Persbericht

Gezondere schoolkantines door
cateraars en leveranciers
630 scholen geholpen met een gezonder aanbod
Vorig jaar hebben 24 cateraars en leveranciers toegezegd toe te werken naar meer gezondere
schoolkantines. Uit onafhankelijke monitoring van het Voedingscentrum blijkt dat 22 van hen
voldoen aan de afspraken die in 2016 zijn gemaakt in het Akkoord Gezonde Voeding op
Scholen.
Bij het maken van een keuze in de automaat of schoolkantine bestaat minimaal 60% van de snacks of
drankjes uit producten die de leerling volgens de Richtlijnen Gezondere Kantines van het
Voedingscentrum het beste kan kiezen. Deze producten zijn goed zichtbaar en staan op ooghoogte
van de leerling. Hiernaast is er in de kantine groente en fruit beschikbaar en wordt het drinken van
water gestimuleerd. Ook de uitstraling van de kantine en automaten verleidt tot de gezonde keuze.
“Ik vind het een prachtige ontwikkeling dat deze partijen zich inzetten voor gezondere scholen. Via het
Akkoord helpen cateraars 630 schoolkantines en zijn er meer dan 1500 gezondere automaten in
scholen door heel Nederland te vinden. De voortgang die wij hebben gezien bij deze partijen spreekt
boekdelen over de mogelijkheden die wij samen hebben om kinderen en jongeren te voorzien van een
omgeving waarin zij worden verleid tot de gezondere keuze.” Aldus Marjon Bachra, directeur Jongeren
Op Gezond Gewicht.
6 nieuwe partijen treden toe
Dit jaar treden er 6 nieuwe partijen toe aan het Akkoord. Uit de steekproef van het Voedingscentrum in
2016 blijkt dat Scoolcompany niet voldoet aan de gemaakte afspraken en daarom het Akkoord moet
verlaten. Vanwege achterblijvende resultaten is de samenwerking met Mars binnen het Akkoord
opgeschort. Mars heeft toegezegd om aan het einde van het eerste kwartaal alsnog te voldoen aan de
toegezegde 600 automaten die voldoen aan minimaal niveau ‘zilver’.
Het Akkoord Gezonde Voeding op Scholen
Jongeren Op Gezond Gewicht is beheerder van het Akkoord ‘Gezonde Voeding Op Scholen*’ (20162020). Het Akkoord richt zich op alle individuele scholen in het voortgezet onderwijs en middelbaar
beroepsonderwijs die bediend worden door een ondertekenaar van het Akkoord. Binnen het Akkoord
wordt gewerkt met de Richtlijnen Gezondere Kantines van het Voedingscentrum. Het
Voedingscentrum monitort de partijen die het akkoord hebben ondertekend om te kunnen bepalen of
zij voldoen aan deze richtlijnen.
* Ondertekenaars van het akkoord zijn: 365SOUP, Cater Concept B.V., Catermaat, Coca-Cola, FrieslandCampina, Join The Pipe,
Markies Catering, MERKKwater, Ological Waterkoelers, Peijnenburg, Sligro Food Group Nederland B.V., Spa Nederland, TENQ/CS
Digital Media B.V., Van Leeuwen 'Catering op maat', Vice Versa Schoolcatering, Vital 4 Skool B.V., Watercompany, WDM
Schoolcatering, WeTapWater/KRNWTR, Xcellence Food Group, Zo-vital, HealthyQ, Vending@Work, Mensa Catering, Horesca
Nederland, DeliXL, SoPure, Oranka Juice Solutions.

