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Impact! In de groene cijfers

Minder dan een jaar heeft de Green Protein Alliance (GPA) 
nodig gehad om haar nut en noodzaak te bewijzen:

8 

nieuwe Green Protein Producten 
zijn geïntroduceerd in de retail en 
recipe-boxes

nieuwe samenwerkingsverbanden 
zijn er ondertussen gesmeed12

founding members die sinds juli 
2016 hun kans grijpen14

nieuwe marktpartijen zijn aangesloten6

groeide de consumptie van 
plantaardige eiwitten in 2016 16%

in 2025 is onze ambitie, waarmee:

50:50
5200 

kton CO2 minder 
wordt uitgestoten

40 

kton plantaardig eiwit extra 
geconsumeerd gaat worden

50%
80%

van de Nederlandse retail 
 van de groene eiwit-aanbieders  
 is nu vertegenwoordigd
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“Afgelopen jaar is er duidelijk momentum ontstaan in de eiwittransitie. 

Bewustzijn van de noodzaak is overgegaan in het zien van kansen. Door 

een unieke aanpak zijn we in staat geweest in korte tijd een sector-brede 

alliantie te vormen die deze kansen gezamenlijk wil grijpen. Nu is het 

zaak niet terug te vallen naar fragmentatie maar juist door te zetten op 

samenwerking—de schouders eronder.

Voor het slagen van deze aanpak zijn drie zaken nodig: 1) samenwerking op 

een gezamenlijke strategie met heldere rolverdeling, 2) commitment van 

betrokkenen; vrijwillig maar niet vrijblijvend, en 3) werken aan het ver-

dienmodel, zodat gewenst gedrag beloond wordt. Laat een succesvolle 

eiwittransitie een voorbeeld zijn voor verduurzaming in andere sectoren.” 

Lucas Simons - Oprichter/CEO NewForesight en mede-initiatiefnemer GPA

© Alpro



Management 
samenvatting 

Sinds 1960 is de verhouding plantaardig tot dierlijk eiwit in het 
Nederlandse voedingspatroon verschoven van 50:50 naar 
37:63. Deze verschuiving is vrijwel geheel toe te schrijven 
aan een forse toename in de consumptie van dierlijke eiwit-
ten. Hierdoor eten de meeste Nederlanders meer eiwit dan ze 
nodig hebben en is de ecologische impact van ons voedsel-
systeem enorm toegenomen. Om ons voedingspatroon zowel 
gezonder als duurzamer te maken zullen we minder eiwit 
moeten eten, en in verhouding meer uit plantaardige bron. 

© Marley Spoon
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maken, en doet dit door in te zetten op vier oplossingsrich-
tingen: 1) vraagvergroting & confrontatie, 2) educatie & 
bewustwording, 3) een krachtige, gedeelde en geloofwaar-
dige boodschap, en 4) een gunstig klimaat & sectororgani-
satie die de transitie mogelijk maken. Hierbij ligt de focus naast 
het versterken van bestaande initiatieven van leden ook op 
het aanhaken bij andere initiatieven in de markt. Daarbij res-
pecteren én versterken we individuele concurrentieposities. 

2017 is het eerste jaar van uitvoering van ons Green Protein 
Growth Plan: pilots om best practices voor voorlichting en 
promotie op te stellen, educatiecentra en -pakketten om een 
volgende generatie te inspireren, kennissynthese en onder-
bouwde claims voor een geloofwaardige gedeelde bood-
schap, en het formeel opzetten van de stichting GPA welke de 
grotere transitie gaat coördineren. 

Partijen die zich geroepen voelen om hun verantwoordelijk-
heid te pakken in de eiwittransitie, en de voordelen zien die 
deze vorm van samenwerken biedt, worden aangemoedigd 
om zich aan te sluiten bij deze groeiende alliantie van koplo-
pers—om samen de volgende stap te zetten op weg naar een 
verantwoord voedingspatroon. 

De eiwittransitie zit in een beslissende fase, waarbij het gevoel 
van urgentie om wordt gezet in verscheidene losse initiatieven 
rondom eiwitten. Desondanks bleek de markt tot nu toe onvol-
doende in staat om zich te organiseren op dit thema. Ook 
krijgen publieke voorlichting omtrent duurzame en gezonde 
voeding en handelingsperspectief voor consumenten onvol-
doende aandacht. Om deze uitdaging aan te gaan zijn markt-
partijen en experts samengekomen onder de vlag van de 
Green Protein Alliance (GPA). 

De verbindende factor in de GPA is een gedeelde visie van 
de leden op een gezonder en duurzamer voedselsysteem. 
Samen hebben de betrokken partijen een ambitieus maar 
haalbaar doel gesteld: naar een ‘gezonde balans’ van 50:50 
in 2025 (verhouding plantaardig:dierlijk eiwit in het Neder-
landse voedselpatroon). Deze transitie is ambitieus maar 
haalbaar, en levert naast gezondheidsvoordelen en markt-
kansen ook een positieve bijdrage aan het verminderen, tot 
maximaal 19%, van de totale klimaat voetafdruk van voeding.

Om dit te bereiken, bundelt de GPA de krachten van kop-
lopende marktpartijen, kennispartners en de overheid, om de 
consumentenvraag naar plantaardig eiwit te vergroten. De 
GPA wil plantaardig eiwit de voor de hand liggende keuze 
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de consumptie van dierlijk en plant-
aardig eiwit. Gezond voor mens en 
milieu én markt: People, Planet, Pro-
teins. Ik bedank alle koplopers uit 
het bedrijfsleven, van de overheid en 
andere stakeholders die zich hiervoor 
de afgelopen jaren in hebben gezet.

Tegelijk roep ik op tot actie. richting 
ondernemers die ge loven in de in dit plan beschreven acties. 
Om het voortouw te nemen, de kans te grijpen en te blijven 
investeren. Zo ook richting de overheid. De voordelen voor 
mens, milieu en maatschappij van een versnelde eiwittransitie 
zijn evident. Voorlichting en educatie spelen, zo blijkt uit dit 
plan weer, een cruciale rol bij het realiseren van gedragsver-
andering. Dit kunnen de bedrijven niet alleen, en we moeten 
voorkomen dat de eiwittransitie terugvalt in de fase van frag-
mentatie en kleine projecten. Nu is de kans om de eiwittransi-
tie door te zetten.

Samen mogen we deze kans niet missen!

Jeroen Willemsen

Een woord vooraf

Plantaardig eiwit is hip and happening. De Nederlandse eiwit-
transitie zit in de beslissende fase. De noodzaak van meer 
plantaardig eiwit in ons voedingspatroon is onomstreden. 
Alom wordt erkend dat eiwitten onlosmakelijk verbonden zijn 
met gezondheid en duurzaamheid. Het gevoel van urgentie 
is overgegaan in marktdynamiek en beginnende gedrags-
verandering bij consumenten.

2016 was het jaar van de “Green Protein Big Bang”; de omzet 
in plantaardige eiwitproducten explodeerde. Misschien wel 
als gevolg daarvan zet de trend van vleesminderen door. 
Dat is goed nieuws op alle fronten. Tegelijk durf ik te stel-
len: dit is nog maar het begin. De activiteit volgend op de big 
bang vraagt om organisatie. Een gecoördineerde strate gie 
en actie om de duurzame voedseltransitie te vertalen naar 
relevante doelgroepen. Gedragen door koplopers. Van frag-
mentatie naar organisatie. Marktpartijen, groot en klein, die 
de potentie zien en hun schouders eronder zetten. Samen 
maken ze het eten van plantaardig eiwit makkelijk. Voor elk 
moment van de dag, voor iedereen. Mijn doel en dat van de 
andere initiatiefnemers: herstel van een gezondere balans in 



“De Green Protein Alliance is een uniek samenwerkingsver-

band waarin we met een gezamenlijk doel de definitieve 

doorbraak realiseren om Nederland meer plantaardig te 

laten eten.”

Michael Leussink - BOON Foodconcepts

Het belang 
van actie in de 
eiwittranstie
“Het is juist in deze tijd van toenemend bewustzijn cruciaal 

dat er een partij is die zich inzet voor het coördineren van 

de eiwittransitie en in staat is om met steun van de sector een 

verandering te verwezenlijken die daadwerkelijk de con-

sument bereikt en betrekt.”

Maurice Beurskens - Marley Spoon
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GPA: Voor en door 
koplopers in plant-
aardige eiwitten 

Leden van de Green Protein Alliance (GPA) zijn koplopers die 
kansen zien in de groeiende vraag naar meer plantaardig, 
gezond en duurzaam voedsel. Meer dan 5 miljoen Neder-
landse huishoudens worden jaarlijks via de leden Albert Heijn, 
Jumbo, Marley Spoon en rechtstreex bereikt. Van de aanbie-
ders van peulvruchten, plantaardige vlees- en plantaardige 
variaties op zuivel is 80% aangesloten bij de alliantie. Jonge, 
snel groeiende spelers op het gebied van zeewier, algen en 
paddenstoelen borgen dat de alliantie staat voor kritische 
massa en innovatiekracht.

