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Op 22 juni 2022 kwamen experts uit verschillende hoeken van de Belgische retail 
en consumptiegoederen markt samen in de vorm van een ronde tafel. In een 
ronde tafel hadden de experts de mogelijkheid om achter gesloten deuren een 

vrije discussie aan te gaan, waar we als collectief op zoek gaan naar de bouwstenen 
van een nieuw consumptiepatroon. In dit geval gingen we specifiek in op de eiwitshift 
en hoe we deze transitie als markt kunnen vergemakkelijken.

Deelnemers
• Ariane Louwaege, mosquito in the room

• Arthur Duquesne De La Vinelle, nestlé garden gourmet

• Caroline Vercauteren, bonmush

• Cedric Hanet, greenway

• Inge Ooms, imperial meat product

• Jelle Goossens, rikolto

• Katrijn Coeckelbergs, ku leuven

• Kristof Rubens, vlaamse overheid

• Martijn Martens, gondola academy

• Quirin Daelemans, deliveroo

• Roel Michiels, ikea

• Sophie Wyns, gondola academy

• Sylke Jaspers, vlaamse overheid

Locatie
Chateau Beaulieu
Woluwelaan 100, Machelen (1830)
Op 22/06/2022

Agenda
14:00 Welkom & introductie
14:05 Deelnemers introduceren
14:15 Presentatie
14:30 Doelen en ambities
14:50 Engagement
15:10 Rol en verantwoordelijkheid
15:30 Eiwitten en politiek
15:50 Samenvatten
16:00 Netwerk drink

Ronde tafel
agenda, deelnemers, doel
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Wereldwijd is voeding verantwoordelijk voor één derde van alle CO2 uitstoot 
veroorzaakt door de mens(1). Onze voedingsgewoontes spelen dan ook 
een sleutelrol, niet alleen om te bouwen aan een meer duurzame planeet, 

maar ook om in te zetten op een gezondere maatschappij. Als Belgische consump-
tiesector is er een gemeenschappelijke doel waar we op kunnen aansturen, namelijk  
de eiwitshift.

Wat is de eiwitshift?
Het doel van de eiwitshift is om de verhouding tussen dierlijke en plantaardige 
eiwitrijke producten in ons voedingspatroon te verbeteren. De eiwitshift streeft naar 
een milieuverantwoord en gezond voedingspatroon.

De laatste voedselconsumptiepeiling toont aan dat de consumptieverhouding 
dierlijke/plantaardige eiwitten op dit moment ongeveer 60/40 is. Het verschuiven van 
deze verhouding wordt een eiwittransitie of eiwitshift genoemd. Deze verhouding moet 
echter worden bijgesteld. In een gezond voedingspatroon en om de milieu-impact te 
verlagen, halen we verhoudingsgewijs meer eiwitten uit plantaardige bronnen. We 
streven naar een verhouding waar 60% van onze eiwitbehoefte wordt ingevuld door 
plantaardige eiwitbronnen en 40% uit dierlijke tegen 2030.

Vandaag is de markt wakker geschud en beseffen de verschillende actoren het belang 
van de transitie te ondergaan. Retailers zetten scherp in op het uitbreiden van hun 
plantaardig assortiment, wat nu met een omzet van 40 miljoen 4,6% uitmaakt van 
de totale vleesmarkt(2). Merken zetten sterk in op plantaardige eiwitten binnen hun 
assortiment en consumenten worden aangemaand om vlees (af en toe) uit hun dieet 
te filteren. Toch is er nog een hele weg te gaan om de vooropgestelde doelstellingen 
te bereiken.

Op 22 juni 2022 werd in samenwerking tussen Gondola Academy en de Vlaamse Over-
heid een ronde tafel georganiseerd met verschillende actoren uit de voedingsketen om 
verder naar de doelstellingen te kunnen toewerken.

