiek voor de scholen.”

Creatief
Volgens Van Zomeren moeten we niet 

vergeten dat slechts 5 van de 21 eetmomen-
ten per week op school kunnen worden 

gebruikt. “Dat is nog geen 20 procent van 
alle maaltijden per jaar.” Desalniettemin 
pleit ook Van Zomeren voor een totaalaan-
pak. “Nu richten de pijlen zich vooral op de 
cateraar en het eet- en drinkpatroon van de 
jongeren, terwijl veel bewegen natuurlijk 
ook erg belangrijk is in de hele problema-
tiek.” Bemelmans: “We zijn de afgelopen 
jaren minder gaan bewegen en dat heeft 
natuurlijk effect. De discussie zou wat dat 
betreft meer in balans mogen worden 
gebracht.” Maar volgens Cohen lost meer 
beweging niet alles op. “De hoeveelheid 
beweging die je moet doen voor alleen al 
een bitterbal is een kwartier. Een druppel op 
de gloeiende plaat.” 

Het Voedingscentrum staat open voor de 
gezamenlijke aanpak. “Het Voedingscen-
trum heeft 275.000 euro beschikbaar om 
zaken aan te pakken. Dat bedrag was 
400.000 euro, dus daarin zijn we gekort en 
het noodzaakt ons creatief te zijn. We 
werken dan ook meer samen met bedrijven 
en lanceren gezamenlijk projecten die de 
gezonde keuze in de schoolkantine stimule-
ren”, aldus directeur Cohen. Damen: “Wij 

proberen zo goed en zo kwaad als dat gaat 
het vliegwiel in beweging te zetten en 
presenteren meer gezonde producten in het 
assortiment. Maar het moet wel betaalbaar 
zijn. Als de producten niet verkopen en ik 
daarnaast alle uren die gaan zitten in de 
talloze overleggen met schooldirecties, 
ouders, fabrikanten en het Voedingscentrum 
niet kan doorberekenen aan de scholier, ja 
dan houdt het ook op. Ik ben best bereid te 
investeren, maar dat kan niet eindeloos.”

FoodReflection
FoodReflection is een bureau dat spar-
ringsessies houdt met leidinggevenden 
in de out-of-home branche. Driemaal 
per jaar organiseert directeur Enrique 
Figee (1963) in samenwerking met Out.
Of.Home Shops debatten rondom een 
actueel thema. Meer informatie over 
FoodReflection kunt u vinden op www.
foodreflection.nl. Ook kunt u Enrique Figee 
volgen op Twitter via @enriquefigee.

CATERING	 Martijn Louws

HAARSTEEG - De overheid maakt zich zor-
gen over het toenemende aantal jongeren 
dat kampt met overgewicht. En aangezien 
scholen een belangrijke rol spelen bij 
opvoeding en opleidingen over gezond 
leven, richt Den Haag de pijlen vaak op 
deze markt. Schoolcateraars, fabrikanten 
en het Voedingscentrum spreken in dit 
tweede FoodReflection-debat dat Out.
of.Home Shops in samenwerking met 
FoodReflection hield over de rol van 
schoolcatering in dit complexe thema.

Dat het Den Haag serieus is blijkt wel uit 
de plannen om in 2015 een 100 procent 
gezond assortiment te verplichten. “Dit is de 
langetermijnvisie van het Voedingscen-
trum”, vertelt directeur Felix Cohen. “Als er 
binnen nu en vijf jaar namelijk niets 
verandert in de aanpak van scholen en 
cateraars dan voorzie ik wetgeving.” Dit is 
het zwaard van Damocles dat de fabrikanten 
en schoolcateraars boven het hoofd hangt. 
Directeur Frank van Zomeren van Cormet 
Catering: “Het is een duivels dilemma. Het 
zijn allemaal commerciële contracten die als 
uitgangspunt hebben het voeren van een 
verantwoord assortiment. Het is zeer lastig 
daarin een balans te vinden. We zouden 
bijvoorbeeld verder willen gaan dan we nu 
doen in het voeren van een verantwoord 
assortiment, maar omdat een ander er dan 
vandoor gaat met de handel, doen we dat 
niet. Scholieren wandelen net zo makkelijk 
naar het tankstation of de cafetaria op de 
hoek van de straat en kopen daar dan hun 
lekkernij.” 

“Maar liefst 78 procent van de schoolkanti-
nes binnen het voortgezet onderwijs in 
Nederland is alleen geopend tijdens de 
pauze, terwijl leerlingen ook op andere 
momenten behoeften hebben aan eten en 
drinken. Doordat men niet inspeelt op deze 
wens, is het percentage leerlingen dat onder 
schooltijd buiten het schoolterrein op zoek 
gaat naar eten en drinken hoog; 74 procent”, 
haakt channel manager Erik Bemelmans van 
Mars Nederland in. 