2RN� SURÀ�WHUHQ� YDQ� GH� NDQVHQ� YDQ� SODQWDDUGLJH� SURWHwQH��
GHHO�XLWPDNHQ�YDQ�GH]H�EHZHJLQJ�HQ�VDPHQZHUNHQ�DDQ�GH�
HLZLWWUDQVLWLH�PHW�GH]H�NRSORSHUV� LQ�GXXU]DDP�HQ�JH]RQG�
YRHGVHO"� 1HHP� GDQ� FRQWDFW� RS� PHW� -HURHQ� :LOOHPVHQ��
MHURHQ#JUHHQSURWHLQDOOLDQFH�QO�

Founding Members, betrokken vanaf juli 2016:

In 2016 aangesloten:

Nieuwe leden januari & februari 2017:
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Geloof waardige 
alliantie met 
geloofwaardige 
partners

De GPA bundelt de krachten van koplopende marktpartijen, 
met behoud van hun eigen identiteit en bereik. Ondersteund 
door het Ministerie van Economische Zaken en in samenwer-
king met kennispartners Voedingscentrum en Milieu Centraal. 
Dat levert een krachtige, gedeelde en onderbouwde bood-
schap over gezondheid en duurzaamheid, welke door alle 
partijen is te vertalen naar hun eigen doelgroep, producten, 
afzetkanaal en campagnes. Samen bereiken en overtuigen ze 
meer consumenten om het aandeel eiwit in hun voedingspa-
troon te vergroenen dan één partij of overheid kan.

Onafhankelijke kennispartners

Met ondersteuning van

Initiatiefnemers:

Het Platform duurzame eiwitproducten (Het Planeet, branchevereniging)
NewForesight, strategieconsultancy voor complexe duurzaamheidsuitdagingen
DuurzaamDoor (programma 2013-2016), een initiatief van de rijksdienst voor 
Ondernemend Nederland  (rVO)
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:DW�LV�HLZLW"�(Q�ZDDURP�LV�KHW�EHODQJULMN"

Eiwit of proteïne is een essentiële voedingsstof 
voor de mens; 15% van ons lichaam bestaat 
uit eiwit. Eiwitten leveren naast calorieën ook 
aminozuren: essentiële bouwstenen voor het 
eiwit in lichaamscellen. Volwassen personen 
hebben gemiddeld ongeveer 0,8 gram eiwit 
per kilo lichaamsgewicht nodig. Er zijn twee 
belangrijke bronnen, dierlijke en plantaardige. 
Dierlijke eiwitten zitten vooral in vlees, vis, zuivel 
en eieren. Plantaardige eiwitten zitten bijvoor-
beeld in peulvruchten, noten, zeewier, algen 
en granen. Paddenstoelen, technisch geen 
planten maar voedingskundig beschouwd als 
groente, kunnen ook een bron van eiwitten zijn. 

“De urgentie van een eiwittransitie is zo groot 

dat we meteen aan de bak moeten.”

Dr. Harry Aiking 

De urgentie 
van een transitie

Sinds 1960 zijn Nederlanders circa 25% meer eiwit gaan eten. Ook is de 
verhouding plantaardig : dierlijk eiwit in ons voedingspatroon verschoven 
van 50:50 naar 37:631. De stijging is vrijwel alleen terug te voeren op een 
toename van de consumptie van dierlijke eiwitten. Hierdoor: 
• Eten de meeste Nederlanders meer eiwit dan ze nodig hebben;
• Is de druk van ons voedselsysteem op natuurlijke bronnen enorm 

toegenomen;
• Is de uitstoot van broeikasgassen toe te wijden aan het voedingspa-

troon enorm gegroeid.

Ons land is hierin niet uniek. In veel Westerse landen heeft de toenemende con-
sumptie van dierlijk eiwit een gigantische impact. Nu en in de toekomst. Op mens 
en dier, klimaat en de markt. De urgentie van de eiwittransitie is uitvoerig onder-
bouwd en onbetwist. Deze urgentie wordt herhaaldelijk bevestigd, zoals door 
de Gezondheidsraad in 20152, en door Het rijksinstituut voor Volksgezond-
heid en Milieu begin 20173: Een voedingspatroon dat zowel gezonder als 
meer ecologisch duurzamer is dan het huidige zal minder dierlijke en meer 
plantaardige basisvoedingsmiddelen bevatten. 
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“Overstappen op plantaardige eiwitten is niet 

alleen gezond en lekker, maar ook heel duur-

zaam. Als mensen hun consumptiepatroon aan-

passen en overstappen naar een verhouding van 

50:50 tussen plantaardige en dierlijke eiwitten 

kan dat een klimaatwinst opleveren van 3 tot 

19% op de totale CO2 footprint van voeding.”

Mariken Stolk - Milieu Centraal

De eiwittransitie in 
Nederland

Ons land ontwikkelde zich sinds 1995 tot mondiaal koploper op het gebied 
van de eiwittransitie. Lag de nadruk tot het begin van deze eeuw op onder-
bouwing van de noodzaak5, de laatste jaren is de belangrijkste uitdaging 
het vertalen van de abstractie van duurzaamheid, land-, watergebruik en 
CO2 emissie naar gedragsverandering678: het eten van meer plantaardig en 
minder dierlijk eiwit. De theorie over het aangaan van deze uitdaging, reali-
satie van deze transitie vraagt om:

1. Betrokkenheid, commitment, kennis en ervaring van consumenten, 
beïnvloeders (infl uencers), producenten, aanbieders9;
2. Gebruiken van marktdynamiek10: ondersteun koplopers om de 
 marktkansen te pakken en anderen zullen volgen;
3. Gecoördineerde actie vanuit een gezamenlijke strategie 
van bedrijven en overheid11. 

Juist de combinatie van voorlichting en handelingsperspectief voor consu-
menten kreeg tot nu toe onvoldoende aandacht. De GPA gaat ervoor om 
wel aan al deze voorwaarden te voldoen. Het samenwerkingsverband geeft 
hiermee invulling aan de kabinetswens om te zoeken de juiste allianties om 
de gezondere en duurzame keuze ook makkelijk en aantrekkelijk te maken12.

'HÀ�QLWLH�(LZLWWUDQVLWLH��

de overgang naar een eiwitconsumptie die 
minder op dieren en sterker op planten steunt4. 

© Natuur & Milieu
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”Samenwerken is het nieuwe concurreren. In de GPA vinden 

we geestverwanten die dezelfde missie hebben om de impact 

van de mens op onze planeet te verlagen door de opmars 

van de groene eiwitten te stimuleren. Door samen te werken 

vormen wij een sterker front om deze transitie te versnellen”

Mark Slegers - RotterZwam

De aanpak van 
de Green Protein 
Alliance

“Albert Heijn is voorstander van het eten van meer plant-

aardige eiwitten, omdat het gezond en duurzaam is. Om dit te 

bewerkstelligen is een grotere beweging nodig. Door onze 

participatie binnen de GPA kunnen we samen relevante zaken 

initiëren, zorgen dat het op meerdere plekken op de agenda 

staat en kennis ontsluiten bij het grote publiek.”

Marit van Egmond - Albert Heijn
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Wat betekent dit? 
realisatie van deze balans vereist een uitdagende transitie, 
een structurele verandering van eetgedrag. Het vraagt om 
focus op afzonderlijke doelgroepen, niet ‘de massa’ in zijn 
geheel. Aanbod en de boodschap moeten worden afgestemd 
op onderliggende consumentenprofi elen, rekening houdend 
met bestaande eetgewoontes en terughoudendheid voor 
nieuw en onbekend voedsel13. De alliantieleden hebben op 
basis hiervan gekozen voor een focus op:

1. Doelgroepen die momenteel meer eiwit consumeren van 
dierlijke bron dan van plantaardige;

2. Producten met minimaal één van de volgende vier plant-
aardige bronnen: peulvruchten, zeewier & algen, noten & 
zaden en paddenstoelen. Naast duurzaamheid en voe-
dingswaarde is als belangrijkste criterium gehanteerd dat 
ze een hoge acceptatiegraad hebben als alternatief voor 
dierlijke producten14 

Het hogere doel: 
een gezonde 
balans

De verbindende factor in de GPA is een gedeelde visie van 
de leden op een gezonder en duurzamer voedselsysteem. 
Betrokken partijen hebben een ambitieus maar haalbaar doel 
gesteld: VDPHQ�QDDU�������LQ�����. Ofwel, een verschuiving 
in de consumptie van dierlijke en plantaardige eiwitten van de 
huidige 37:63 naar een gezonde balans van 50:50.  
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+HW�9RHGLQJVFHQWUXP�
rekende de nieuwe Schijf van Vijf door op 
eiwitinname. Het resultaat: een voedings-
patroon met minimaal 50% plantaardig 
en maximaal 50% dierlijk eiwit is voor 
veel Nederlanders een gezonde balans. 
Dit heeft alles te maken met de onderlig-
gende adviezen om minder (rood) vlees 
en meer peulvruchten en noten te eten.  