Doel ronde tafel
Het doel van de ronde tafel is om als Belgische consumptiesector inzichten en 
leerpunten te delen om collectief te bouwen aan gezondere en meer duurzame 
voeding door een shift te realiseren in eiwitconsumptie van overwegend dierlijk naar 
meer plantaardig.

Introductie
de eiwitshift
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Is de sector optimistisch of pessimistisch over de toekomst 
van voeding?

De meerderheid van onze experts is voorzichtig optimistisch als het aankomt op de 
toekomst van voeding in Europa.

De grote vraag onder de panelleden is of we de eiwitshift overal in België kunnen 
realiseren. Ze kijken naar de steden als de plaats waar momenteel het meeste 
potentieel ligt.Vandaag leeft het flexitarisme en het veganisme het meest in de steden. 
In een stad word je voortdurend geconfronteerd met de veganistische of vegetarische 
cultuur, sterk gestuurd door aanbod en beschikbaarheid van product assortimenten. 
Je moet niet ver zoeken om plantaardig te kunnen eten in de steden. Buiten de steden 
worden we geconfronteerd met een heel ander voedselaanbod en eetgewoonten. Vlees 
en vis zijn prominenter aanwezig op menu’s, maar ook in de winkel. In België wordt 
dit bevestigd met koploper Brussel. In onze hoofdstad eet 42% minstens één keer per 
week vegetarisch in vergelijking met 33% in Vlaanderen en 29% in Wallonië(3).

Als we naar de geografische verdeling van België kijken, zien we dat slechts 12,9% 
van de Belgische bevolking in de stad woont, gevolgd door 31,7% aan de stadsrand. 
Daartegenover staat dat 20,8% in een dorpskern woont en 35% dat op het platteland 
woont. Steden hebben historisch een voortrekkersrol als het aankomt op culturele 
veranderingen. De ware uitdaging ligt in het realiseren van de eiwitshift in 
rurale gebieden.

Geloven jullie dat we de eiwitshift tegen 2030 kunnen 
verwezenlijken?
Net als bij de vorige vraag is ons panel van experts voorzichtig optimistisch over het 
behalen van de doelstellingen, al zal de kans op succes wel sterk afhangen van de 
inspanningen van de sector. Wel gaven de experts aan dat het hen onduidelijk is wat 
de effectieve impact zou zijn van de eiwitshift en of het voldoende is voor het behalen 
van de klimaatdoelstellingen. Een studie die in kaart brengt wat de bijdrage en impact 
is van de eiwitshift zou de Belgische markt en consumenten kunnen overtuigen om er 
extra op in te zetten. De EAT-Lancet commissie nam het klimaatakkoord van Parijs in 
2015 als referentie en rekende een menu uit met een verhouding 30% dierlijk en 70% 
plantaardige eiwitten.

Algemeen stelt ons panel van experts dat millennials en gezinnen met kinderen 
de makkelijkste doelgroepen zijn om te bereiken. Bij de millennial groep wordt de 
aandacht voornamelijk getrokken door bezorgdheid rond het klimaat, bij gezinnen 
gebeurt dit eerder een focus op gezondheid. 

Doel en ambitie
hoofdstuk 1

- +

Hoe staat ons panel van experts tegenover de vooropgestelde doelstellingen? En
 waar staat de sector vandaag? In dit hoofdstuk gaan we in op de doelstellingen en
 ambities van de sector, waar we een inzicht krijgen op de visie van de markt en de
 toekomst van voeding in België en Europa.

1/
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WEET WAT JE EET, VOOR ONZE PLANEET(5)

