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//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

VLAAMS PREVENTIEF GEZONDHEIDSBELEID
Ellen De Smet – team Algemene Preventie



//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

BASISPRINCIPES

> Wettelijk kader: “Decreet van 21 november 2003 betreffende het preventieve
gezondheidsbeleid”

> Gezondheidsbevordering (positieve determinanten versterken)

EN 

> Ziektepreventie (tegengaan van bedreigende factoren)

> DOEL
Gezondheidswinst realiseren op populatieniveau

Langer en beter leven (kwantiteit en kwaliteit)

> FACETTENBELEID: Gezondheid overstijgt de gezondheidszorg
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//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

BASISPRINCIPES

> Extra aandacht voor:
• Kansarme bevolkingsgroepen

• Groepen met een verhoogde blootstelling (en bedreiging voor gezondheid)

• Toegankelijkheid

> Wetenschappelijke onderbouwd
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//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ACTOREN

> Partnerorganisaties
• “Vlaams Instituut Gezond Leven” voor: gezonde voeding, beweging, sedentair gedrag en 

ondervoeding bij ouderen

• Methodiekontwikkeling (cfr. voedingsdriehoek)

> Organisaties met terreinwerking
• Uitvoeren op het terrein (cfr. CLB)

> Logo’s (erkende en gesubsidieerde netwerken voor Locoregionaal 
GezondheidsOverleg en – organisatie) (#15 in Vlaanderen)
• Dissemineren preventiemethodieken naar preventieorganisaties

> Individuele zorgaanbieders
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//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

STRATEGISCH PLAN ‘GEZONDER LEVEN’

> Gezondheidsconferentie
• Draagvlak creëren

• December 2016

> Strategisch plan ‘Gezonder Leven’
• 9 leidende principes, waaronder:

- Health in all policies is uitgangspunt en streefdoel

- Meer focus op implementatie via verschillende settings

• Overkoepelende gezondheidsdoelstelling
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De Vlaming leeft gezonder in 2025
“Tegen 2025 leven we gezonder op vlak van gezond eten, sedentair gedrag, 

lichaamsbeweging, tabak, alcohol en drugs”. 



//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

GEZONDHEIDSDOELSTELLINGEN
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> Hiervoor voeren we een beleid in de volgende levensdomeinen:

• gezin

• vrije tijd

• onderwijs

• werk

• zorg en welzijn

• in de lokale buurt

> elk van deze levensdomeinen heeft verschillende 
subdoelstellingen (cfr HIAP)
• DUS niet langer THEMATISCH

> Preventiestrategieën (hoe) + acties (wat)

> Goed bestuur

• richten ons rechtstreeks naar de burger

• zetten in op ‘goed bestuur’



//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

PROPORTIONEEL UNIVERSIALISME

> Proportioneel universalisme 

• Ongelijkheid in gezondheid volgt vaak de socio-
economische gradiënt 

• = algemeen beschikbaar aanbod voor iedereen, 
maar sterkere inzet op specifieke doelgroepen. Dit 
in alle settings 

Grotere gezondheidswinst voor wie meer risico loopt      
op een slechtere gezondheid
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Nieuwe voedingsapp en nieuwe 
Voedingsdriehoek

Marktconsultatie 4 mei 2018
Thomas Detombe



Inhoud

1. Vlaams Instituut Gezond Leven
2. Nieuwe Voedingsdriehoek
3. Voedingsapp als rechtstreeks communicatiemiddel 



1. Vlaams Instituut Gezond Leven



Wie zijn we?

➢Partnerorganisatie van de Vlaamse overheid (welzijn, volksgezondheid en gezin)

Wat doen we?
➢Promotie van gezonde levensstijl en gezonde omgeving om zo de levenskwaliteit van alle

Vlamingen verbeteren. 

➢Doelgroep:

➢Verleden: voornamelijk intermediairs (artsen, paramedici, diëtisten …)

➢Vandaag: ook rechtstreeks naar brede publiek (sinds naamsverandering)



2. Nieuwe Voedingsdriehoek

2018





▸Volgens effect van de voedingsmiddelen in die 

laag op onze gezondheid

▸Verhouding tussen voedingsmiddelen van 

plantaardige en van dierlijke oorsprong

▸Mate waarin een voedingsmiddel thuishoort in 

een gezond en duurzaam voedingspatroon (of 

overbodig is)

Blauw – donkergroen – lichtgroen – oranje – rood (+ grijs)

Indeling in zones



▸WAT eet je het best?