Gezondheidsrichtlijnen
Eén van de uitdagingen is dat op dit moment niet alle 
plantaardige eiwitproducten per defi nitie in de Schijf 
van Vijf passen. Een deel van de huidige vleesalterna-
tieven heeft bijvoorbeeld een zoutgehalte dat hoger is 
dan de richtlijnen voor de Schijf van Vijf toestaan. Om 
consistent te zijn in hun streven naar een gezonder 
voedingspatroon zetten de leden van de GPA zich ook 
in om structureel hun producten te verbeteren op dit 
gebied. GPA zet zich in om in het tweede kwartaal van 
2017 sector-brede doelen te hebben gesteld om plant-
aardige eiwitproducten te laten voldoen aan de richtlij-
nen van de Schijf van Vijf. Diverse aanbieders laten nu 
al zien dat dit haalbaar is.  

© Voedingscentrum
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“De GPA heeft met voortvarendheid een belang-

rijk onderwerp opgepakt: de markt ontwikkeling 

van aantrekkelijke  alternatieven voor vlees 

en zuivel. In korte tijd is een  platform georga-

niseerd met partners die zeer betrokken zijn en 

er een succes van willen maken. Door samen te 

werken brengen we kennis, kunde en krachten 

bijeen, kunnen we sneller leren en dus ook 

sneller resultaten boeken.”

Hilde Engels - Natuur & Milieu

Nieuwe aanpak voor 
een oude uitdaging

Met de vereiste gedragsverandering is duidelijk dat een sleutel voor versnelling 
van de eiwittransitie ligt bij partijen die dicht bij de consument staan: aanbieders 
en producenten. Op basis van dit inzicht en de ervaring van NewForesight 
in vergelijkbare transities15, is ingezet op een PDUNWJHGUHYHQ aanpak. Hierbij 
ligt de focus op het gezamenlijk beïnvloeden van marktkrachten en gedeelde 
barrières, met versterking van de individuele concurrentieposities.

Voor het eerst in Europa, en mogelijk de wereld, bundelen ketenpartners—
producenten, leveranciers, retail en maaltijdboxen—hun krachten op deze 
manier op het gebied van de eiwittransitie. Samen met kennispartners en 
ondersteund door de overheid zetten ze in op stimulering van de humane 
consumptie van plantaardig eiwit. Hiertoe investeren ze allen, zowel in-kind 
als in-cash. Zo tonen ze hun toewijding aan een duurzamer en gezonder 
voedselsysteem, bevestigen ze de marktpotentie van het initiatief, en onder-
schrijven ze het belang van samenwerking.

De gezamenlijke inspanning heeft geleid tot een overzicht van scenario’s, 
barrières, kansen en concrete acties om de transitie naar 50:50 in 2025 te 
verwezenlijken. Inspelen op marktdynamiek speelt tot die tijd een cruciale 
rol bij het versnellen van de eiwittransitie.

6KDSLQJ�WKH�IXWXUH�RI�SURWHLQ
Het Futures Centre beschrijft de Green 
 Protein Alliance als belangrijke mijlpaal in de 
eiwittransitie.16
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Het groeiplan voor de eiwittransitiE:
de  stappen voor een 
markttransformatie-aanpak

De GPA ontwikkelde een strategie voor het versnellen van de 
eiwittransitie, met een focus op het vergroten van de vraag 
naar plantaardige eiwitten. In lijn met het markttransformatie-
denken van NewForesight zijn drie stappen doorlopen voor 
het ontwikkelen van deze strategie: 1) het vaststellen van een 
ambitieus gedeeld doel 2) het in kaart brengen van de huidige 
en de gewenste situatie en 3) identifi ceren van de krachten 
die de transitie sturen. Dit proces heeft in 2016 geleidt tot de 
bouwstenen van dit Green Protein Growth Plan.

'RHOVWHOOLQJ

• Ambitieuze en 
haalbare doelstelling

• Gedragen door 
 sectorstakeholders en 
samenwerkingspart-
ners

7UHQGV�	�VFHQDULR·V

• Huidige situatie 
en trends

• Toekomstige situatie 
‘business as usual’

• Gewenste toekomstige 
situatie

7UDQVLWLHG\QDPLHN

• Inzicht in barrières en kansen 
• Krachten welke de transitie sturen: 

Inzichten uit deze analyses zijn de bouwstenen van het plan 
van aanpak: het kritieke pad van acties, de planning, en een 
overzicht van stakeholders en rollen

Gunstig klimaat

Vraag

Sector organisatie

Aanbod

Gewenste 
transitie

Aanpak © NewForesight
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Het Voedingscentrum geeft 
aan dat 0.8 gram eiwit per 
kg lichaamsgewicht per 
dag voldoende is. reken 
dit door en het resultaat 
is dat we ongeveer 50% 
meer eiwit consumeren 
dan vanuit nutritioneel oogpunt nodig is. Gezien de grote 
duurzaamheidsimpact die dit met zich meebrengt is naast 
een gezondere balans ook een afname in eiwitconsumptie 
wenselijk. De sociale en politieke druk op dit onderwerp zal 
toenemen. Het Menu van Morgen, doorgerekend vanuit de 
vorige iteratie van de Schijf van Vijf, voorziet in een daling van 
de eiwitconsumptie van 9%.19 De GPA legt de lat hoger en 
acht een afname van 15% wenselijk én haalbaar. 

Inzicht in de Green 
Protein Big Bang

Voor inzicht in de implicaties voor de gewenste transi-
tie is de huidige eiwitconsumptie in Nederland in kaart 
gebracht. Op basis van aannames en zichtbare trends is 
een ‘ Business as Usual’ scenario voor 2025 uitgewerkt; 
wat als er niet extra wordt ingezet op versnelling van de 
eiwittransitie? Daarlangs is een inschatting gelegd van de 
gewenste uitkomst, de gezondere balans van 50:50 in 2025. 
Het verschil tussen deze twee scenario’s geeft inzicht in de 
implicaties en impact van de gewenste transitie. Voor beide 
scenario’s wordt uitgegaan van een bevolkingsgroei van 
2,8% in 2025 t.o.v. 2016, zoals berekend door het CBS.17 

Huidige situatie
De gemiddelde Nederlander consumeert volgens het Voe-
dingscentrum jaarlijks 33,6 kg eiwit. Elk jaar eten we in Neder-
land dus circa 575 kiloton eiwit. In het peiljaar 2010 is ongeveer 
37% (±210 kiloton) van deze eiwitten afkomstig van plantaar-
dig bron en 63% (±362 kiloton) van dierlijke herkomst18.

¶*UHHQ�3URWHLQ�%LJ�%DQJ·�
 Omzet retail 2016 Groei tov 2015

Peulvruchten (conserven) 62 M¤ 12%

Noten (niet beschikbaar) 23%

Vleesvervangers 79 M¤ 9.5%

Plantaardige alternatieven & zuivel 80 M¤ 6%

Zeewier & Algen < 2 M¤ >200%

Groeicijfers 2016 tov 2015 (retail NL)27
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Zichtbare trends

Zichtbare trend Afgeleide aannames 

Groeiende aandacht overconsumptie en impact op gezondheid en 
duurzaamheid, met een bepalende rol voor eiwit. 

Toenemend bewustzijn leidt tot een afname in de totale 
 eiwitconsumptie. In 2025 is deze met 15% afgenomen.

De consumptie van vlees neemt af met gemiddeld 1,5% per jaar, blijkt uit 
data van WUr.20 Ook in 2016 heeft deze trend zich weer doorgezet.21

Deze trend zet zich voort, zodat tegen 2025 met deze trend alleen al 
een afname in eiwitconsumptie is gerealiseerd van 3 tot 5%.

De consumptie van peulvruchten (conserven, vlees- en zuivel-
alternatieven) neemt toe met gemiddeld 10% per jaar.22 

Deze trend zet zich voort met gemiddeld 15% over de jaren tot 2025, 
waarbij productie geen beperkende factor is.

De consumptie van noten neemt toe met gemiddeld 10% per jaar.23 Deze trend zet zich voort, productie geen bottleneck. 

De consumptie van zuivel is stabiel.24 De consumptie van zuivel blijft stabiel. 

De consumptie van granen en graanproducten is stabiel.25 De consumptie van granen en graanproducten blijft stabiel. 

De totale consumptie van paddenstoelen is stabiel.26 De totale consumptie van paddenstoelen blijft stabiel, waarbij de 
populariteit van bijvoorbeeld oesterzwammen toeneemt.

Er is geen rekening houden met mogelijke ontwikkelingen in het politieke, sociale, macro-economische of technologische 
landschap die invloed hebben op inname van dierlijke of plantaardige producten.

