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1 Objectieven en werkingskader 

1.1 Achtergrond en doelstellingen 

Dit eindverslag beschrijft het gevolgde traject van de marktconsultatie ‘App Gezonde Voeding’, 

presenteert de synthese van de resultaten en schetst de vervolgstappen. De doelstelling van dit 

eindverslag is het vormen van een basis voor het opmaken van een precommercieel en/of 

commercieel bestek. Hiertoe werden op de marktconsultatie de verschillende projectstakeholders 

samengebracht om kennis, inzichten en concrete voorstellen vanuit verschillende invalshoeken te 

verzamelen. 

Dit eindverslag formuleert een nauwkeurig antwoord op de volgende 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? 

Addestino Innovation Management werd door de projecteigenaars, met name het Vlaams 

Departement Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI) in samenwerking met het Vlaams Instituut 

Gezond Leven en het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid, aangesteld om de marktconsultatie van 

‘App Gezonde Voeding’ te coördineren, in het kader van het Programma Innovatieve 

Overheidsopdrachten. Tijdens de marktconsultatie van ‘App Gezonde Voeding’ nam Addestino de rol 

op van externe begeleider. Als externe begeleider faciliteerde en coördineerde Addestino de 

marktconsultatie, begeleidde en modereerde de vergaderingen en stimuleerde de nodige 

wisselwerking tussen de verschillende partijen. Als externe begeleider trad Addestino steeds op in het 

algemeen belang, met als taak om de deelnemers aan de marktconsultatie resultaatgericht op één lijn 

te krijgen. Daarnaast verschafte Addestino het nodige inzicht en de nodige ervaring in het 

innovatiegebeuren, mede door het aanwenden van een weldoordacht plan van aanpak voor de 

marktconsultatie en een methodologie voor de inhoudelijke discussies en denkprocessen tijdens de 

werksessies. 

Dit eindverslag is bijgevolg het resultaat van een gestructureerd proces om het innovatiepotentieel 

van de ‘App Gezonde Voeding’ te bepalen met als doel de vraagstelling naar aanbodszijde te verfijnen 

in het kader van een precommercieel of een commercieel bestek. 

De marktconsultatie van ‘App Gezonde Voeding’ is gestart op 31 januari 2018 en geëindigd op 9 mei 

2018. De volgende vijf stappen werden genomen doorheen drie dimensies: gebruikers, technologie en 

‘governance’:  

1. ‘Scoping’ werksessie met medewerkers van de het Vlaams Instituut Gezond Leven en het 

Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid waarin de scope van het project werd vastgesteld en 

de praktische kant werd besproken, waaronder de planning en het budget. 

 

2. Drie werksessies met ervaringsdeskundigen en experten om het standpunt van de 

(eind)gebruikers te belichten. Deze sessies werden ingericht om het innovatiepotentieel vanuit 
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gebruikersstandpunt verder uit te werken, in het bijzonder werden personae en use cases 

opgesteld en geprioriteerd. 

 

3. Online bevraging bij ervaringsdeskundigen om de uitgewerkte use cases verder te prioriteren. 

           

4. Werksessie met geïnteresseerde industriepartners en kennisinstellingen om de stand van de 

techniek verder te specifiëren, een inschatting te maken van de risico’s en het 

innovatiepotentieel vanuit technologische invalshoek te bepalen. 

 

5. Eindverslag van de marktconsultatie opgemaakt door Addestino op basis van alle vergaarde 

informatie tijdens de werksessies. 

1.2 Deelnemende partners 

In het kader van de transparantie en het open karakter van de marktconsultatie van ‘App Gezonde 

Voeding’ worden hierbij de deelnemende bedrijven, overheidsdiensten en kennisinstellingen opgelijst. 

• Altran 

• AppFoundry 

• Appwise 

• Axians 

• Curious Cats 

• Daniel 

• Emma.health 

• Endare 

• Flow Pilots cvba 

• FruitWalls.com 

• IBM 

• iCapps 

• KUL, UCLL en UA 

• Oehoe Data Science BVBA 

• PegusApps 

• SmartWithFood 

• Sport Vlaanderen 

• Trendhouse cube 

• UCLL 

• Zenjoy BVBA 

• Trendhuis 
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2 Samenvatting 

Dit document is het eindverslag van de marktconsultatie van ‘App Gezonde Voeding’, dat liep van 31 

januari 2018 tot 9 mei 2018 en waarbij Addestino optrad als externe begeleider. Het bevat de volledig 

uitgewerkte resultaten van het traject en schetst de mogelijke prioriteiten en vervolgstappen voor het 

opmaken van een (pre)commercieel bestek. Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid en het 

Vlaams Instituut voor Gezond Leven, in samenwerking met het Vlaams Departement Economie, 

Wetenschap en Innovatie, wensen een applicatie voor de smartphone te laten ontwikkelen om in te 

zetten op een rechtstreekse benadering van de burger en om een hulpmiddel te bieden om het recent 

ontwikkelde model voor gezonde voeding in de praktijk om te zetten. De conclusies van de 

marktconsultatie van ‘App Gezonde Voeding’ situeren zich op drie vlakken: het innovatiepotentieel 

vanuit gebruikersstandpunt, de technologische risico’s en advies voor een (pre)commercieel bestek. 