1. Neem plantaardige producten als basis voor elke maaltijd

2. Beperk je inname van dierlijke producten

3. Drink vooral water

4. Kies zo weinig mogelijk voor ultrabewerkte producten

▸HOE eet je het best?

5. Varieer en zoek alternatieven

6. Eet op vaste tijdstippen en samen met anderen

7. Eet bewust en met mate

8. Pas je omgeving aan

9. Werk stapsgewijs

10.Geniet van wat je eet!

Gezond Leven tips bij de voedingsdriehoek



3. Nieuwe Voedingsapp



▸ App wil de gezonde keuze de makkelijke keuze maken.

• Ondersteuning bieden bij plannen, inkopen, bereiden van voeding

▸ App is rechtstreeks communicatietool naar de burger

▸ App wil inspelen op reële drempels bij keuze van gezonde voeding

• Tijdsgebrek, slechte gewoontes, verleiding, gebrek aan kennis, sociale druk, enz…

Het ‘hoe’ gemakkelijker maken

Nieuwe Voedingsapp



Vragen? 

22/05/2018

➢ Na de marktconsultatie (13.30u-14.00u)

➢ Thomas.detombe@gezondleven.be
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Programa voor Innovatieve Overheidsopdrachten

▪ Overheidsopdrachten inzetten om innovatie te stimuleren

• Versterken van organisatie en werking van de overheid
• Versterken van competitiviteit van de ondernemingen

▪ Jaarlijks budget  : 5 mio euro 

▪ Financiering van de aankoop van R&D    (50 % van de kost)

▪ Testen en valideren van innovatieve oplossingen voor de publieke sector  

▪ Scope : publieke sector in Vlaanderen



Waarom?

VOORDELEN VOOR DE OVERHEID
• Betere en goedkopere oplossingen (owv competitie) 

• Grote betrokkenheid bij ontwikkeling (oplossing lost behoefte in) 

• Versterking kennis van nieuwe evoluties door nauw contact met sector

• Betere publieke werking/dienstverlening

• Maatschappelijke uitdagingen aangaan

• …

VOORDELEN VOOR DE ONDERNEMINGEN
• Nieuwe markten, inzicht in publieke noden

• Meer middelen voor innovatie, meer samenwerking, eerste hulp 
(‘launching customer’) bij commercialisering

• Meer mogelijkheden voor kmo’s en starters

• …



PIO-portfolio

• 2 oproepen - 30 
projecten

http://www.innovatieve
overheidsopdrachten.be/

lopende-projecten

• Derde oproep open 
tot 15 juni 2018



Van markt consultatie naar innovatieve oplossing  

PIO-
application

idea

mmmeaaa

Markt-
consulta-

tie 

Conclusies van markt consultatie bepalen aanpak :
▪ is R&D nodig  : ja/neen ? 
▪ is validatie/testing nodig ? 
▪ Welke aankoopprocedure is de meest geschikte ?  

Opdracht 
document



Van markt consultatie naar innovatieve oplossing 

PIO-
aanvraag 

idee

Markt-
consulta-

tie 

Opdracht-
document

Aankoop van  
innovatieve 

oplossing
Proefproject



Opportuniteiten voor bedrijven ?  

Schrijf je in op de PIO-
nieuwsbrief: 

http://www.innovatieveoverheidsopdrachten.be/
nieuwsbrief-innovatieve-overheidsopdrachten

Of meld je aan bij : 

PIO@ewi.vlaanderen.be
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De marktconsultatie bestaat uit 4 stappen

‘Scoping’ sessie met Vlaams Insituut Gezond Leven 
en Agentschap Zorg & Gezondheid

Workshops en online bevraging
met experts gezonde voeding

Workshop met industriepartners
en kennisinstellingen

Eindverslag
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De essentie is bepalen van gebruikswaarde en technologische risico’s…