+
+

+ -

=

=
=
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 Scenario 1: Business as Usual
Onder het business as usual scenario zetten genoemde trends door tot 
2025. Er is geen gecoördineerde actie door de Green Protein Alliance. Het 
resultaat ten opzichte van 2016: 
1. 17% afname in consumptie dierlijk eiwitten; 
2. 4% afname in de consumptie van plantaardige eiwitten;
3. Totale eiwitinname neemt af met 15%;
4. Verhouding in de eiwitconsumptie verschuift naar 40 (plantaardig) : 60 

(dierlijk).

*URHL�LQ�HHQ�NULPSHQGH�PDUNW

Ondanks de totale afname in consumptie, is de 
verwachting dat bepaalde productgroepen die 
momenteel sterke consumptiegroei ervaren, 
ook in dit scenario blijven groeien. Het gaat om 
de productgroepen peulvruchten (geschatte 
groei voor conserven, vlees- en zuivelalter-
natieven van ~€300M in 2025 t.o.v. 2016) en 
noten en zaden (geschatte groei van ~€600k in 
2025 t.o.v. 2016). 
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 Scenario 2: Gezonde balans in 2025
In de ‘gezonde balans’ stijgt het aandeel plantaardige eiwitten van 37% 
tot de gewenste 50%. Om deze sprong te maken moet de consumptie 
(en dus productie) van plantaardige eiwitten sterk toenemen: van de 210 
kiloton plantaardig eiwit* per jaar in 2016 naar 250 kiloton per jaar tegen 
2025. Concreet betekent dit voor het voedingspatroon van elke inwoner van 
Nederland dat per dag gemiddeld een aanvullende 6,2 gram dierlijk eiwit 
vervangen is door plantaardig: 

Producten op basis van peulvruchten, noten en zaden en paddenstoelen 
zijn voor het grootste deel verantwoordelijk voor de groei. De productgroep 
noten en zaden moet meer twee keer zo hard groeien, en peulvruchten bijna 
drie keer zo hard, ten opzichte van de aangenomen groei in het  business 
as usual scenario. De markt voor paddenstoelen moet verdubbelen ten 
opzichte van 2016. De markt voor micro-algen en zeewier is nog klein maar 
heeft een grote potentie. De GPA projecteert dat een marktgroei van 1.000% 
over de komende 8 jaar realistisch is. 

De GPA leden geven aan dat beschikbaarheid van extra plantaardig eiwit 
geen beperkende factor is. Wel is het wenselijk het aandeel lokaal geprodu-
ceerde eiwitten te vergroten. De GPA ondersteunt dan ook initiatieven als 
de GreenDeals Voedselverduurzaming en Soja in Nederland.

* NB: Het gaat hier puur om eiwit. Dit vertaalt zich naar een grotere hoeveelheid plantaardige 
producten, afhankelijk van het eiwitgehalte van specifi eke producten.

3RVLWLHYH�LPSDFW
Naast gezondheidsvoordelen en marktkansen 
kan een transitie naar een 50:50 balans ook 
een positieve bijdrage leveren aan het behalen 
van de klimaatdoelstellingen: een besparing 
van 3-19% van de totale klimaat-voetafdruk van 
voeding in Nederland. Dit staat gelijk aan 0,07 
tot 0,55 ton CO2-equivalent per persoon per jaar, 
ofwel 330-2.480 autokilometers per persoon.28 

“Het grootste obstakel in deze transitie is de 

gevestigde orde van de oude economie. De GPA 

laat licht schijnen op de nieuwe economie en de 

belangrijkste spelers en creëert zo een baken 

van inspiratie.”

Mark Kulsdom - The Dutch Weed Burger
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Barrières en kansen 
op de weg naar meer 
plantaardig eiwit

Het is gebleken dat de uitdaging te groot is om alleen aan te 

kunnen pakken. Samenwerking is hier van cruciaal belang om 

kennis over te dragen, elkaar te inspireren en als collectief 

naar buiten te treden om te laten zien hoe belangrijk dit is.”

Bram Nederlof - Tivall

“Sommige consumenten denken dat plantaardig eten niet 

lekker is. Daarom moet de nadruk liggen op “lekker, verleide-

lijk en gemakkelijk”. We willen dat de verantwoorde keuze 

de makkelijke keuze is. Marktpartijen hebben inmiddels veel 

kennis van hoe barrières bij consumenten te slechten, echter 

het ontbreekt vaak aan de middelen om dat gecoördineerd, 

sneller, en bij grotere groepen tegelijk te kunnen doen.”

Nicole Freid - HAK



Vraagvergroting & Confrontatie
 

Voorlichtings- en proefpilots
Verbreding aanbod & opschaling

OPLOSSINGEN & ACTIES

Versterken van vraag bij consumenten

9HUEHWHUHQ�LPDJR�HQ�
�DDQVSUHNHQ�QLHXZH�

�GRHOJURHSHQ 

%LHGHQ�KDQGHOLQJV�
SHUVSHFWLHI 

9HUEHWHUHQ�NHQQLV� 
�JH]RQG�	�GXXU]DDP�

Verbeteren van aanbod

*HORRIZDDUGLJH�ERRGVFKDS $DQWUHNNHOLMNHUH�
YHUSDNNLQJ 

0HHU�GLYHUVLWHLW�LQ�
SURGXFWHQ 

CREëREN VAN EEN Gunstig klimaat

$OJHPHQH�HGXFDWLH�
	�YRRUOLFKWLQJ

9HUELQGHQ�JHIUDJPHQWHHUGH�VHFWRU�	� 
YHU�VQHOOHQ�LQLWLDWLHYHQ�GRRU�VDPHQZHUNLQJ 

Makkelijk te   
verkrijgen

Makkelijk te 
bereiden

BArrIèrES & SPECIFIEKE UITDAGINGEN:

Educatie & bewustwording

Kennissynthese voor input Praktijklocaties en lesmateriaal
Afstemming overheid & educatiepartners

Kennissynthese consumenteninzichten en -onderzoek  
voor input lespakketten (theorie)

OPLOSSINGEN & ACTIES

Gunstig klimaat & organisatie

Afstemming overheid tbv stimulans innovatie
Kennissynthese consumenteninzichten en -onderzoek voor input innovatie

Sector coördinatie door GPA
Afstemming stakeholders voor samenwerking en gedeelde boodschap

OPLOSSINGEN & ACTIES

Algemene, geloofwaardige boodschap

Algemene boodschap met huidige kennis en onderbouwde claims
Verbetering producten t.o.v. richtlijnen

OPLOSSINGEN & ACTIES:

perceptie van smaak
relatieve prijs
confrontatie

Educatie
Wijdverspreide 

& aantrekkelijke 
voorlichting

Praktijk
Theorie

Kennis delen, co-creatie
Coördinatie activiteiten bedrijven

Coördinatie en afstemming overheid, 
stakeholders & initiatieven
Gezamenlijke boodschap

Verpakking-
innovatie

Product-
innovatie

Onderbouwing claims 
door kennispartners
voldoen aan richtlijnen  

gezond/duurzaam

VAN BARRIÈRES NAAR KANSEN 
Het blijkt een complexe uitdaging om tot een 
duurzamere en gezondere balans in eiwitcon-
sumptie te komen. De sleutel ligt volgens ons bij 
het vergroten van het aandeel plantaardig eiwit 
op het bord van de Nederland. En dit betekent 
het vergroten van de vraag naar plantaardige 
alternatieven voor dierlijk eiwit. Wat zijn de spe-
cifieke uitdagingen voor het vergroten van deze 
vraag, en waar liggen de kansen?

eiwitverhouding naar 50:50 in 2025
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 Wat GPA gaat doen in 2017 en verder 

DE SCHOUDERS ERONDER

Vraagvergroting & 
Confrontatie

Educatie & 
bewustwording

Gunstig klimaat & 
organisatie

Algemene, 
geloofwaardige 

boodschap
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Plantaardige 
Proteïne 
Makkelijk Maken

55% van de Nederlanders mag zich al ‘fl exitariër’ noemen29; 
ze zijn begonnen met een omslag in hun voedingspatroon naar 
meer plantaardig. Maar voor meer dan 3,5 miljoen huishoudens 
is een nieuwe balans in hun voedingspatroon met meer plant-
aardig en minder dierlijk eiwit nog niet vanzelfsprekend. Naast 
bewustwording is meer handelingsperspectief vereist.

Oplossing
De GPA maakt plantaardig eiwit makkelijk. De leden bieden 
meer handelingsperspectief voor alle Nederlanders, met de 
focus op consumptie binnenshuis (retail en maaltijdboxen). 
Mensen kennis laten maken met de veelzijdigheid, het berei-
dingsgemak en de smaak van producten met plantaardige 
eiwitten is daarin een eerste stap. Maar ook aankoopgemak 
wordt gestimuleerd via de GPA. Slimme product-placement, 
in-store demo’s, verleidelijke verpakking en receptenkaarten 
(maaltijdboxen) zijn hiertoe slechts enkele instrumenten. We 
gaan het allemaal doen.