WAAROM MEER PLAANTARDIG (EN MINDER DIERLIJK) OOK BETER IS VOOR HET MILIEU

De experts zien opvallend grote verschillen in leeftijd als het aankomt op zich 
bewustzijn van de eiwitshift. De jongere generaties zijn zich er sterk bewust van 
dat we moeten matigen met onze vleesconsumptie, zij zijn ook de doelgroep die er 
makkelijk over weet te praten met hun leeftijdsgenoten. Dit zet netwerkeffecten in 
beweging wat het relatief makkelijk maakt om een brede groep van consumenten te 
bereiken binnen deze leeftijdscategorie. Oudere generaties zijn doorgaans moeilijker 
te bereiken, omdat ze volgens onze experts minder openstaan voor verandering. Ook 
hier zullen de netwerkeffecten van de jongere generaties hun werk moeten doen om de 
oudere generaties te activeren naar de doelstellingen van de eiwitshift. De traditionele 
vleeseter is ook moeilijker te bereiken. Volgens de experts voelt deze doelgroep 
zich snel persoonlijk aangevallen met de boodschappen rond ‘minder vlees eten’. 
Als we kijken naar het eetgedrag van de gemiddelde Belg dan zien we dat de echte 
omnivoor1 terrein verliest. Zo’n 32% van de Belgen eet minstens drie keer per week 
vegetarisch. Hierdoor daalt het aandeel van de echte omnivoor naar 68% (dit was in 
2020 nog 72%)(4).

Het aandeel van de consumenten dat vandaag uitsluitend vegan eet, is zeker nog 
beperkt. Dat geldt logischerwijs ook voor hun aandeel in de totale bestedingen van 
de gezinnen. Waar we volgens onze experten meer op moeten inzetten, is hun share 
of voice. Het is een meer activistische doelgroep van aard, die via netwerkeffecten zijn 
nabije omgeving bewust kan maken van de voordelen van de eiwitshift.

Een vleesloze samenleving
Moeten we de ambitie vooropstellen om tot een volledig vleesloze samenleving te 
evolueren? Vanuit maatschappelijk perspectief is het volgens ons panel onrealistisch 
om dit als ambitie voorop te stellen. De meerderheid van de consumenten in 
Vlaanderen blijft een vleeseter, de doelstelling moet zijn om deze te converteren naar 
een meer flexitarisch voedingspatroon2. Wanneer we te snel schakelen naar compleet 
vleesloos, bestaat het risico dat de doelgroep van ‘echte vleeseters’ zal afhaken. Het 
vleesloos initatief zou voor deze groep een te radicale verandering zijn.

Vanuit een puur wetenschappelijke hoek is het noodzakelijk om onze vleesconsumptie 
te verminderen, zeker in het Westen. Een volledige omschakeling naar een 
vleeslozesamenleving kan vanuit de wetenschap niet onderbouwd worden volgens 
het panel. Als we kijken naar de impact op de planeet: ontbossing, watergebruik, 
landgebruik, overbevissing, vervuiling, broeikasgassen, bodemerosie, afname 
van de biodiversiteit… Over de hele lijn scoort vlees minder goed ten opzichte van 
plantaardige alternatieven, al is er een groot verschil tussen de verschillende 
vleessoorten. Maar ook vegetarische alternatieven zoals kaas en eieren scoren niet 
veel beter. Onderstaande grafiek geeft een overzicht van de CO2 uitstoot gebonden 
aan verschillende voedingsmiddelen. In ieder geval is het belangrijk om telkens te 
nuanceren wanneer we praten over voeding, om niet te vervallen in een vlees versus 
veggie discussie. Het is ook geen louter zwart-wit verhaal.

Is eiwit de juiste focus?
We moeten het zo eenvoudig mogelijk houden volgens de experts. Puur plantaardig of 
vegetarisch is niet per sé goed of slecht. De focus die we leggen op eiwitten is terecht 
omdat vlees net hier een belangrijke rol speelt en nodig is voor onze gezondheid. 
Vlees is bovendien één van de meest volledige bronnen om de nodige dosis eiwitten 
te consumeren.

De consument kijkt echter niet naar eiwitten (bepaalde doelgroepen zoals sporters te 
na gelaten). De consument kijkt in eerste instantie naar de prijs en de smaak. Zolang 
plantaardige eiwitten duurder zijn dan dierlijke eiwitten, blijft deze transitie moeilijk. 
Er zou een balans moeten ontstaan tussen de prijs van vlees en vleesvervangers.