Het project ‘App Gezonde Voeding’ heeft een hoog innovatiepotentieel vanuit het standpunt van de 

gebruiker. De vele use cases met hoog ingeschatte toegevoegde waarde voor de eindgebruiker 

getuigen hiervan. In totaal werden 57 use cases opgesteld met experts gezonde voeding, in 

verschillende domeinen zoals “gezonde recepten vinden”, “boodschappen doen”, “voedingsetiketten 

lezen”, “gemotiveerd blijven om voor gezonde voeding te kiezen”, … De helft van deze use cases werd 

bestempeld als “innovatief” voor de gebruiker.  

Het technologisch risico van de use cases die innovatief zijn voor de gebruiker, werden ingeschat door 

experten uit de industrie en kennisinstellingen. Hieruit blijkt dat er twee grote uitdagingen zullen zijn 

bij de ontwikkeling van deze use cases. Enerzijds vragen veel use cases een integratie met de systemen 

van een externe partner, zoals een koppeling met de systemen van een supermarkt, of zoals het 

invoeren van data zoals recepten uit een externe database. Anderzijds vormt de 

gebruiksvriendelijkheid een ander risico: de app moet voldoende gemakkelijk zijn in gebruik voor alle 

doelgroepen. 

Omdat de functionaliteiten die een grote toegevoegde waarde voor de eindgebruiker hebben, ook 

aanzienlijke technologische risico’s met zich meebrengen, wordt een co-creatie traject aangeraden, 

dat verloopt in iteraties. Deze iteraties zijn “waves van use cases”, waarbij in elke iteratie een aantal 

use cases wordt geselecteerd op basis van risico, innovatiepotentieel en inhoud. Verder moet er 

tegelijkertijd aandacht zijn voor de volgende drie dimensies:  

• ontwikkeling,  

• ecosysteem, zodat de relevante koppelingen met partners gemaakt worden, 

• user testing, zodat de gebruiksvriendelijkheid bewaakt wordt. 

Daarom dient er één partij geselecteerd te worden die instaat voor al deze aspecten.  

Tot slot wenst Addestino het Vlaams Instituut voor Gezond Leven, het Vlaams Agentschap Zorg en 

Gezondheid en het Vlaams Agentschap Economie, Wetenschap en Innovatie te bedanken voor het 

gestelde vertrouwen, de enthousiaste medewerking en de geleverde expertise, inspanningen en 

deskundigheid.  
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3 Positioneren en definiëren 

3.1 De projectinitiators 

3.1.1 Vlaams Departement Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI) 

Het Programma Innovatieve Overheidsopdrachten (PIO) van het Departement Economie, Wetenschap 

en Innovatie (EWI) heeft als doel de omvangrijke koopkracht van de Vlaamse overheid (en de bredere 

publieke sector in Vlaanderen) meer strategisch in te zetten voor innovatie. Hiertoe wil het PIO 

overheidsorganisaties in Vlaanderen stimuleren en helpen om een deel van hun aankoopmiddelen te 

besteden aan innovatieve overheidsopdrachten, d.w.z. het (laten) ontwikkelen en/of aankopen van 

innovatieve producten en diensten waarmee ze hun eigen werking en publieke dienstverlening kunnen 

optimaliseren en beter kunnen inspelen op de vele maatschappelijke uitdagingen waarvoor ze staan. 

Op die manier wil het PIO bijdragen tot een performantere overheid, competitievere ondernemingen 

en oplossingen voor uitdagingen van maatschappelijk belang (gezondheid, milieu en energie, 

veiligheid, …). 

Het PIO loopt van januari 2017 t.e.m. december 2019. In 2017 en 2018 worden in het kader van het 

PIO meerdere projectoproepen gelanceerd. Het jaar 2019 dient om de lopende projecten af te ronden. 

Voor de uitvoering van het PIO wordt jaarlijks een budget van 5 miljoen euro voorzien voor een 15-tal 

projecten. 

Het PIO biedt aan overheidsorganisaties in Vlaanderen begeleiding en cofinanciering bij de 

ontwikkeling en validering van innovatieve oplossingen. Dit kunnen nieuwe of sterk verbeterde 

producten of diensten zijn maar ook nieuwe manieren van werken en organiseren.  

3.1.2 Het Vlaams Instituut Gezond Leven en het Vlaams Agentschap Zorg en 

Gezondheid 

Recent heeft het Vlaams Instituut voor Gezond Leven een nieuw model voor gezonde voeding 

uitgewerkt en bekendgemaakt.  Het doel van het huidig project is om in te zetten op een rechtstreekse 

benadering van de burger.  Het project sluit daarmee aan bij één van de doelstellingen van het 

preventief gezondheidsbeleid: ‘Gezondheid in eigen handen: tegen 2025 beschikken burgers over 

laagdrempelige informatie en instrumenten om zelf gezonde keuzes te maken’.  