De kracht van de GPA zit in de diversiteit. Alle partijen hebben 
hun eigen assortiment, formats, afzetkanaal en invulling. Met 
online communicatie en de inzet van ambassadeurs en vlog-
gers bereiken ze vele, veelal jongere, doelgroepen. Behoud 
van identiteit is een pijler van de GPA. De leden bouwen 
voort op (voorlichtings-)concepten die hun effect al hebben 
bewezen; onderbouwd met een eenduidige, geloofwaardige 
boodschap over gezondheid en duurzaamheid. Dat is een 
belangrijke sleutel tot succes, zo is de overtuiging. In 2017 
starten we daarom met vier voorlichtingspilots, elk gericht op 
een eigen productcategorie.

“Veelal denken mensen dat geen vlees of zuivel meer eten een 

grote verandering is. Of dat het aanbod van plantaardig niet 

lekker of te duur is. Deze opvattingen veranderen vergt een 

visie, een lange-termijn aanpak, middelen en boodschappen 

die mensen vertrouwen.”

Ellis Baggen - Alpro
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6HDZHHG�6KDT
Zo mooi, lekker en gezond kan groen eiwit zijn. De markt van zeewier 
(macroalgen), spirulina en chlorella (microalgen) verdubbelde de afgelo-
pen 5 jaar elk jaar en de markt heeft nog een enorme groeipotentie.  Pioniers 
overwonnen de eerste obstakels en vonden hun weg naar de markt. The 
Dutch Weed Burger start, met steun van de GPA, een conceptstore in 
Amsterdam; de ‘Seaweed Shaq’. Hierin wordt samengewerkt met produ-
centen zoals Zeewaar om een antwoord te vinden op de vraag: ‘hoe rea-
geert de consument op nieuwe (letterlijk) groene eiwitproducten?’.  

Twee voorbeelden van pilots in 2017

%OLMH�%RRQ
De Blije Boon borduurt voort op de inzichten 
van haar succesvolle campagne uit 2016, het 
jaar van de boon, waaronder:
• Infl uencers (blijven) enthousiasmeren om met 

hun publiek te communiceren over bonen;
• Consumenten verrassen, inspireren en active-

ren om bonen vaker op hun menu te zetten.

“De doelstellingen van de GPA & de Blije Boon 

zijn sterk verbonden, en door samen te werken 

in GPA kan het succes van een campagne als de 

Blije Boon doorgezet worden in 2017.”

Nathalie Brugel - Bonduelle

© The Dutch Weed Burger



Dat smaakt  
naar meer
 
Lekker voor iedereen, voor elk moment van de dag. De GPA 
gaat voor meer keuze bij het ontbijt, de lunch, het avondeten 
en tussendoor. Hiervoor introduceren de GPA leden produc-
ten en concepten die aansluiten bij bestaande eetgewoonten, 
bereidingswijze en toepassingen. Een goede smaak is echter 
onvoldoende. Producten en verpakkingen moeten ‘goed zijn’; 
goed voor de consument én de aarde waarop we nog lang 
willen leven. 

Oplossing
In 2017 introduceren de GPA leden versneld minimaal 20 
nieuwe groene eiwitproducten en concepten. Voor verschil-
lende doelgroepen: van snelle shoppers en sporters tot jonge 
families, hippe foodies en bewust etende ouderen. De pro-
ducten zijn voor een groot deel al ontwikkeld en klaar om op 
de markt gebracht te worden. 

© Vivera
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In 2016 introduceerde BoonBonen bij Jumbo nieuwe bijna-klaar maaltijden 
met bonen in een stazak. Met een laag zoutgehalte (0,45 g/100 gram) een 
mooi voorbeeld van een disruptieve innovatie: bestaande producten in een 

nieuw jasje, in een nieuw schap, voor een nieuwe doelgroep. ‘Ik breng bonen 
van de kelderkast naar de koelkast’ aldus oprichter Michael Luesink.

Daarnaast wordt in 2017 een ‘Green Protein’ maaltijdbox 
ontwikkeld. Gericht op de miljoenen Nederlanders die wat 
inspiratie kunnen gebruiken op weg naar 50:50. De box is een 
uitgelezen kans om moderne consumenten kennis te laten 
maken met lekkere ingrediënten en verrassende recepten, 
met een gezonde mix van veel plantaardig en een beetje dier-
lijk. Tijdens de Voedseltop in 2017 nam Staatssecretaris Mar-
tijn van Dam een op zijn familie afgestemde concept Green 
Protein box in ontvangst. 

© BoonBonen
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vatieve voedingsmiddelen, zowel eindproducten als half-
fabricaten, op basis van eiwitten van plantaardige oorsprong. 
In de bestaande markt zullen deze nieuwe producten een 
plaats moeten veroveren. Omdat dit niet vanzelfsprekend is, 
is het van groot belang dat er ook een goede marktstrategie 
en aanpak wordt uitgewerkt om dit te bereiken.

De criteria van de nieuwe Schijf van Vijf31 spelen bij de ont-
wikkeling van nieuwe concepten een cruciale rol. Zo moet 
worden geborgd dat de richtlijnen gezonde voeding worden 
gerespecteerd. Het betreft bijvoorbeeld het gebruik van 
minder zout, vet en suiker in productformuleringen. GPA 
streeft ernaar dat zo veel mogelijk producten van plantaar-
dige eiwitten voldoen aan deze richtlijnen.

Goede  producten, 
nu en in de Toekomst

De GPA denkt vooruit. Nu al investeren producenten en 
aanbieders in groene eiwit-concepten voor 2018 en verder. 
Onderbouwd met een solide business case, maar nog zonder 
launching customer. Of ze hebben baanbrekende ideeën 
waarvoor het marktperspectief nog onduidelijk is. Het is 
belangrijk bestaande en nieuwe ondernemers in de duurzame 
eiwitsector te stimuleren en ondersteunen. De geschiedenis 
leert dat niets zo moeilijk is als eetgedrag veranderen. De uit-
daging is om meer vanuit consument en markt te denken, met 
een focus op lekker en makkelijk. Gezondheid en duurzaam-
heid zijn belangrijke ondersteunende concepten. 

Oplossing
In januari 2017 is de SBIr tender Plantaardige eiwitten op 
het bord30 (budget €1,8M) gestart. Ondernemers worden 
uitgedaagd om nieuwe aantrekkelijke producten te ontwik-
kelen op basis van plantaardige eiwitten. Doel van deze 
SBIr is het bevorderen van de humane consumptie van 
plantaardige eiwitten. Dit kan door de ontwikkeling van inno-
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Jong Geleerd

Jongeren betrekken bij de eiwittransitie versnelt de overgang 
naar een meer plantaardig voedingspatroon. Bij henzelf én 
toekomstige generaties; goed voorbeeld doet immers goed 
volgen. Daarbij is eten tegenwoordig meer dan het tot je 
nemen van voedingsstoffen. Eten is een lifestyle; je bent wat 
je (niet) eet. De GPA neemt ook hier haar verantwoordelijkheid 
en laat studerende jongeren tussen de 16 en 25 jaar kennis-
maken met de markt van de groene eiwitten, de bedrijvigheid 
en kansen die de sector biedt.

Oplossing
HAK en GoodBite, marktleiders in respectievelijk peulvruch-
ten en vegetarische producten starten in 2017 het eerste 
Praktijklocatie Plantaardige Eiwitten (PPE) van Nederland. 
Ze doen dat samen met de HAS Den Bosch; het PPE wordt 
geïntegreerd in de nieuwe minor Plant(w)aardige Toekomst. 
Zo wordt ingezet op een ‘triple helix’ kruisbestuiving tussen 
bedrijfsleven, studenten en de overheid. Dat komt verder tot 
uiting in de samenwerking van de GPA met studenten van de 
hogeschool InHolland. Samen werkten ze aan een informatie-
pakket Eiwittransitie. 

“Maatschappelijk gezien staan steeds meer mensen open voor 

het eten van meer plantaardig eiwit. Door dit gezamenlijke 

initiatief kunnen we een krachtiger en eenduidiger signaal 

afgeven dan wanneer we als bedrijven allemaal apart van 

elkaar blijven opereren.”

Henk Schouten - Schouten Europe (GoodBite)

© Hak & Schouten
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De GPA zet in het kader van educatie en bewustwording 
verder in op het verkorten van ketens en daarmee het stimu-
leren van lokale inkoop, transparantie en ondernemerschap. 
Bijvoorbeeld door samenwerking met BlueCity 010, thuisha-
ven van rotterZwam en andere duurzame ondernemers. Met 
koplopers als rechtstreex wordt ingezet op het stimuleren van 
lokale productie en inkoop van plantaardige eiwitten. Bijvoor-
beeld van oesterzwammen, veldbonen en kikkererwten. De 
GPA gaat actief op zoek naar steun van regionale overheden, 
onderwijsinstellingen en koplopers.

De GPA ondersteunt daarnaast initiatieven gericht op het aan-
spreken van jongere kinderen. Denk aan -RQJ�/HUHQ�(WHQ�
�'XXU]DDP�'RRU� HQ 6PDDNOHVVHQ. Bijvoorbeeld door het 
aanleveren van informatiemateriaal, proefproducten, of het 
verzorgen van gastcolleges. Partners van de GPA ontwikkel-
den al lespakketten voor basisscholen. Hun ervaring zetten ze 
graag in om andere initiatieven te versterken. 