Ook de smaak is erg belangrijk voor deze transitie. Wanneer de consument eens 
teleurgesteld is in de smaak van een bepaald product, zal deze moeilijker zijn weg 
terugvinden naar de alternatieven voor vlees.

1 In het onderzoek van Evavzw zijn dat mensen die zichzelf identificeren als alleseter en bijna elke dag vlees of vis eten.

2 Er bestaat geen afgelijnde definitie van een flexitarisch voedingspatroon of flexitariër. Een flexitariër kan omschreven 
worden als een semi-vegetariër bij wie een plantaardig voedingspatroon belangrijker is maar ook nog zuivel en eieren 
consumeert en van tijd tot tijd nog vlees eet. Een flexitariër eet één of meerdere dagen per week geen vlees of dierlijke 
producten.

“VEGAN HEEFT 
EEN GROTE SHARE 

OF VOICE EN EEN 
KLEINE SHARE OF 

SPEND”
Arthur Duquesne de La Vinelle, 

Nestlé

LEGENDE

De grafiek geeft gemiddelde waarden per voedingsmiddelengroep weer. Ze werden geordend volgens hun 
plaats in de voedingsdriehoek, van lage naar hoge milieu-impact. Tussen individuele producten uit dezelf-
de groep is variatie mogelijk.

uitstoot van broeikasgassen (aantal kg CO2 eq per 100 gram eiwitten)
landgebruik (aantal m2 per 100 gram eiwitten)
watergebruik water dat onttrokken is aan grondwater, rivieren of meren voor landbouwgebruik 
(bv. irrigatie) (rekening houdend met waterschaarste) (aantal l per 100 gram eiwitten)
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De consument
De consument is bereid om minder vlees te eten, maar wilt hij er ook voor betalen?

Consumenten verwachten dat bedrijven hun verantwoordelijkheid nemen en niet dat 
zij er méér voor moeten betalen. Zoals in alle aspecten van consumptie moeten we 
het zo gemakkelijk mogelijk maken voor de consument. Dat betekent ook rekening 
houden met gemak en portiegrootte van het product.

Plaats in de winkel
Ook de plaats waar producten worden aangeboden in de winkel speelt een cruciale 
rol. Greenway heeft jaren geleden al de test gedaan, door hun vegan producten 
beschikbaar te stellen in het traditionele charcuterie schap. Deze test was destijds 
geen succes, maar dat was aldus de oprichters voornamelijk omdat het toen ‘te vroeg 
was voor de markt’. Albert Heijn speelt inmiddels ook met het idee om vegetarische en 
vegan producten in het charcuterie segment te plaatsen. Het departement Omgeving 
van de Vlaamse Overheid ondernam ook een test bij Colruyt, waar onder andere 
vegetarisch broodbeleg werd aangeboden naast zijn niet-vegetarische variant. Als 
resultaat leverde dit een meerverkoop op van 65% van het vegetarisch product.

Ook vleesproducent Imperial Meat Products innoveert door simpelweg vegetarisch 
beleg (omeletten(6)) te verkopen in de vlees rayon van de retailers in plaats van het 
vegetarische beleg steeds apart aan te bieden.

Engagement
hoofdstuk 2
Hoe kunnen we de consument als belangrijkste schakel engageren om de
meest duurzame en gezonde keuze te maken?2/
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voor duurzaam te kiezen. Prijs is en blijft de belangrijkste parameter in het maken 
van een keuze. Om net als Ikea ervoor te opteren om hun vegetarisch aanbod aan 
een goedkopere prijs aan te bieden, is alvast een grote stap in de goede richting om 
consumenten te nudgen naar het reduceren van de vleesconsumptie.