Jochem Snels, general manager micaffè bij 
Maas International heeft de oplossing en 
pleit voor meer beleving in de restaurants. 
“Micaffè is een espressobarformule met een 
hoog percentage verantwoorde en duurzame 
producten en houdt het midden tussen 
vending en catering. Producten zijn de 
gehele dag beschikbaar voor de leerlingen 
en worden gepresenteerd in een sfeervolle 
ambiance. En wat we zien is dat leerlingen 
er graag verblijven, waarmee we het 
vluchtgedrag van leerlingen naar buiten het 
schoolterrein weten te beperken.” 

Specifiek
Ronald Weerwag, algemeen directeur van 

Arron Group, stelt dat verschillende factoren 
de markt voor schoolcatering heel specifiek 
maken. “De markt is groter dan alleen het 
schoolterrein, maar daarnaast hebben we 
niet alleen te maken met de leerlingen, 
maar ook ouders en de schooldirecties 
spelen een rol in de invulling van de 
cateringlocaties. Ouders willen het beste 
voor hun kinderen en scholen luisteren daar 
uiteraard naar. Als cateraar gaan wij daar 

dan vaak in mee.” Ondanks alle grillen zijn 
er door de cateraars al tal van stappen gezet 
naar een verantwoord assortiment. Marc 
Damen, algemeen directeur van Markies 
Catering: “Als ik het assortiment nu verge-
lijk met 15 jaar terug dan is dat 100 procent 
anders. Aan de ene kant nemen wij onze 
plicht van de zorgcultuur zeer serieus, maar 
aan de andere kant zijn we ook een com-
merciële uitbater die geld moet verdienen. 
Hierbij liggen de schoolcateraars ook nog 
eens onder een vergrootglas, terwijl er in 
mijn ogen meerdere partijen nodig zijn in 
de strijd tegen overgewicht onder jongeren. 
Je moet het samen doen, en er is de afgelo-
pen jaren wel iets gegroeid tussen de 
partijen. Het Voedingscentrum, de cateraars 
en de scholen erkennen meer en meer 
elkaars standpunten.” Toch gaat het Cohen 
van het Voedingscentrum allemaal nog niet 
ver genoeg. “Meer dan 25 procent van het 
assortiment dat nu op de meeste locaties 
wordt aangeboden is ongezond en dat is nog 
te veel. Momenteel wordt er onderzoek 
uitgevoerd en in de herfst wordt duidelijk 
wat dat percentage straks precies is, maar 

dat dit om omlaag moet, is duidelijk.” 

Fabrikanten
Voor fabrikanten is de markt van schoolca-

tering eveneens zeer complex en zij zien het 
verbannen van minder verantwoorde 
proposities niet zitten. “PepsiCo loopt op 
eieren”, stelt Bert de Jong, national sales 
manager Out of Home bij de chipsfabrikant 
in het debat. “In Engeland is op scholen 
bijvoorbeeld de verkoop van chips verboden. 
Een complete markt die wegviel. Om dit in 
Nederland te voorkomen werken we hard 
aan nieuwe producten waarin minder 
vetten, suikers en zout zitten. Een mooi 
voorbeeld is het concept ‘The Oven from 
Lay’s’. Deze chips worden in de oven 
gebakken waardoor het vetpercentage 70 
procent lager ligt dan het gemiddelde 
vetpercentage van gewone aardappelchips.” 
Mars haakt daar op in bij monde van 
Bemelmans door te zeggen dat ook zij 
dikwijls de wind van voren krijgen. “Om 
15.00 uur krijgen de jongeren een dip en 
tweederde neemt of krijgt iets van huis mee 
om de honger te stillen. Maar men gaat 

Verhit FoodReflection-debat over schoolcatering in Gasterij Brabant

‘Investeren in een gezonde keuze is prima, 
maar dat kan echter niet eindeloos’

Schoolcateraars, Voedingscentrum en fabrikanten spraken met elkaar over hoe een gezond aanbod in de schoolkantine kan worden gerealiseerd.

Enrique Figee, aan het hoofd van de tafel, leidt het soms verhitte debat. Aandachtig luisteren naar Felix Cohen die pleit voor meer samenwerking. Het debat vond plaats in Gasterij Brabant in Haarsteeg. Jochem Snels, micaffè: “Beleving in kantine beperkt vluchtgedrag leerlingen.”

Deelnemers		
schoolcateringdebat
Felix Cohen, Voedingscentrum
Ronald Weerwag, Arron Group
Marc Damen, Markies Catering
Bert de Jong, PepsiCo
Erik Bemelmans, Mars Nederland
Jochem Snels, micaffè (Maas International)
Vidjai Jharap, Chiquita Nederland
Frank van Zomeren, Cormet Catering

Hoewel de deelnemers het niet altijd met elkaar eens waren, blijkt het gezamenlijke doel - een gezonder aanbod in de schoolkantine - toch ook te verbinden.

Bert de Jong, PepsiCo: “Werken aan producten met minder vet, zout en suiker.” Felix Cohen, Voedingscentrum: “Aanbod bepaalt de vraag in de schoolkantine.”
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