© rotterZwam
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“We zien dat er bij de consument nog veel misvattingen leven 

over eiwit en plantaardige alternatieven. We vinden het als 

Voedingscentrum belangrijk dat consumenten over de juiste 

informatie beschikken en dat iedereen daar eenduidig over 

communiceert.”

Corné van Dooren - Voedingscentrum

 

Voorlichting in 
het post-truth 
tijdperk

Effectieve voorlichting rondom plantaardige eiwitten vereist 
een eenduidige boodschap. Centraal staat de impact van een 
meer plantaardig (eiwit-)voedingspatroon op gezondheid en 
duurzaamheid. De sector is er als geheel mee geholpen wan-
neer geloofwaardige, onafhankelijke instanties zich hiertoe 
inzetten. 

Uitdaging 
Consumenten worden overspoeld met claims over duurzaam-
heid en gezondheid in relatie tot eiwitten. Deze zijn daarbij 
niet altijd onderbouwd en verre van eenduidig. Objectivering 
van de impact van eiwit (op gezondheid en milieu) draagt bij 
aan ketentransparantie en de acceptatie van de boodschap. 
De uitdaging is om met steun van onafhankelijke organisaties 
een geloofwaardige boodschap over gezondheid en duur-
zaamheid beschikbaar en toepasbaar te maken, voor partijen 
die de boodschap bij de consument brengen: de aanbieders 
en producenten betrokken bij de GPA. 

Wat gaan wij doen?
• Opstellen en uitwerken van een algemene boodschap 

over plantaardig eiwit en de impact op mens en milieu, 
samen met onafhankelijke kennispartners Voedingscen-
trum en Milieu Centraal, welke begrijpelijk en aantrekkelijk 
is voor de verschillende doelgroepen.

• Beschikbaar maken van deze boodschap zodat deze 
makkelijk geïntegreerd kan worden in initiatieven van de 
leden en partners.

• Verspreiden van de boodschap via een neutrale partij.
• Coördineren van juist en effectief gebruik van de bood-

schap, in afstemming met en onder de voorwaarden van 
de kennispartners, zodat dat deze sterk en geloofwaardig 
blijft.

• Inzetten op sector-brede afspraken voor het voldoen aan 
richtlijnen voor gezonde voeding en de Schijf van Vijf. 
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Consumenten krijgen en zoeken veel informatie 
via verschillende kanalen, waaronder via de 
verpakking en marketing van voedingsmidde-
len. “De stroom aan informatie is verwarrend en 
vaak tegenstrijdig. Hierdoor weten consumen-
ten niet welke producten gezond, eerlijk, dier-
vriendelijk en/of duurzaam zijn”, concludeert het 
rIVM32. Daarbij wordt benoemt dat de informa-
tiestroom vanuit de producent en de retail krach-
tig is. Wat de GPA betreft is dit dus een effectief 
kanaal voor gecoördineerde voorlichting.
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Wat is er nodig voor een effectieve boodschap?
��� *RHG� LQSDVEDDU� in communicatie van aangesloten 

(markt)partijen, voor maximale verspreiding. Sluit aan bij 
de praktijk van de winkelvloer, maaltijdbox, receptenkaart, 
menu, en bestaande initiatieven.

��� %LHGW�KDQGHOLQJVSHUVSHFWLHI aan consumenten en inspi-
reer ze. Zorg dat het aanbod zo verleidelijk en toegankelijk 
is dat de keuze voor plantaardig voor de hand liggend is.

��� 6PDDN�HQ�JHPDN moeten de kern van de boodschap zijn; 
argumenten van gezondheid en duurzaamheid moeten 
ondersteunend zijn.

��� )RFXV�RS�GH�WUDQVLWLH��QLHW�GH�WUDQVDFWLH. Voedsel is meer 
dan een product, het is onderdeel van een levensstijl.

��� 2QGHUVWHXQLQJ� GRRU� JH]DJKHEEHQGH� RQDIKDQNHOLMNH�
SDUWLMHQ (zoals het Voedingscentrum en Milieu Centraal) is 
essentieel voor geloofwaardigheid

��� $ORPYDWWHQGKHLG van de boodschap is essentieel; via 
verschillende kanalen, diverse eetmomenten, en gericht 
op meerdere groepen met een specifi eke boodschap en 
een selectie van producten.

Voorwaarden 
voor succes

Een eenduidige en geloofwaardige boodschap over plantaar-
dige eiwitten is het effectiefst als deze via verschillende kanalen 
de consument bereikt. Dat kan via objectieve instanties en de 
overheid. Het bereik wordt veel groter wanneer de aanbieders 
en producenten zich hiervoor inzetten. Dat is wat de leden 
gaan doen. Met als uitgangspunten: positief, duidelijk, weinig 
jargon, aansluiten bij de taal en realiteit van de doelgroep die ze 
 bedienen. De GPA wil niet voorschrijven, maar inspireren.

Hoe kan de boodschap worden verspreid:
• Beïnvloeders (infl uencers) die zich inzetten voor eiwitver-

duurzaming en zich hebben verbonden aan individuele 
GPA partners;

• Initiatieven van onderop met een groot online bereik;
• receptenkaarten van maaltijdbox-leveranciers Marley 

Spoon en AllerHande box;
• Informatie in toegankelijke vorm, zoals de magazine format 

Allerhande (AH) en Hallo (Jumbo), waarbij de combinatie 
van recept en voorlichting wordt geaccentueerd.
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Een gunstig 
klimaat voor de 
eiwittransitie

Ondernemers, onderwijsinstellingen, overheden, onderzoe-
kers, NGO’s. Allen moeten ze worden ondersteund bij hun 
activiteiten om de vraag naar plantaardige eiwitten te vergro-
ten. Elk vanuit hun eigen rol en impact op het voedselsysteem 
van Nederland.
 
Uitdaging
Veel producenten van duurzame eiwitten hebben zich geor-
ganiseerd via GPA initiatiefnemer Het Planeet. De uitdaging 
bleek om de aansluiting te vinden met aanbieders (retail) en 
overheden. Alleen in een organisatie waar producenten en 
aanbieders zijn verenigd kunnen algemene barrières worden 
geslecht die versnelling van de eiwittransitie vertragen. 
Echter, samenwerken ligt niet voor de hand in een concur-
rerende markt. Zeker als dit niet zichtbaar op zowel lange 
als korte termijn iets oplevert. Een nieuwe en voor iedereen 
aantrekkelijke vorm van samenwerking voor marktpartijen was 
dan ook nodig; iets wat we met de GPA hebben gerealiseerd.

Wat gaan wij doen?
�� 9HUVWHUNLQJ� YDQ� DFWLHV� HQ� LQLWLDWLHYHQ van de aange-

sloten leden en partners, door ondersteunende commu-
nicatie, het leveren van input voor campagnes, en het 
centraal delen van kennis en ervaring.

�� &R|UGLQDWLH�YDQ�GH�JHPHHQVFKDSSHOLMNH�DFWLHV, waar-
onder kennissynthese en aanvullend onderzoek, de 
algemene boodschap en onderbouwing van claims, voor-
lichting, educatie, en stakeholdermanagement.

�� ,Q]LFKWHOLMN�PDNHQ van de resultaten van het samenwer-
kingsverband, om de transparantie te vergroten en meer 
partijen te betrekken om de beweging verder te versnellen.

�� 6DPHQZHUNLQJ met relevante initiatieven welke een 
vergelijkbaar doel nastreven, om zo elkaar te kunnen 
versterken.

�� 6HFWRU�EUHHG�OHUHQ van best & worst practices.
�� $IVWHPPLQJ� PHW� RYHUKHLG voor het stimuleren van 

samenwerking, innovatie, en aansluiting bij ontwikkelingen 
in beleid en politiek.

“Als belangrijkste barrière zie ik de acceptatie van het grote 

publiek. GPA kan helpen door verbinding en het betrekken van 

NGO’s en overheden. Samen kunnen we een krachtig geluid 

vormen en krachten en kosten bundelen.”

Gert Jan Gombert - Vivera
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georganiseerd waar met experts en ervaringsdeskundigen 
wordt ingegaan op nieuwe businessmodellen in het domein 
van duurzaam voedsel. Ook wordt er op ingezet om de erva-
ringen, best en worst-practices van ondernemers, te verza-
melen, bundelen en kosteloos on-line beschikbaar te stellen 
voor (toekomstige) ondernemers. 