Hybride producten: half vlees, half plantaardig

Als het helpt om de planeet te verduurzamen is half-half goed. Hybride producten 
lijken op vlees, smaken naar vlees en hebben de bite van vlees, maar ze zijn voor 
een deel plantaardig. Ze bestaan dus uit dierlijke én plantaardige eiwitten en zijn een 
voorbeeld van ‘stealth health’ omdat deze vaak ook minder vet bevatten. Maar veel 
hybride producten vallen niet in de smaak bij de consument. Meerdere experten van 
de ronde tafel menen dat de consument effectief van een stukje vlees wilt genieten 
wanneer hij vlees eet, en dus liever een keer geen vlees eet dan ‘half vlees’.

Hybride producten is één piste, hybride recepten is een andere. Er moet hierbij 
niet één-op-één vergeleken worden met vleesgerechten. Het panel geeft aan dat de 
consument hier wel klaar voor is, maar dat er nog werk is aan een uitgebreider en 
breder aanbod.

Vandaag slagen we er ook niet in om de boodschap van deze 50/50 producten te 
vertalen naar een nood van de consument. Bij de keuze voor vegetarisch of vegan 
heeft de consument nog het gevoel dat hij kiest voor de planeet, bij half vlees half 
plantaardig is de boodschap net als het product, vlees noch vis.

De juiste benaming
Hoe geef je plantaardige producten een aantrekkelijke naam? Dit is geen makkelijke 
opdracht. Wel weten we dat bepaalde namen beter werken dan anderen. Zo werd de 
term ‘Meatless’ getest, die voor een plantaardige hotdog beter werkte dan diezelfde 
hotdog ‘vegan’ te noemen(7).

Vleesvervangers worden vandaag genoemd naar klassieke maaltijden die 
consumenten bekend in de oren klinken, vandaar dat vegetarische worsten, burgers, 
etc. zo frequent terugkomen. Een-op-een vervanging doet het vaak goed. Maar 
vegetarische gerechten die op een platform als Deliveroo het best werken, lijken geen 
‘innovatieve’ naam nodig te hebben, maar zijn net de producten die afkomstig zijn 
van een andere cultuur. Zo is er bijvoorbeeld ‘falafel’ dat veel beter scoort dan eender 
welke benaming voor een vleesvervanger, exotisch klinkt en dan ook nog eens perfect 
past in ons idee van een gezonde en lekkere maaltijd.

De typische vleesvervangers zitten nog in een zoektocht naar goede namen, maar het 
is moeilijk om een product te noemen naar iets wat er net niét in zit zoals in het geval 
bij de hotdogs. Daarenboven is er een discussie aan de gang waarin er beperkingen 
(mogelijk) zijn met betrekking tot naamgeving die verwijzen naar (traditioneel) 
dierlijke producten.

Haal druk weg bij de keuze van de consument
De consument heeft vandaag erg veel druk op zijn schouders om de juiste keuze te 
maken: nutriscore, ecoscore, koopkracht met stijgende prijzen ... De consument wordt 
vandaag nog afgeschrikt om voor een andere keuze te gaan. De druk verlichten aan 
de kant van de consument zou een positief effect kunnen hebben op het behalen van 
de doelen binnen de eiwitshift. De vraag blijft wat de juiste balans is tussen aanzetten 
tot de betere keuze en onder druk zetten. Voor ons panel van experten is er een grote 
rol weggelegd voor nudging, waar de consument onbewust wordt beïnvloed om de 
maatschappelijk juiste keuze te maken.

Veggie goedkoper maken dan vlees
Ikea kiest er bewust voor om de veggie hotdog te verkopen aan de helft van de prijs van 
de gewone hotdog. Toch merken ze dat veel consumenten de traditionele vleeshotdog 
verkiezen. Volgens ons panel van experts zal er altijd een segment van consumenten 
zijn dat bewust zal kiezen voor de vleesoptie. Toch moeten we er voor zorgen dat de 
intuïtieve keuze steevast de meest duurzame keuze is. Het moet makkelijk zijn om 
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Wat is de rol van de verschillende actoren? Wie is de 
drijvende kracht in de verandering?
De consument, de retailer, de producent… Al deze spelers hebben een cruciale 
rol om te bouwen aan gezondere en meer duurzame eetgewoontes. Het is een 
EN-EN-EN verhaal.