34

Waarde 

Risico 

0 10013

13

100

0

Prioriteiten Lange termijn

Details Onbelangrijk

Innovatie

Innovatiepotentieel vanuit 
gebruikersstandpunt

Innovatiepotentieel vanuit 
technologisch standpunt
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… leidend tot drie objectieven gerapporteerd in het eindverslag

Het eindverslag dat alle inzichten beschrijft, waaronder:

• de afstemming tussen gebruikersbehoeften en het innovatieve aanbod

• een goede inschatting van het innovatiepotentieel

• de haalbaarheid en de vereiste investeringen van de oplossing

Rapportering

Objectieven

Een antwoord formuleren op volgende centrale vragen:

• Wat is de scope van het project ‘App Gezonde Voeding’?

• Waar ligt het innovatiepotentieel van dit project, 
zowel vanuit gebruikersstandpunt als vanuit technologische invalshoek?

• Waar liggen de noden voor een (pre)commerciële aanbesteding 
in het kader van Innovatief Aanbesteden?
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Planningpoker is een ‘best practice’ voor het inschatten van o.a. waarde, complexiteit en 
vereiste inspanning. Deze techniek steunt op schatting door domeinexperts en het bereiken 
van consensus.

De kaarten:

De interpretatie:

0 Geen zorgen, er bestaan kant-en-klare standaardoplossingen.

2-3 Een frequent probleem, mogelijk met enkele speciale gevallen maar zeker oplosbaar.

13 Absoluut geen standaardprobleem. Een oplossing vereist belangrijke keuzes, grondig denkwerk en 

specifieke ontwikkeling. Een redelijke kans op slagen mits voldoende tijd en middelen.

100 Onmogelijk, vereist het doorbreken van fysische natuurwetten.

? Geen idee, geen ervaring met dit onderwerp.

Planningpoker
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57 usecases in 10 thema’s

Recepten Boodschappen Inspiratie Etiketten Feedback

Discipline CoolSocialKomen eten Other
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Id Groep Als… kan ik … zodat … Score gebr

1.1 Recepten Marleen, 55 
jaar

gezonde haalbare recepten krijgen vanuit mijn app ik inspiratie krijg tot gezond koken 13

1.2 Recepten Jasper, 22 
jaar

budgetvriendelijke en gemakkelijke, gezonde 
recepten krijgen

ik dit in mijn studentenleven kan 
inpassen

3  en 20

1.3 Recepten Sven, 30 jaar recepten gesuggereerd krijgen die in lijn zijn met 
mijn persoonlijke smaak, allergieën, tijdsbesteding, 
… (dmv filters)

ik me niet kan verschuilen achter 
keuzestress

13

1.4 Recepten Brigitte, 48 
jaar

kindvriendelijke recepten kijgen vanuit mijn app mijn kinderen het ook lekker vinden en 
ik minder gefrustreerd ben

8

1.5 Recepten Marie 
Hélène, 70 
jaar

alternatieve recepten krijgen voor mijn traditionele 
recepten die meer light/gezonde ingrediënten 
bevatten, maar die er wel ongeveer hetzelfde 
uitzien en smaken

ik in kleine stapjes de transitie kan 
maken van ongezonde naar gezonde 
voeding

8

1.6 Recepten Brigitte, 48 
jaar

automatisch zien hoeveel tijd me een bepaald 
recept zal kosten

ik het recept koken in mijn dagplanning 
ingepast krijg

5

1.7 Recepten Sven, 30 jaar een nieuwe manier van koken leren kennen, zoals 
"food prepping"

ik gezonde voeding met minimale 
moeite in mijn leven kan inpassen

8 à 13

Usecases Recepten
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Id Groep Als… kan ik … zodat … Score gebr

2.1 Bood-
schappen

Geert, 61 jaar mijn recepten op voorhand ingeven en online mijn 
boodschappen bestellen

ik niet meer naar de supermarkt hoef te 
gaan en aan de verleiding kan 
weerstaan om snoep te kopen

20

2.2 Bood-
schappen

Marleen, 55 
jaar

automatisch een boodschappenlijstje krijgen voor 
een bepaald recept

ik de porties juist kan inschatten

2.3 Bood-
schappen

Marleen, 55 
jaar

automatisch een boodschappenlijstje krijgen voor 
alle recepten van de week

ik de porties juist kan inschatten 13

2.4 Bood-
schappen

Geert, 61 jaar mijn recepten op voorhand ingeven en daaruit 
automatisch de aankooplijst krijgen 

ik in de supermarkt niet meer hoef te 
kiezen en kan weerstaan aan de 
verleiding om snoep te kopen