Om deze rechtstreekse ondersteuning van de burger te realiseren, willen het Vlaams Agentschap Zorg 

en Gezondheid en het Vlaams Instituut voor Gezond Leven een applicatie voor de smartphone 

ontwikkelen, als onderdeel van een ruimer pakket preventieve maatregelen. Smartphones bieden een 

uitstekende kans om gedragsverandering te bevorderen door het grote aantal gebruikers en de 

frequentie waarmee mensen deze technologie gebruiken.  Er zijn veel voedingsapps beschikbaar, maar 

de meeste zijn gericht op bepaalde deelaspecten (bv. calorieën tellen, diëten, intoleranties, meer 

bewegen, …) of voor bepaalde voedselgroepen of aanbieders. Het is bovendien voor de burger niet 

altijd duidelijk hoe wetenschappelijk onderbouwd deze toepassingen zijn. 
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3.2 Het voortraject van “App Gezonde Voeding”  

3.2.1 Beoogde doelstelling van het voortraject 

Gezond Leven en het agentschap Zorg en Gezondheid zijn op zoek naar een ontwikkelaar voor een app 

‘Gezonde Voeding’. De volgende taken horen tot de verantwoordelijkheid van deze ontwikkelaar: 

• Het ontwikkelen van de app met oog voor gebruiksvriendelijkheid en attractiviteit, 

• Tijdens de ontwikkeling, het incorporeren van de inhoud geleverd door Gezond Leven, inclusief 
het uitvoeren van copywriting en de eindredactie van teksten in de app, 

• Mogelijkheid tot koppelen van info van partners (vb. voor recepten), 

• Het laten testen van de app door potentiële gebruikers uit de verschillende doelgroepen en 
het verwerken en integreren van hun feedback, 

• Het plaatsen van de app op de relevante app stores, 

• Het in de markt zetten, ondersteunen van de communicatie en promoten van de app bij de 
verschillende doelgroep(en). 

Gezond Leven zal de ontwikkelaar bijstaan door hen data en inzichten ter beschikking te stellen en het 

aanleveren van alle inhoudelijke input.  

Het doel is dat de app gelanceerd wordt in het voorjaar van 2019. Na de lancering van de app, zal 

Gezond Leven instaan voor inhoudelijke updates. De ontwikkelaar voorziet hiervoor een mobiel 

content management-systeem (CMS). 

Het technische onderhoud vereist om de app operationeel te laten blijven, is de verantwoordelijkheid 

van de ontwikkelaar. Hiervoor zal een onderhoudscontract opgesteld worden. 

3.2.2 Deliverables van het voortraject 

Tijdens de marktconsultatie werd toegewerkt naar dit eindverslag. Het beschrijft alle inzichten van de 

marktconsultatie, waaronder:  

1. de afstemming tussen gebruikersbehoeften en het innovatieve aanbod, 

2. een goede inschatting van het innovatiepotentieel, 

3. de haalbaarheid en de vereiste investeringen van de oplossing. 

4 Inschatting van het innovatiepotentieel vanuit 

gebruikersstandpunt 

Het inschatten van het innovatiepotentieel voor gebruikers van de App Gezonde Voeding gebeurde in 

drie stappen: 

1. Opstellen van types gebruikers (‘personae’) en hun barrières om voor gezonde voeding te 

kiezen, 

2. Opstellen van oplossingen (‘use cases’) die de App Gezonde Voeding zou kunnen bieden voor 

een specifiek type gebruiker, zodat hij/zij de barrière om te kiezen voor gezonde voeding kan 

overwinnen, 

3. Inschatten van het innovatiepotentieel van elke oplossing.  
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Deze drie stappen komen overeen met de drie workshops die georganiseerd werden in maart 2018 

met ervaringsdeskundigen en experts gezonde voeding. Om Stap 3 extra te verfijnen werd achteraf 

nog een online bevraging gehouden bij ervaringsdeskundigen, waaronder diëtisten en 

preventieadviseurs. 

4.1 De verschillende types gebruikers en hun barrières 

Tijdens de eerste workshop werden ‘Personae’ opgesteld, dit zijn types gebruikers van de app Gezonde 

Voeding. Hierbij werd in het bijzonder aandacht besteed om niet in clichés te denken, maar 

daarentegen ‘echte’ mensen van vlees en bloed in gedachte te houden. Daarenboven was er ook extra 

aandacht voor kwetsbare groepen. 

In totaal werden 19 personae opgesteld tussen de 22 en 70 jaar: 10 mannen en 9 vrouwen.  

 

4.1.1 Mannen 

Jasper – 22 jaar 

Gezinssituatie: 
• In de week op kot 
• In het weekend bij ouders, broer, zus 
• Geen partner 

Werk: 
• Student industrieel ingenieur 
• Veel les, veel opdrachten 
• Onregelmatig ritme 

 

Hobby: 
• Studentenvereniging 
• Ruime vriendengroep 
• Voetbal (zowel kijken als spelen) 

 

Voeding: 
• Kookt nooit zelf (afhaal, 

studentenrestaurant, restjes van in het 
weekend) 

• Wil wel gezond eten omwille van zijn 
sportprestaties 

Barrières: 

• Beperkte kookervaring 

• Gebrek aan kennis 

• Sociale druk  

• Verleiding 

• Budget 
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Jonathan – 28 jaar 