Volgens onze experten is de vraag van specifieke consumentengroepen al aanwezig, 
ze eten graag vlees, maar stellen zich wel open om nieuwe dingen te proberen 
voor de planeet. Nu is het aan alle andere spelers om het aanbod breder/beter/ 
goedkoper te maken.

Retailers spelen hier een cruciale rol in. Ze zijn de speler die het dichtst bij de 
consument staat, waar een gemiddelde Belgische consument drie keer per week naar 
de supermarkt gaat. Er is nog een groot deel van de bevolking dat overtuigd moet 
worden om beter te eten. Ook is volgens ons panel van experts duidelijk dat we er enkel 
met vleesvervangers niet gaan komen. We moeten verder kijken naar alternatieven als 
noten, peulvruchten, granola …

Ieder bedrijf heeft intern ook met consumenten te maken, namelijk de eigen 
werknemers. Bedrijven als Nestlé tonen dat initiatieven zich niet moet limiteren tot 
externen, door bijvoorbeeld de voeding in hun kantine aan te passen naar 100% 
plantaardig. Op die manier kunnen werknemers enkel en alleen voor de ecologische 
keuze gaan.

Vaardigheden
Ook in opvoeding is volgens onze experten een grote rol weggelegd, voornamelijk 
naar recepten en kookvaardigheden toe. Ariane Louwaege, diëtiste, gaf al correct aan 
dat mensen gemiddeld twintig recepten hebben, die ze overheen een jaar herhalen.

Verwachtingen naar de overheid toe?
Een belangrijke speler in het voedselsysteem is de overheid. Het panel is van mening 
dat de transitie er sowieso aankomt, het is lopende. De snelheid moet toenemen en 
hier heeft de overheid een sturende, ondersteunende en zelfs een dwingende rol in te 
nemen. Wat zijn de verwachtingen van onze experts naar de overheid toe?

• Dat de overheid een grotere rol moet nemen om het probleem naar voren te 
schuiven.

• Subsidies: Om vegetarische of plant-based alternatieven te produceren.

• Lokale ontwikkelingen vertegenwoordigen: Er is niemand die nu de stem van de 
kleine bedrijven vertegenwoordigt. Als kleine speler is het belangrijk om schaal 

Rol en 
verantwoordelijkheden
hoofdstuk 3
De verschillende actoren–retailers, fabrikanten, consumenten,... moeten elk
hun verantwoordelijkheden nemen om te bouwen aan een meer duurzame
consumptie. Wie moet welke rol innemen? Welke actor is de drijvende kracht
achter innovatie en verandering?

“ER ZIJN 
MAXIMUM 20 
RECEPTEN DIE 
WE OP EEN JAAR 
HERHALEN.”
Ariane Louwaege - Mosquito in 
the Room

3/
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 te bereiken, om qua prijszetting te kunnen concurreren met de grote jongens. 
Vandaag is het heel moeilijk om door te groeien naar een succesvol concept.

• Verhinderen van machtsconcentratie: grote voedingsfabrikanten kopen vaak hun 
aandeel in de markt, waardoor kleinere spelers verdwijnen. Kleine, innovatieve 
spelers hebben een belangrijke rol in het ecosysteem. De overheid moet voorzien 
om het gehele ecosysteem gezond te houden, en dus niet enkel bestaande uit 
grote voedingsproducenten.

• Monitoring: een goede monitoring is echt nodig, om een duidelijk beeld te krijgen 
waar we vandaag staan als markt in het thema van de eiwitshift.

Wat zijn de moeilijkheden/valkuilen bij het produceren 
van plant-based producten?
Plant-based producten zijn een potentiële oplossing om de huidige omnivoor te 
overtuigen om af en toe flexitarisch te eten. Maar wat zijn de valkuilen bij het opzetten 
van innovaties in de plant-based categorie? Waar moeten de verschillende actoren 
die actief zijn binnen deze categorie aandacht aan besteden om van plant-based een 
succes te maken?