8

2.5 Bood-
schappen

Geert, 61 jaar mijn recepten op voorhand ingeven en daaruit 
automatisch de aankooplijst krijgen (rekening 
houdend met wat ik al in huis heb)

ik in de supermarkt niet meer hoef te 
kiezen en kan weerstaan aan de 
verleiding om snoep te kopen

13

Usecases Boodschappen
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Id Groep Als… kan ik … zodat … Score gebr

3.1 Inspiratie Jonathan, 28 
jaar

een foto nemen (of naam intypen) van verse 
ingrediënten die ik thuis nog heb liggen en 
suggesties krijgen wat ik daar gezond mee kan 
koken

ik toch nog iets gezond kan koken in 
plaats van naar kant-en-klaar te grijpen

20

3.2 Inspiratie Jonathan, 28 
jaar

in een winkel een foto nemen van een verse 
groente en automatisch een advies krijgen wat ik er 
gezond mee kan koken

ik open sta voor een alternatief ten 
opzichte van kant-en-klaar

13

3.3 Inspiratie Jasper, 22 
jaar

suggesties krijgen voor gezonde afhaal ik ook iets gezond kan afhalen 8 à 13

3.4 Inspiratie Eddy, 58 jaar tips krijgen wat ik in mijn moestuin kan kweken en 
kan ik dat vertalen naar gerechten waar mijn eigen 
kweek in verwerkt wordt

ik een andere motivatie krijg om toch 
voor gezonde voeding te kiezen zonder 
te moeten vertrouwen op goeroes

5

3.5 Inspiratie Eddy, 58 jaar voorstellen krijgen om de ene "ongezonde" voeding 
in te ruilen voor de andere "ongezonde" maar die 
uiteindelijk toch beter is (vb. bij alcohol)

ik in kleine stapjes de transitie kan 
maken van ongezonde naar gezonde 
voeding

5

3.6 Inspiratie Carmen, 38 
jaar

tips&tricks krijgen om op een pragmatische manier 
toch op mijn voeding te letten

ik ondanks mijn tijdsgebrek niet 
voortdurend herval

5

3.7 Inspiratie Elvira, 25 jaar op basis van wat de voeding die ik in huis heb, 
advies krijgen om een gezonde maaltijd voor te 
bereiden zonder veel extra kosten

ik gezond kan eten zonder extra kosten

Usecases Inspiratie
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Id Groep Als… kan ik … zodat … Score gebr

4.1 Etiketten Enora, 25 
jaar

mijn potentiële aankopen scannen en gezonde 
alternatieven gesuggereerd krijgen

ik op het juiste moment toch de juiste 
keuze maak

13

4.2 Etiketten Sven, 30 jaar etiketten scannen om te zien welke ingrediënten ik 
kan aankopen in functie van mijn allergieën

ik toch gezond kan eten ondanks mijn 
allergieën

8 à 13

4.3 Etiketten Sven, 30 jaar etiketten scannen om te zien welke ingrediënten ik 
kan aankopen in functie van mijn 
voedingsvoorkeuren (vb. minder zout, minder vet, 
…)

ik toch gezond kan eten ondanks 
verwarrende aanbod

13

4.4 Etiketten Tom, 36 jaar etiketten scannen in de wegrestaurants ik inzicht heb hoe gezond de maaltijden 
zijn

5

Usecases Etiketten
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Id Groep Als… kan ik … zodat … Score gebr