Een verbindende 
factor voor 
ondernemers

Financiering is vaak een belemmering voor ondernemers 
in de groene eiwitsector om hun ambities en impact te rea-
liseren. Gevestigde ondernemers willen internationaliseren, 
capaciteiten uitbreiden, hun assortiment verbreden. Jonge 
ondernemers moeten opschalen, launching customers vinden 
en bedienen, hebben werkkapitaal en een goed team nodig. 
Juist in de B-2-C voedselindustrie is dit een uitdaging. Suc-
cessen zijn nog schaars, veel investeerders kennen de voe-
dingssector onvoldoende en vertonen risicomijdend gedrag.

oplossing
De GPA zet zich in om betrokken ondernemers verder te 
helpen. Door onderlinge kennis, netwerk en ervaring te delen. 
En door ze in contact te brengen met fi nanciers die, net als 
zij, de potentie zien van een meer plantaardig voedingspa-
troon. Financiers en investeerders worden door de GPA actief 
betrokken bij haar activiteiten. Er worden bijeenkomsten 

“Wij denken dat we aan de vooravond staan van de commer-

ciële doorbraak van alternatieve eiwitbronnen zoals algen, 

zeewier, etc. Binnen onze Banking for Food strategie zien wij 

voor Rabobank een rol weggelegd om de eiwittransitie te 

versnellen en daarmee een bijdrage te leveren aan een duur-

zame voedselvoorziening voor 10 miljard mensen in 2050.”

Hans van den Boom - Relatiemanager Innovatie Food & Agri-

culture Rabobank

“Het Green Protein Fund faciliteert het succes van startende 

innovatieve ondernemers, door het beschikbaar stellen van 

20+ jaar productie ervaring, een internationaal netwerk en 

financiële middelen. De Green Protein Alliance volg ik met 

belangstelling. Hier zitten de ondernemers van de toekomst.”

Robert Vreeman - Directeur Green Protein Fund
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Een effectieve coördinerende partij moet op basis van vier 
kerneigenschappen worden ingericht:
1. Neutraal: betrekt de organisaties bij de besluitvorming van 

het initiatief, maar handelt zonder voorkeur voor één van 
de organisaties in het samenwerkingsverband;

2. Betrouwbaar: bewaakt het Mededingingsrecht, heeft geen 
commercieel belang bij de informatie die wordt gedeeld, 
en handelt transparant richting leden en stakeholders;

3. Capabel: bezit capaciteit en kunde om alle activiteit 
rondom de coördinatie van het initiatief effectief te kunnen 
vervullen; inclusief juridische zaken, administratie en 
interne/externe communicatie;

4. Ervaren: heeft kennis van de realiteit van de leden en de 
sector, en toegang tot een netwerk van relevante stakehol-
ders binnen en buiten de sector.

Sleutel tot succes 

Gecoördineerde samenwerking is de sleutel tot succes voor 
alle activiteiten van de GPA: duidelijkheid over claims en 
feiten, een algemene geloofwaardige boodschap, en afge-
stemde campagnes en voorlichting.
 
Het succes van een initiatief bestaande uit partijen met soms con-
currerende belangen vergt een partij die de samenwerking coör-
dineert. Deze verbindende factor wordt volgens de ervaring van 
NewForesight in verduurzaming van (landbouw)sectoren vaak 
onderschat. Na een veelbelovende eerste stap tot samenwerking 
leidt dit ertoe dat de mooiste initiatieven rondom sectortransforma-
tie terugvallen in verdeeldheid en individuele projecten, zonder 
gedeelde visie. De rol van een slagkrachtige en onafhankelijke 
organisatie als ruggengraat voor effectieve samenwerking aan 
deze grotere beweging is cruciaal; wat ook de noodzaak van de 
Green Protein Alliance als organisatie onderstreept.

6ODJNUDFKWLJH�RUJDQLVDWLH

De stichting Green Protein Alliance, in oprichting, 
wordt ingericht aan de hand van deze kerneigen-
schappen, om het doel van de GPA en alle betrok-
kenen effectief en slagkrachtig te dienen. 
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GrotE 
beweging 

“Binnen de GPA laten we zien dat we onze individuele belan-

gen opzij zetten om een groter doel te dienen, namenlijk 

de verdere ontwikkeling van de markt voor plantaardige 

producten ten behoeve van de transitie naar een duurzamer 

voedselsysteem. Samen zijn we sterker dan alleen, de GPA is 

een middel om een gezamenlijke stem te laten horen.”

Remco Vogelenzang - Bobeldijk Foodgroup

“Eén van de uitdagingen waar we voor staan is dat we andere 

dingen moeten gaat eten. Wat in elk geval niet kan is dat 

iedereen in de wereld net zo veel vlees blijft eten als dat wij 

nu doen. Dat kunnen we simpelweg niet aan. Met plantaardige 

eiwitten valt een wereld te winnen.”

Martijn van Dam - Staatssecretaris van Economische Zaken
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Onderzoekspijler 2: Eiwit en gezondheid
Er is veel gezegd en geschreven over dierlijk en plantaardig 
eiwit in relatie tot gezondheid. Objectivering van de impact 
van eiwit draagt bij aan de geloofwaardigheid en acceptatie. 
Het afgelopen decennium zijn talloze onderzoeken verricht 
op dit gebied. Het is in het publieke belang om de verkregen 
inzichten te bundelen. En in begrijpelijke vorm beschikbaar te 
krijgen voor producenten, aanbieders en consument.

Onderzoekspijler 3: Een gezond klimaat
Vergroten van de consumptie van plantaardig eiwitten draagt 
substantieel bij aan behalen van de klimaatdoelstellingen die 
het kabinet heeft gesteld of nog gaat stellen. De milieu impact 
van verschillende eiwitbronnen, waarbij breder wordt geke-
ken dan alleen het klimaat, is uitvoerig onderzocht. Synthese 
van deze kennis en ook hier het beschikbaar maken voor de 
overheid en andere stakeholders is essentieel voor keuzes in 
beleid, de (inter-)nationale onderzoeksagenda, en publieke 
discussies rondom duurzaam voedsel.

Naar een Eiwitbeleid

In lijn met de adviezen van de Wetenschappelijke raad voor 
het regeringsbeleid moet ook eiwitonderzoek worden in-
gezet vanuit de consumptie en niet primair vanuit productie. 
De GPA adviseert een transitie in eiwitonderzoek, met een 
belangrijke rol voor de Topsector Agro & Food. Ook hier 
gericht op een nieuwe balans: minder focus op fundamenteel 
wetenschappelijk onderzoek met een groot technologisch 
gehalte of gericht op teelt, juist meer consumentgericht en 
marktgedreven onderzoek. Gedrag, gezondheid en impact 
zijn leidend in de drie voorgestelde onderzoekspijlers.

Onderzoekspijler 1: Voedseltransitie en 
consumentengedrag
Transitieprocessen zijn complex. Zo ook de eiwittransitie. 
Wat kunnen we leren van transities en gedragsverandering in 
andere sectoren, zoals energie, mobiliteit en afvalscheiding? 
Vertalen van deze ervaring naar de eiwittransitie (en mogelijke 
andere duurzame transities) is waardevol.

“Het is belangrijk en inspirerend om onderzoek te gaan 

doen naar de stappen die klimaatariërs en flexitariërs al 

 voo  r uit zetten en wat de aantrekkingskracht is voor andere 

 consumenten om in hun voetsporen te treden.”

Hans Dagevos - Sr. researcher Wageningen Economic Research
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De rol van de overheid

Eiwitverduurzaming staat weer hoog op de Voedselagenda. Daar waar het hoort, 
naast voedselverspilling. Een compliment aan de Wetenschappelijke raad voor 
het regeringsbeleid die dit in 2014 agendeerde. En ons kabinet dat de vertaling 
maakte naar het beleid en de ambitie heeft om als land koploper te blijven. En het 
uitspreken van een ambitie is nog maar het begin; in 2016 is de eerste stap gezet 
richting gecoördineerde actie. Nu moeten de schouders eronder.

Hiermee zitten we in een beslissende fase: valt de eiwittransitie terug naar de tran-
sitiefase van fragmentatie met kleine projecten en speldenprikken? Of pakken we 
door met de eerste stap die is gezet door de koplopers en wordt de door de markt 
opgestelde strategie gevolgd? Groot ingezet, gericht op de consument, met een 
combinatie van confrontatie, educatie en voorlichting. Met een ondersteunende en 
coördinerende organisatie waar alle stakeholders op terug kunnen vallen.

Nu is er de kans om dat laatste te doen. Het succes van de Green Protein Alli-
ance in 2016 laat zien dat de markt er klaar voor is. Ondernemers zien het publieke 
belang én grijpen hun kans zich te onderscheiden. Samen met de overheid wordt 
2017 het eerste oogstjaar.
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Sa menwerking 
op nationaal 
niveau

De  GPA zet in op een integrale benadering van 
eiwitverduurzaming. Nationaal en internationaal. 
Afstemming en kennisdeling zijn noodzakelijk om 
toe te werken naar het gemeenschappelijke doel, 
een meer plantaardig voedingspatroon.
Nationaal werkt GPA samen met Dutch Cuisine, 
onderdeel van de Green Deal Voedselverduu-
zaming. Met de focus van de GPA op in-home 
consumptie en die van Dutch Cuisine op out-
of-home consumptie is de complementariteit 
geborgd. Het Nationaal Actieplan Groenten 
en Fruit startte begin 2017 met haar voorberei-
dende fase. Wellicht kunnen de ervaringen van 
de GPA helpen bij het realiseren 
van haar doelstellingen. Gezien de 
GPA focus op eiwitrijke groenten 
als peulvruchten en zeegroenten is 
actieve samenwerking wenselijk.