• Smaak en voornamelijk textuur: voeding is passie. Als de smaak niet juist zit, 
zullen consumenten niet terugkeren, textuur is zelfs nog belangrijker in het 
succes van dergelijke innovaties volgens onze experts.

• Korte termijn rendabiliteit genereren: Hoe zorgen de bedrijven op korte termijn 
voor rendabiliteit? De voedingssector blijft een business, aandeelhouders willen 
rendabiliteit zien. Voeding is daarnaast vandaag ook niet de meest rendabele 
sector, waardoor het een grotere uitdaging is om investeerders aan te trekken.

• The true cost of food: Voedingproductie gaat gepaard met heel wat externaliteiten, 
zoals bijvoorbeeld de kost aan de gezondheidszorg ten gevolge van ongezond eten 
of milieukosten. Als de consument moest betalen voor de ware, maatschappelijke 
kost van hun voeding, zou vlees duurder worden in vergelijking met plant- 
based producten.

• Het politieke niveau meekrijgen: De transitie komt er ongetwijfeld, maar de 
snelheid ervan zal van de overheid en de politiek verantwoordelijken afhangen.

We zien succes in deze sector wanneer we bedrijven hebben die bijvoorbeeld al dertig 
jaar plant-based produceren. Wanneer “veggie” niet meer hot, maar alledaags is.

Als keten werken aan prijsperceptie
De consument heeft een perceptie dat de prijs van plant-based producten duurder 
is, maar dat is niet altijd het geval. Het prijsverschil tussen plantaardige en dierlijke 
producten is op vijf jaar tijd aanzienlijk kleiner geworden volgens onderzoek van de 
Nederlandse stichting ProVeg(8). De vegetarische producten waren in 2019 nog 75 cent 
duurder dan bijvoorbeeld kip. Nu is dat verschil nog maar 13 cent. Ook gehakt daalde 
met een verschil van 24 cent naar 6 cent. Alsmaar meer mensen willen vegetarisch 
eten. Uit de Veggiechallenge in maart van EVAvzw(9) is dit nog maar eens gebleken: 1 
op de 8 Belgische gezinnen eet minstens enkele dagen per week vegetarisch. Dus de 
daling van de prijzen kan hier alleen maar aan bijdragen.

In tijden van crisis grijpt de consument doorgaans terug naar private label, wat we 
nu ook terugzien in onze data. Vandaag is vlees een vrij anoniem product, het wordt 
zelden onder een merknaam verkocht of in de markt gezet. Dit is bij plant-based net het 
tegenovergestelde en heeft bijgevolg een heel andere prijsstructuur. Volgens ons panel 
van experten wordt er door de retailer ook een grotere marge genomen op de plant-
based producten dan op vlees. In een nabije toekomst waar koopkracht beperkter 
is, grijpt de consument sneller terug naar private label. Het is daarom essentieel dat 
plant-based op zijn minst kan concurreren op prijs met traditionele vleesproducten.
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Hoe kunnen we groeien naar een betere consumptie? Welke vraagstukken 
moeten we volgens onze experts behandelen om de eiwitshift te kunnen 
accelereren? De race is ingezet, maar er staan onze voedingssector nog heel 
wat uitdagingen te wachten vooraleer de eiwitshift gerealiseerd kan worden. 

In dit segment geven we een overzicht van enkele kernpunten die in de ronde tafel ter 
dicsussie kwamen, om zo collectief een weg te kunnen bouwen naar een gezondere 
en meer duurzame toekomst.

• Wat is een optimale benaming voor plant-based producten? Hoe spreken we het 
best over de eiwitshift?

• Hoe kunnen we communiceren naar de fervente vleeseter zonder hen in een 
hoekje te drijven?

• Hoe kunnen we de consument sturen naar de ‘juiste’ keuze, zonder alle druk bij 
de consument te leggen?

• Hoe kunnen we de oudere generatie bereiken?

• Hoe kunnen we de eet- en denkcultuur van steden overdragen naar andere 
woongebieden?