5.1 Feedback Katrien, 38 
jaar

terugvallen op mijn persoonlijke beschermengel in 
de app om me bij te staan op kritische momenten

ik aan de verleiding kan weerstaan 13

5.2 Feedback Carmen, 38 
jaar

mikken en klikken op de voedingsdriehoek om mijn 
voedingspatroon van de dag aan te duiden, waaruit 
langetermijnevoluties en rapportering getrokken 
kunnen worden

ik bewust gemaakt word van de evolutie 
die ik afleg

8 à 13

5.3 Feedback Piet, 46 jaar een visueel inzicht krijgen in hoe een goede portie 
er uit ziet

ik me bewust ben dat ik mijn porties 
moet verkleinen

8

5.4 Feedback Enora, 25 
jaar

mijn zonde opbiechten aan de app die mij dan 
advies geeft om deze zonde binnen de week recht 
te zetten door iets te laten of iets te doen (vb. meer 
sporten)

ik niet opgeef omdat ik een misstap 
begaan heb

5

5.5 Feedback Yorick, 38 
jaar

geïnspireerd worden door filmpjes of 
boodschappen over gezonde voeding verpakt in een 
marketingsausje

ik het gevoel heb dat ik meesurf op een 
trend en mijn gedrag bijstuur naar 
gezonde voeding

5

5.6 Feedback Marie 
Hélène, 70 
jaar

een gespreksgids lezen in een app die mij 
voorzichtig de implicaties laat zien van mijn 
kookkeuzes en mij tips geeft hoe ik die voorzichtig 
kan bijsturen

ik langer zelfstandig thuis kan wonen 
omdat ik me niet laat gaan

5

Usecases Feedback (1/2)
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Id Groep Als… kan ik … zodat … Score gebr

5.7 Feedback Jasper, 22 
jaar

bijhouden wat ik in de week al gegeten en gesport 
heb en op basis hiervan aanbevelingen krijgen hoe 
ik de week nog "gezond" kan eindigen

mijn sportprestaties niet in gevaar 
komen

3

5.8 Feedback Marleen, 55 
jaar

visueel inzicht krijgen in de implicaties van mijn 
tussendoortjes (bijvoorbeeld hoeveel sport ik moet 
doen om het te compenseren)

ik kan weerstaan aan de verleiding 3

5.9 Feedback Marie 
Hélène, 70 
jaar

lezen dat een familielid (kind, kleinkind) laat weten 
dat hij/zij mijn light gerechten super vond

ik bevestiging krijg van mijn gezondere 
keuzes

3

5.10 Feedback Stijn, 40 jaar visueel inzicht krijgen in de implicaties van mijn 
laatste pintje (bijvoorbeeld hoeveel sport moet ik 
doen om dat pintje te compenseren)

ik beter nee kan zeggen tegen de sociale 
druk

1

5.11 Feedback Luc, 48 jaar een waarschuwing krijgen als ik mij naar een frituur 
of ander fastfood restaurant aan het begeven ben

ik mij op het laatste moment toch 
bedenk

1

Usecases Feedback (2/2)
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Id Groep Als… kan ik … zodat … Score gebr

6.1 Discipline Carmen, 38 
jaar

een persoonlijk motivatieboekje bijhouden over of 
het een goede of minder goede dag was en waaruit 
de app automatisch een positieve motivatie kan 
afleiden

de motivatie behouden blijft of, als ik 
"herval", dat niet als dramatisch ervaar.

3 en 13

6.2 Discipline Carmen, 38 
jaar

een persoonlijk motivatieboekje bijhouden over of 
het een goede of minder goede dag was en op basis 
daarvan de ervaringen van een voorbeeld of 
rolmodel lezen

de motivatie behouden blijft of, als ik 
"herval", dat niet als dramatisch ervaar.

3 en 13

6.3 Discipline Eddy, 58 jaar vanuit de app gerantsoeneerde punten krijgen die ik 
kan gebruiken om "ongezonde" voeding te mogen 
eten

ik in kleine stapjes de transitie kan 
maken van ongezonde naar gezonde 
voeding

8

6.4 Discipline Ellen, 42 jaar pop-ups krijgen om mij er aan te herinneren dat het 
tijd is om… (water te drinken, een gezond 
tussendoortje te eten, te gaan slapen, te sporten)

ik ondanks mijn tijdsdruk toch aandacht 
spendeer aan gezond leven

5

6.5 Discipline Geert, 61 jaar spelletjes aangeraden krijgen op het moment dat ik 
naar de snoepkast wil 

ik afgeleid word en op een ander manier 
een beloningsgevoel krijg

5

6.6 Discipline Carmen, 38 
jaar

op een aangename manier er aan herinnerd worden 
dat het al even geleden is dat ik de app gebruikt heb

ik niet opgeef 3

6.7 Discipline Geert, 61 jaar voor mezelf "verboden toegang"-timers inzetten 
(bijvoorbeeld tot de snoepkast)

ik toch weerstand kan bieden om naar 
de snoepkast te gaan

2

Usecases Discipline
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Id Groep Als… kan ik … zodat … Score gebr