“Het is belangrijk dat er consensus komt over het doel van een 

eiwittransitie en de weg ernaartoe. Iedere stakeholder heeft zijn 

eigen rol in die route, waarbij men elkaar kan versterken.”

Corné van Dooren - Voedingscentrum 

Op het bord komt alles samen! Dat is de overtuiging van Dutch Cuisine, daar 

gaan we voor. Dat we nu hiervoor nu samen met de Green Protein Alliance 

gaan werken, zal de succeskans vergroten.

Monique Mulder, bestuurslid Dutch Cuisine
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De  GPA in 
inter nationale 
context

GPA  founding member Het Planeet nam in 2016 
het initiatief voor het opzetten van het ,QWHUQD�
WLRQDDO�Maatschappelijk Verantwoord Onderne-
men (IMVO) Convenant Plantaardige Eiwitten. 
Het IMVO Convenant richt zich vooral op het 
behouden van de plantaardige eiwitconsumptie 
in ontwikkelende regio’s van de wereld. Samen-
werking met de GPA en betrokken partijen als 
MVO Nederland is al gevonden. 

Ambities
De GPA wil een inspiratie zijn voor toekom-
stige allianties buiten Nederland. Hiervoor is 
het nodig eerst in ons land succesvol te zijn. 
Een internationale uitrol voor de GPA staat 
gepland vanaf 2018

Minister Ploumen, Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, en Staats-
secretaris van Economische Zaken Van Dam (niet in beeld), ondertekenen het intentiebord voor 

het IMVO Convenant Plantaardige Eiwitten tijdens De Voedseltop op 26 januari 2017.

• De  leden van de GPA geven gehoor aan de oproep van ���LQWHUQD�
WLRQDOH� LQYHVWHHUGHUV om de shift naar een voedingspatroon met 
plantaardige eiwitten te stimuleren.33 Aangeschreven partijen als AH 
laten als founding member zien dat ze hier werk van maken.

• The  Protein Challenge 2040, een initiatief van Forum of The Future, 
delen actief hun doel en ervaringen met GPA.34 



Start voorlichtingspilots, waar-
onder de Blije Boon (Bonduelle, 
HAK) en Seaweed Shaq (The 
Dutch Weed Burger)

Consumentenenquête plantaar-
dige eiwitten (Marley Spoon) / 
Start opstellen lespakketten & 
informatiemateriaal

Kennissynthese / Uitwerken 
algemene boodschap & claims 
(kennispartners)

Formele start GPA secretariaat 
en opzet stichting / GPA leden 
dienen aanvragen in voor SBIr 
Fase 1 Plantaardige eiwitten op 
het bord (Focus op product-
ontwikkeling rondom richtlijnen 
goede voeding en Schijf van 5)

.

 

Het pad naar 
meer plant-
aardig eiwit

De aankomende periode zal de GPA haar acti-
viteiten verder opvoeren en zullen we fl ink aan 
de bak moeten. Duidelijkheid over de te nemen 
stappen is belangrijk voor gecoördineerde 
actie, maar ook voor de samenwerking met 
externe stakeholders. 

Onderstaand is een samenvatting van wat er 
concreet gedaan gaat worden, wat hiervoor 
nodig is, en wat dit voor bestaande en nieuwe 
activiteiten betekend. Meer details over de plan-
nen van de GPA vindt u op de volgende pagina’s.

Verschijnen eerste nieuwe 
producten ter versterking van 
pilots

Start eerste Minor Plantaardige 
Eiwitten / Geplande opening 
eerste Groene Eiwit Praktijkcen-
trum in Giessen (HAS Hoge-
school, HAK, Schouten Europe)

Publicatie van de vernieuwde 
factsheet Eiwitten van het Voe-
dingscentrum / Commitment 
producenten voor conformeren 
richtlijnen gezonde voeding

Formele start samenwerking 
Dutch Cuisine

Evaluatie en verbetering pilots 
/ Geplande lancering ‘green 
protein maaltijdbox’

Publicatie lespakketten & 
informatiemateriaal

Publicatie (publiek) van gecom-
primeerde inzichten kennissyn-
these plantaardig eiwit

Start uitvoering SBIr Fase 1 / 
Samenwerking met nog twee 
relevante initiatieven

Internationale uitbreiding 
GPA / GPA betrokken bij 
minimaal 5 start-ups in 
plantaardige eiwitten

Nieuw kabinet; GPA zet zich in 
voor uitvoering Voedselagenda 
en de focus op plantaardig eiwit

Inzichten voorlichtingspilots 
gebruikt voor vervolgcam-
pagnes / Geplande opening 
tweede Groene Eiwit Prak-
tijkcentrum in rotterdam 
(Hogeschool InHolland, 
BlueCity010, rotterZwam, 
rechstreex) / 2e Green 
Protein Event / Start SBIr 
Fase 2 

Nederland onbetwiste kop-
loper in eiwitverduurzaming 
/ Aantal fl exitariërs gestegen 
naar 75% (van 55% in 2016) 
/ 2000 extra banen in de 
green protein sector

Doelstelling van 
50:50 bereikt / 
Besparing van 
3-19% van de 
totale klimaat-voet-
afdruk van voeding 
in Nederland35
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50%
doel GPA

zonder actie
35%

• De markt (omzet) van relevante productgroepen is gestegen met minimaal 15%
• Minimaal 20 nieuwe green protein producten in retail/maaltijdbox
• Minimaal 8 nieuwe groene eiwitconcepten (product, verpakking, plaatsing, communicatie) geïntroduceerd
• Minimaal 5.000 samples uitgedeeld, als onderdeel van de pilots en nieuwe concepten
• Groene Eiwit praktijkcentra bezocht door minimaal 600 leerlingen en studenten
• Minimaal 600kton besparing van CO2-equivalent door de verandering in consumptie van eiwit (2017 t.o.v. 2016)
• Minimaal 20 partijen nemen deel aan GPA 2018

Implementatie SBIr Fase 2 

KPIs eind 2017 2025
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De mix van meerwaarde op lange en korte termijn maakt dat steeds meer 
partijen zich aansluiten. De Green Protein Alliance biedt aanbieders en 
producenten:

�� *HORRIZDDUGLJKHLG� HQ� YHUVWHUNLQJ van eigen campagnes en 
 initiatieven gericht op gezond en duurzaam voedsel

�� 'LUHFW�SURÀ�MW van de groei van de markt van plantaardige eiwitproducten
�� %HUHLNHQ�YDQ�QLHXZH�GRHOJURHSHQ
�� .HQQLV�HQ�QHWZHUN voor snellere toegang tot fi nanciering voor innovatie 

en ondernemerschap
�� ,Q]LFKW�LQ�PDUNWRQWZLNNHOLQJHQ, delen van kennis en innovaties
�� =LFKWEDDU�NRSORSHU op het gebied van gezonde en duurzame voeding
�� 4XLFN�ZLQV door het netwerk van retail en producenten van groene 

eiwitproducten
�� 6WHUNHUH� UHODWLH�PHW� DOOH� VWDNHKROGHUV zoals overheden, NGO’s, en 

kennispartners zoals het Voedingscentrum en Milieu Centraal

What’s in it 
for me?
 

Voor het succes van deze transitie zijn drie 
zaken nodig: 1) samenwerking op een geza-
menlijke strategie met heldere rollen en ver-
antwoordelijkheden, 2) commitment van de 
betrokkenen; vrijwillig maar niet vrijblijvend, 
en 3) werken aan het verdienmodel, zodat het 
gewenste gedrag beloond wordt. Met de acties 
van de GPA wordt invulling gegeven aan alle 
drie deze punten.

De GPA heeft een tijdshorizon van 8 jaar. De 
alliantieleden geven met dit plan sturing aan de 
acties die in deze periode leiden tot vergroe-
ning van het aandeel eiwit in het Nederlandse 
voedingspatroon. Met een belangrijk rol voor 
ondernemers met een lange termijn visie over 
duurzaam voedsel, en met het geloof dat ze als 
koploper ook op korte termijn kunnen profi teren 
van plantaardig eiwit. 

=LHW�X�YRRU�XZ�RUJDQLVDWLH�RRN�HHQ�URO�LQ�GH]H�EHZHJLQJ�QDDU�HHQ�JH]RQGHU�HQ�
GXXU]DPHU�YRHGVHOV\VWHHP��LQ�VDPHQZHUNLQJ�PHW�DQGHUH�NRSORSHUV"�1HHP�
GDQ�FRQWDFW�RS�PHW�-HURHQ�:LOOHPVHQ�YLD�MHURHQ#JUHHQSURWHLQDOOLDQFH�QO�
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