Gezinssituatie: 
• Alleenstaand 
• Woont alleen 

Werk: 
• 9:00 tot 17:00 

 

Hobby: 
• Tv en computer 
• 2 keer per week sport (maar zijn 

motivatie is wisselvallig) 
 

Voeding: 
• Heeft overgewicht 
• Interesse om te vermageren 
• Niet opgevoed met gezonde voeding 
• Gemakzuchtig eetpatroon 

 

Barrières: 

• Kookt niet graag voor zichzelf 

• Gebrek aan kennis 

• Wil voornamelijk afslanken, en denk dat “gezonde voeding toch niet helpt” 

 

Sven – 30 jaar 

Gezinssituatie: 
• Woont samen met zijn vriendin 
• Geen kinderen 

 

Werk: 
• Brandweerman 
• Onregelmatige uren (24u werken en 

dan 3 dagen thuis) 
 

Hobby: 
• Huis verbouwen 
• Fanatieke sporter 

 

Voeding: 
• Doet de boodschappen 
• Kookt niet zelf 
• Lust niet veel 
• Allergieën, o.a. aan fruit en noten 
• Vindt gezond eten belangrijk voor sport 

 

Barrières: 

• Moeilijke eter 

• Allergieën 

• Gebrek aan tijd 

• Kookt niet graag 

 

Tom – 36 jaar 

Gezinssituatie: 
• Woont samen met vriendin 
• Eerste kind op komst 

 

Werk: 
• Vrachtwagenchauffeur 
• Lange werkdagen 

 

Hobby: 
• Niet sportief 
• Op café met vrienden 
• Optredens, festivals 

 

Voeding: 
• Doet boodschappen en kookt samen 

met vriendin 
• Eet graag vlees 
• Als lunch ofwel boterhammen ofwel 

wegrestaurant 
• Drinkt graag bier 
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Barrières: 

• Toegang tot gezonde voeding onderweg 

• Onregelmatig ritme 

• Heeft het idee “Ongezonde voeding is genieten” 

 

Yorick – 38 jaar 

Gezinssituatie: 
• Getrouwd 
• Drie kinderen 

 

Werk: 
• Werkt in IT 

 

Hobby: 
• Vroeger sportief, maar nu minder 
• Kinderen 

 

Voeding: 
• Eet vaak kant-en-klare maaltijden 
• Drinkt graag alcohol 
• Kookt zelf graag, maar doet dat zelden 
• Zijn partner kookt niet graag 
• Gevoelig voor marketing en trends 

Barrières: 

• Tijdsgebrek 

• Gemakzucht  

• Gebrek aan kennis 

 

 Stijn – 40 jaar 

Gezinssituatie: 
• Alleenstaand 
• Geen kinderen 
• Op zoek naar partner 

Werk: 
• Voltijdse job 
• Beperkt inkomen 

 

Hobby: 
• Uitgaan 

Voeding: 
• Geen interesse in gezonde voeding, 

want heeft geen problemen met 
gezondheid 

• Rookt 
• Drinkt graag alcohol 

Barrières: 

• Sociale druk 

• Kookt niet graag voor zichzelf 

• Slechte gewoontes 
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Piet – 46 jaar 

Gezinssituatie: 
• Getrouwd 
• Twee tienerkinderen 

 

Werk: 
• Communicatieverantwoordelijke in een 

psychiatrisch centrum 
 

Hobby: 
• Actief in verenigingsleven 
• Sport, maar heeft weinig tijd 

 

Voeding: 
• Eet dagelijks in de kantine op het werk 
• Wil slank blijven en probeert daarom 

kleine porties te eten 
• Zijn partner kookt meestal 
• Drinkt graag pintjes na het sporten 

Barrières: 

• Sociale druk 

• Tijdsgebrek 

 

Luc – 48 jaar 

Gezinssituatie: 
• Getrouwd 
• Zijn partner is vaak in het buitenland 

voor haar werk 
• Twee kinderen 

 

Werk: 
• Politie-agent 
• Werkt in shiften 

 

Hobby: 
• Voetbaltrainer 
• Op café met vrienden 

 

Voeding: 
• Wil graag vermageren 
• Bij avondshift op het werk, is er een 

beurtrol met collega’s om (ongezond) 
eten af te halen 

• Kan niet koken 
• Regelmatig alcohol 

Barrières: 

• Sociale druk 

• Kan niet koken 

• Onregelmatig werk 

 

Eddy – 58 jaar 

Gezinssituatie: 
• Getrouwd 
• Twee kinderen uit huis 
• Een kleinkind 

 

Werk: 
• Architect 
• Veel werk, veel stress 

 

Hobby: 
• Geen tijd voor hobby’s 
• Interesse in fietsen en tuinieren 

 

Voeding: 
• Partner kookt gezond 
• Snoept graag 
• Drinkt graag alcohol 
• Vindt gezonde voeding belangrijk, maar 

slaagt er niet altijd in 
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Barrières: 

• Tijdsgebrek en stress 

• Betwist informatie en vertrouwt geen informatie 

• Geniet van ongezonde voeding 

 

Geert – 61 jaar 

Gezinssituatie: 
• Getrouwd 
• Drie kinderen uit huis 

 