• Hoe kunnen we een gezond ecosysteem creëren voor kleine en grote spelers rond 
plant-based voeding?

• Is de voorgestelde doelstelling van 40% dierlijk en 60% plantaardig voldoende 
om de klimaatdoelstellingen te behalen? Kunnen we dit in kaart brengen via een 
studie?

• Welke rol moeten de verschillende overheden nemen om de weg naar meer 
plantaardige eiwitten te faciliteren?

Kernvragen
hoofdstuk 44/
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Volgens ons panel van experts kunnen we vandaag voorzichtig optimistisch 
zijn over de toekomst van voeding in Europa. De sector staat voor grote 
uitdagingen, maar een maatschappelijke shift is ingezet. Consumenten 
worden almaar meer bewust van de noodzaak om minder dierlijke eiwitten 

te consumeren. Vooral bij de jongere generaties en in de steden is dit prominent 
aanwezig. De opgave gaat zijn om dit gedachtegoed ook buiten deze demografie 
te verspreiden.

Het is ambitieus maar realiseerbaar om de eiwitshift tegen 2030 te behalen. Al zou het 
volgens ons panel van experts helpen om via een studie in kaart te brengen wat de 
effectieve impact van de eiwitshift zou zijn op het behalen van de klimaatdoelstellingen.

Vandaag verwacht de consument dat bedrijven hun verantwoordelijkheden nemen 
als het aankomt op duurzaamheid. Als een product wordt aangeboden, zou het 
onmiddellijk een duurzaam product moeten zijn. Toch zijn er nog vele manieren 
om consumenten onbewust te begeleiden naar de ‘juiste’ keuze: door plantaardige 
producten een juiste plaats te geven in de winkel, een juiste benaming te geven of 
simpelweg door duurzame producten goedkoper te maken dan niet duurzame 
producten. Ten slotte kan de druk bij de consument weggehaald worden door hem 
minder te overspoelen met allerlei labels en scores.

Naast retailers, merken en consumenten moet ook de overheid zijn rol opnemen. De 
overheid moet een sturende, ondersteunende maar ook dwingende rol hebben binnen 
de eiwitshift. De transitie komt er, maar de snelheid moet toenemen. Ook is het de rol 
van de overheid om te overzien dat er een gezond ecosysteem binnen voeding bestaat, 
met een mix van jonge ambitieuze bedrijven die bijdraagt aan de eiwitshift, evenals 
grotere bedrijven die investeren in de toekomst van voeding.

Conclusie
de maatschappelijke shift
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Meer weten over de 
eiwitshift?
Heeft u interesse om meer te leren over de eiwitshift? Om 
zelf een actieve rol in te nemen en om te bouwen aan een 
gezondere en meer duurzame toekomst?

Aarzel dan zeker niet om contact op te nemen. We staan altijd open 
om een vrij gesprek aan te gaan, om u te begeleiden en te helpen 
naar de voedingssector van morgen.

Contact
• Sylke Jaspers / sylke.jaspers@vlaanderen.be
• Kristof Rubens / kristof.rubens@vlaanderen.be
• Martijn Martens / n.martens@gondola.be / +32 497 307 535
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(1) FAO / the share of agri-food systems in total greenhouse gas emissions (2019)
(2) Nielsen IQ / le rest d., verscongres gondola (2022)
(3) Agroberichten buitenland / belgië lijkt een plantaardig voedingsmenu definitief te omarmen (2022)
(4) Agroberichten buitenland / belgië lijkt een plantaardig voedingsmenu definitief te omarmen (2022)
(5) Omgeving Vlaanderen / wat is een eiwitshift?
(6) My Imperial / de heerlijke smaak van omelet (2022)
(7) Upfresh / dumarey, g., verscongres gondola (2022)
(8) Green Queen / the price gap between plant-based and conventional meat is shrinking, 
new analysis finds (2022)
(9) EVA vzw / veggiechallenge

scan me om meer te weten!
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