7.1 Komen 
Eten

Enora, 25 
jaar

zien wie in de omgeving gezond gekookt heeft en 
kan ik daar een portie bij bestellen

ik ondanks mijn tijdsgebrek gezond kan 
eten

3 à 5

7.2 Komen 
Eten

Leonie, 28 
jaar

als ik gezond kook voor mezelf, grote porties maken 
om anderen te helpen

ik nadien als ik zelf tijdsgebrek heb ook 
van hun maaltijden kan meegenieten

3 à 5

7.3 Komen 
Eten

Jasper, 22 
jaar

een gezond "komen eten"app gebruiken 
(groepskoken)

ik mijn beperkte kookervaring kan 
compenseren en mijn sociaal netwerk 
kan gebruiken

5

8.1 Social Brigitte, 48 
jaar

samen met mijn gezinsleden stemmen over welke 
gezonde gerechten we wanneer in de week zullen 
klaarmaken (zodat iedereen zijn smaakkeuze aan 
bod komt)

ik een grotere kans heb dat mijn 
kinderen toch iets gezonds gaan 
meeëten

5 en 13

8.2 Social Enora, 25 
jaar

me spiegelen aan personen gelijkaardig aan mij en 
die goede stappen in de juiste richting hebben 
genomen

ik beter aan de verleiding kan weerstaan 3 en 8

8.3 Social Enora, 25 
jaar

aanmoediging krijgen uit mijn sociaal netwerk ik beter aan de verleiding kan weerstaan 5

8.4 Social Katrien, 38 
jaar

positieve bevestiging krijgen van mijn sociaal 
netwerk om kleine stapjes te maken

ik toch over die grote drempel heen 
geraak

5

8.5 Social Katrien, 38 
jaar

aanbevelingen krijgen van normale mensen op basis 
van gezond verstand in plaats van goeroes

ik ondanks mijn kritische geest toch wel 
wil luisteren naar de "juiste" 
boodschappen

2

Usecases Komen Eten & Social
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Id Groep Als… kan ik … zodat … Score gebr

9.1 Cool iedereen een superduppe hippe app gebruiken een algemeen bewustzijn onstaat dat 
gezonde voeding cool is

8

9.2 Cool Elvira, 25 jaar samen met mijn kinderen de app in spelvorm 
gebruiken om samen tot een meer gezond 
voedingspatroon komen dat betaalbaar en 
bereikbaar is voor mij

ik gemotiveerd ben om gezond te koken 
en weet dat het financieel haalbaar is.

8

9.3 Cool iedereen een instagram gebruiken voor gezonde voeding een algemeen bewustzijn onstaat dat 
gezonde voeding cool is

2

9.4 Cool Carmen, 38 
jaar

van elke maaltijd een foto trekken en in mijn 
persoonlijk levensboek kleven 

ik een overzicht heb van mijn 
eetgewoontes en me er dus ook van 
bewust ben

2

9.5 Cool Stijn, 40 jaar competitie spelen op mijn app mijn vrienden gezonde voeding cool 
vinden

2

10.1 Other Tom, 36 jaar vinden wat in een bepaald wegrestaurant de 
gezondste maaltijd is

ik toch gezond kan eten ondanks mijn 
onregelmatige locaties

8

10.2 Other Elvira, 25 jaar advies krijgen vanuit de app om mijn kinderen 
gezonder te laten eten zonder dat het mij extra tijd 
of geld kost

ik weet hoe ik goedkoop en snel, gezond 
kan koken

8

10.3 Other Leonie, 28 
jaar

een gezinskookagenda opstellen die ik deel met 
mijn vriend

ik koken kan inpassen in mijn shiftwerk 3

Usecases Cool & Other
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Agenda

• Aanpak en objectieven van de marktconsultatie

• Inschatten van het technologisch risico

• Next steps
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Next Steps