Werk: 
• Op pensioen 

 

Hobby: 
• Reizen 
• Tuinieren 
• Lezen 
• Fietsen 
• Is graag thuis 

 

Voeding: 
• Doet de boodschappen 
• Kookt af en toe, maar meestal zijn 

kookt zijn partner 
• Hoofdmaaltijden zijn relatief gezond 
• Snoept graag 
• 1 keer per week op restaurant 

(vegetarisch) 
 

Barrières: 

• Snoept graag, eet gemakkelijke tussendoortjes 

• Veel tijd en dus veel “eettijd” 

• Alles-of-niets-persoonlijkheid 

• Koopt impulsief 

 

4.1.2 Vrouwen 

Enora – 25 jaar 

Gezinssituatie: 
• Woont samen met haar partner 
• Geen kinderen 

 

Werk: 
• Werkt in een advocatenkantoor 
• 9:00 tot 17:00 
• In het weekend werkt ze in de tearoom 

van haar partner 
 

Hobby: 
• Afspreken met vrienden, op restaurant 
• Sporadisch joggen 

 

Voeding: 
• Beetje overgewicht 
• Doet boodschappen 
• Kan gebakjes in tearoom moeilijk 

weerstaan 
• Wil gezonder eten, maar weet niet hoe 

 

Barrières: 

• Tijdsgebrek 

• Gebrek aan kennis 

• Kan verleiding van gebakjes moeilijk weerstaan 
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Elvira – 25 jaar 

Gezinssituatie: 
• Woont samen met haar partner 
• Drie kinderen van 6, 4 en 2 jaar 
• Leeft in een crisiswoonst in slechte 

staat 
• Schuldbemiddeling 
• Kinderen worden opgevolgd door 

Bijzondere Jeugdzorg 
 

Werk: 
• Werkloos 
• Haar partner werkt 

 

Hobby: 
• Altijd thuis met kinderen, want schrik 

dat kinderen “afgepakt” zullen worden 
door Bijzondere Jeugdzorg 

• Af en toe op bezoek bij familie 
• Facebook 

 

Voeding: 
• Afhankelijk van voedselbank 
• Bezorgd om kinderen 
• Beetje overgewicht 
• Kritisch voor 

gezondheidsboodschappen 
 

Barrières: 

• Heeft andere zorgen dan gezond eten 

• Krijgt geen steun van anderen 

• Afhankelijk van voedselbank 

 

Leonie – 28 jaar 

Gezinssituatie: 
• Woont samen met partner 
• Geen kinderen 

 

Werk: 
• Verpleegster 
• Werkt in shiften, en soms in het 

weekend 
• Haar partner werkt wel van 9:00 tot 

17:00 
 

Hobby: 
• Paardrijden 
• Vroeger heel sportief, nu niet meer 

 

Voeding: 
• Omwille van het shiftwerk eet ze niet 

altijd samen met haar partner 
• Bij late shift, wordt er niet gekookt 
• Eet graag 
• Dagelijks een blikje cola 
• Gestopt met roken, sindsdien een paar 

extra kilo’s 
• Ze wil graag meer op voeding letten 

 

Barrières: 

• Onregelmatig eetpatroon door werk 

• Slechte gewoontes 

• Eet graag 
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Katrien – 38 jaar 

Gezinssituatie: 
• Woont samen met partner 
• Drie kinderen van 4, 6 en 8 jaar oud 
• Partner is niet vaak thuis door zijn werk 

 

Werk: 
• Werkt bij de gemeente 
• Halftijds 

 

Hobby: 
• Fotografie, tekenen, knutselen 
• Kinderen rondrijden naar voetbal en 

atletiek 
• Vroeger wel sportief 

 

Voeding: 
• Problematisch overgewicht 
• Is zéér kritisch tegenover voedings- en 

bewegingsboodschappen 
 

Barrières: 

• Verleiding van ongezonde voeding: smaak en genot primeert 

• Lijkt onhaalbaar om opnieuw de goede kant op te gaan 

• Identificeert zich niet met het aanbod van gezonde voeding. Ze denkt dat niet voor haar is. 

 

Carmen – 38 jaar 

Gezinssituatie: 
• Bewust alleenstaande moeder 
• Dochter van 2 jaar 
• Krijgt hulp van haar ouders 

 

Werk: 
• Projectleidster in een industrieel bedrijf 
• Drukke job 

 
 

Hobby: 
• Is sportief, om op gewicht te blijven 
• Afspreken met vrienden, op restaurant 

 

Voeding: 
• Beetje overgewicht 
• Vindt het evenwicht tussen gezond en 

ongezond moeilijk 
• Verschillende pogingen Weight 

Watchers die succesvol waren, maar 
hervalt telkens opnieuw 
 

Barrières: 

• Tijdsgebrek 

• Gebrek aan motivatie 

• Slechte eetgewoontes 
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Ellen – 42 jaar 

Gezinssituatie: 
• Getrouwd 
• Twee jonge kinderen 

 

Werk: 
• Full-time job 
• Om 18:00 thuis 
• Veel stress, weinig me-time 

 

Hobby: 
• Probeert 1 à 2 keer per week te lopen 

 

Voeding: 
• Slaat maaltijden over omwille van haar 

werk 
• Door slaaptekort heeft ze drang naar 

ongezond eten 
• Ze weet wel wat gezond eten is, maar 

kan het niet volhouden 

Barrières: 

• Tijdsgebrek 

• Gebrek aan motivatie 

• Slechte eetgewoontes 

 

Brigitte – 48 jaar 

Gezinssituatie: 
• Gescheiden en hertrouwd 
• Een kind van 28 jaar uit 1e huwelijk 
• Drie kinderen in de lagere school uit 

haar 2e huwelijk 
• Hecht veel belang aan gezinsleven 

 

Werk: 
• Werkt in een museum 
• 9:00 tot 17:00 

 

Hobby: 
• Reizen en musea bezoeken 
• Kinderen 

 

Voeding: 
• Vindt koken niet leuk 
• Zowel zij als haar partner koken soms 
• Interesse in gezonde voeding 

 

Barrières: 

• Tijdsgebrek 

• Kookt niet graag 

• Kinderen lusten niet alles 
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Marleen – 55 jaar 

Gezinssituatie: 
• Getrouwd 
• Kinderen uit huis 

 

Werk: 
• Bureaujob in chemische sector 
• Halftijds 

Hobby: 
• Zwemmen 
• Wandelen met de honden 

 
 

Voeding: 
• Geïnteresseerd in gezond eten en heeft 

er ook tijd voor 
• Doet de boodschappen 
• Eet soms vegetarisch 
• Heeft overgewicht 

 

Barrières: 

• Snoept graag  

• Schat de implicaties van ongezonde voeding verkeerd in 

• Te grote porties 

• Heeft geen inspiratie om gezond te koken 

 

Marie Hélène – 70 jaar 

Gezinssituatie: 
• Getrouwd 
• Partner met diabetes 
• Twee dochters en drie kleinkinderen 
• Mist de gezelligheid van vroeger 

 

Werk: 
• Op pensioen 
• Vroeger twee horecazaken gerund 

 

Hobby: 
• Niet meer zo mobiel 

 

Voeding: 
• Franse keuken met veel sauzen 
• Feestmaaltijden impliceren calorieën 

(alcohol, kroketten, room) 
• Enkel light frisdrank 

 

Barrières: 

• Vindt gezond eten niet meer belangrijk, gezien haar leeftijd 

• Gebrek aan betrouwbare info 

• Slechte gewoontes 

4.2 De gebruikersnoden 

In de tweede workshop werden voor elke persona use cases beschreven. Use cases zijn oplossing die 

de app zou kunnen aanrijken om de persona over zijn/haar barrières te helpen en hem/haar zo voor 

gezonde voeding te laten kiezen. Use cases zijn van de vorm 

Als <een persoon>, kan ik <iets doen> zodat <ik voordeel heb>. 
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In totaal werden 57 use cases opgesteld in 10 categorieën. De categorieën worden hieronder 

beschreven: 

1. Recepten 

2. Boodschappen 

3. Inspiratie 

4. Etiketten 

5. Feedback 

6. Discipline 

7. Komen eten 

8. Social 

9. Cool 

10. Other 

In onderstaande secties worden de 57 opgestelde use cases beschreven in tabelvorm. In de laatste 

kolom wordt de score vermeld die gegeven werd tijdens de derde workshop. De betekenis van deze 

score wordt uitgelegd in Sectie 4.3.  

4.2.1 Recepten 

Id Als… kan ik … zodat …  Score 

1.1 Marleen,  
55 jaar 

gezonde haalbare recepten 
krijgen vanuit mijn app 

ik inspiratie krijg tot gezond 
koken 

13 

1.2 Jasper,  
22 jaar 

budgetvriendelijke en 
gemakkelijke, gezonde recepten 
krijgen 

ik dit in mijn studentenleven kan 
inpassen 

3 en 20 

1.3 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 Brigitte,  
48 jaar 

kindvriendelijke recepten kijgen 
vanuit mijn app 

mijn kinderen het ook lekker 
vinden en ik minder gefrustreerd 
ben 

8 

1.5 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 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 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 
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4.2.2 Boodschappen 

Id Als… kan ik … zodat …  Score 

2.1 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 Marleen,  
55 jaar 

automatisch een 
boodschappenlijstje krijgen voor 
een bepaald recept 

ik de porties juist kan inschatten 
 

13 

2.3 Marleen,  
55 jaar 

automatisch een 
boodschappenlijstje krijgen voor 
alle recepten van de week 
 

ik de porties juist kan inschatten 
 

13 

2.4 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 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 

 

4.2.3 Inspiratie 

Id Als… kan ik … zodat …  Score 

3.1 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 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 Jasper,  
22 jaar 

suggesties krijgen voor gezonde 
afhaal 

ik ook iets gezond kan afhalen 
 

8 à 13 

3.4 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 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 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 
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3.7 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 
 

 

 

4.2.4 Etiketten 

Id Als… kan ik … zodat …  Score 

4.1 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 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 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 Tom,  
36 jaar 

etiketten scannen in de 
wegrestaurants 

ik inzicht heb hoe gezond de 
maaltijden zijn 

5 

 

4.2.5 Feedback 

Id Als… kan ik … zodat …  Score 

5.1 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 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 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 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 
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5.5 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 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 

5.7 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 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 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 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 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 

 

4.2.6 Discipline 

Id Als… kan ik … zodat …  Score 

6.1 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 Carmen,  
38 jaar 
 

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

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

3 en 13 

6.3 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 
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6.4 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 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 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 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 

 

4.2.7 Komen Eten 

Id Als… kan ik … zodat …  Score 

7.1 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 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 Jasper,  
22 jaar 

een gezond "komen eten"app 
gebruiken (groepskoken) 

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

5 

4.2.8 Social 

Id Als… kan ik … zodat …  Score 

8.1 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 zullen 
meeëten 
 
 

5 en 13 

8.2 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 Enora,  
25 jaar 

aanmoediging krijgen uit mijn 
sociaal netwerk 

ik beter aan de verleiding kan 
weerstaan 

5 

8.4 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 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 
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4.2.9 Cool 

Id Als… kan ik … zodat …  Score 

9.1 iedereen 
 

een superduppe hippe app 
gebruiken 

een algemeen bewustzijn onstaat 
dat gezonde voeding cool is 

8 

9.2 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 iedereen 
 

een instagram gebruiken voor 
gezonde voeding 

een algemeen bewustzijn onstaat 
dat gezonde voeding cool is 

2 

9.4 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 Stijn,  
40 jaar 

competitie spelen op mijn app 
 

mijn vrienden gezonde voeding 
cool vinden 

2 

 

4.2.10 Other 

Id Als… kan ik … zodat …  Score 

10.1 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 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 Leonie,  
28 jaar 
 

een gezinskookagenda opstellen 
die ik deel met mijn vriend 

ik koken kan inpassen in mijn 
shiftwerk 
 

3 

 

4.3 Inschatting van het innovatiepotentieel 

In de derde workshop, werd het innovatiepotentieel van elke use case ingeschat door middel van 

planning poker, waarbij de deelnemers een score gaven aan elke use case. De laagste waarde in de 

schaalverdeling is 0 en betekent “totaal niet innovatief voor deze persona”. Een waarde 20 en hoger 

dient dan weer geïnterpreteerd te worden als “uitermate innovatief voor deze persona”. Daarna 

volgde er een discussie onder de deelnemers om de scores te verduidelijken. Een samenvatting van de 

argumenten kunnen in dit eindverslag teruggevonden worden. Sommige use cases werden echter niet 

onderbouwd en de score geeft dan ook een eerste impressie van het innovatiepotentieel. 

Om het innovatiepotentieel verder te verfijnen werd na de derde workshop een online bevraging 

georganiseerd bij 98 ervaringsdeskundigen. 
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4.3.1 Inschatting tijdens de workshop 

Recepten 

Use case 1.1: Als Marleen (55 jaar), kan ik gezonde, haalbare recepten krijgen uit mijn app zodat ik 

inspiratie krijg tot gezond koken. 

Score van het innovatiepotentieel: 13  

Een betrouwbaar startpunt om gezonde recepten te vinden is een oplossing voor Marleen omdat ze 

weinig inspiratie heeft om gezond te koken. In het algemeen is een app met gezonde recepten een 

goede oplossing voor iedereen die geen inspanning wil leveren om na te denken over hoe hij/zij gezond 

kan eten. 

Om het verschil te kunnen maken met de vele andere bronnen die al bestaan, is het belangrijk dat de 

recepten personaliseerbaar zijn zodat 

• Marleen zelf opmerkingen kan toevoegen bij een recept, 

• ze filters kan instellen om enkel recepten te krijgen die aan haar voorkeuren en smaak voldoen,  

• ze haar favoriete recepten kan opslaan.  

Use case 1.2: Als Jasper (22 jaar), kan ik budgetvriendelijke en gemakkelijke, gezonde recepten 

krijgen zodat ik dit in mijn studentenleven kan inpassen. 

Score van het innovatiepotentieel: 3 en 20 

Door sommige deelnemers wordt deze oplossing als innovatief ervaren omdat Jasper inderdaad net 

op zoek is naar hoe hij gezonder kan eten op een budgetvriendelijke en gemakkelijke manier. Dit is het 

perfecte antwoord voor zijn barrière. Hij zal de app misschien niet elke dag gebruiken, maar het blijft 

in dat geval ook een handig startpunt voor de momenten waarop hij wél gezond wil koken. 

Anderzijds is het ook mogelijk dat Jasper de app nooit zal gebruiken. Gezond koken is typisch duurder 

dan een maaltijd in een studentenrestaurant. De drempel is nu groot om gezond te koken en de app 

zal daarvoor geen antwoord bieden. 

Use case 1.3: Als Sven (30 jaar), kan ik recepten gesuggereerd krijgen die in lijn zijn met mijn 

persoonlijke smaak, allergieën, tijdsbesteding, … (dmv filters) zodat ik me niet kan verschuilen achter 

keuzestress. 

Score van het innovatiepotentieel: 13 

Use case 1.4: Als Brigitte (48 jaar), kan ik kindvriendelijke recepten krijgen vanuit mijn app zodat 

mijn kinderen het eten ook lekker vinden en ik minder gefrustreerd ben. 

Score van het innovatiepotentieel: 8, met uitschieters naar 13 

Het is voor Brigitte zeker een meerwaarde om gezonde kindvriendelijke recepten te vinden. Zo zouden 

er bijvoorbeeld gezondere varianten van de klassiekers (zoals balletjes in tomatensaus) gesuggereerd 

kunnen worden, zodat ze deze klassiekers stapsgewijs gezonder kan maken.  

Anderzijds is het niet duidelijk waarom sommige recepten kindvriendelijk zijn en andere niet, 

aangezien elk kind verschillend is en de smaak bovendien typisch van de leeftijd afhangt. Een 

onderscheid tussen kindvriendelijke en niet-kindvriendelijke recepten is verder niet altijd wenselijk, 

omdat kinderen ook minder voor de hand liggende voeding moeten leren eten. 
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Use case 1.5: Als Marie-Hélène (70 jaar), kan ik alternatieve recepten krijgen voor mijn traditionele 

recepten die meer light/gezonde ingrediënten bevatten, maar die er wel ongeveer hetzelfde uitzien 

en smaken zodat ik in kleine stapjes de transitie kan maken van ongezonde naar gezonde voeding. 

Score van het innovatiepotentieel: 8 

Use case 1.6: Als Brigitte (48 jaar), kan ik automatisch zien hoeveel tijd me een bepaald recept zal 

kosten zodat het koken van het recept in mijn dagplanning past. 

Score van het innovatiepotentieel: 5 

Deze functionaliteit is cruciaal, maar is niet innovatief. 

Use case 1.7: Als Sven (30 jaar), kan ik een nieuwe manier van koken leren kennen, zoals "food 

prepping" zodat ik gezonde voeding met minimale moeite in mijn leven kan inpassen. 

Score van het innovatiepotentieel: 8 à 13 

Food prepping kan voor Sven zeer nuttig zijn, aangezien tijdsgebrek een belangrijke barrière is voor 

hem om gezond te eten. Via food prepping moet hij maar één keer per week koken, en zal de 

tijdsbesteding en de stress om te koken dalen.  

Anderzijds kookt Sven niet graag, waardoor hij ook niet geïnteresseerd zal zijn om een nieuwe manier 

van koken te leren kennen. Hij zal het bijgevolg gewoonweg niet proberen. Bovendien, éénmaal hij de 

techniek van food prepping onder de knie heeft, heeft hij de app niet meer nodig. 

Boodschappen 

Use case 2.1: Als Geert (61 jaar), kan ik mijn recepten op voorhand ingeven en online mijn 

boodschappen bestellen zodat ik niet meer naar de supermarkt hoef te gaan en aan de verleiding 

kan weerstaan om snoep te kopen. 

Score van het innovatiepotentieel: 20  

Use case 2.2: Als Marleen (55 jaar), kan ik automatisch een boodschappenlijstje krijgen voor een 

bepaald recept zodat ik de porties juist kan inschatten. 

Score van het innovatiepotentieel: 13 

Een boodschappenlijstje krijgen voor een bepaald recept is heel handig voor Marleen, want zo vergeet 

ze geen ingrediënten in de winkel. Om de twijfel weg te nemen over de grootte van de porties is het 

wel belangrijk dat Marleen het aantal personen in haar gezin kan instellen. Idealiter worden niet de 

exacte hoeveelheden gegeven maar eerder minimum- en maximumhoeveelheden: bijvoorbeeld 

minimum 200g wortelen en maximum 100g kipfilet.  

Het nadeel van een boodschappenlijstje is dat Marleen zo geen rekening kan houden met kortingen in 

de winkel. Een ander nadeel is dat ze misschien onrealistische hoeveelheden krijgt zoals ½ ei of 43,5 g 

champignons, wat voor extra frustratie kan zorgen.  

Het innovatiepotentieel van deze use case is niet bijzonder hoog omdat er al verschillende bronnen 

bestaan die deze functionaliteit bieden, zoals onder andere de website van Dagelijkse Kost.  



App Gezonde Voeding 

09/05/2018 EWI – PIO – 2018 26 

Use case 2.3: Als Marleen (55 jaar), kan ik automatisch een boodschappenlijstje krijgen voor alle 

recepten van de week zodat ik de porties juist kan inschatten. 

Score van het innovatiepotentieel: 13, met uitschieters naar 8 en 20 

Gelijkaardig aan use case 2.2, behalve dat in dit scenario Marleen een gecombineerd 

boodschappenlijstje kan krijgen, wat mogelijks een oplossing biedt aan onrealistische hoeveelheden.  

Anderzijds heeft een lijstje voor de hele week als nadeel dat Marleen niet flexibel kan zijn als er zich 

onverwachte gebeurtenissen voordoen, zoals bezoek op het laatste moment. Daarnaast is het mogelijk 

dat Marleen een boodschappenlijstje op papier verkiest of graag nog handmatig zaken toevoegt om te 

kopen in de winkel die niet uit de recepten komen, zoals bijvoorbeeld shampoo.  

Ten slotte houdt deze use case geen rekening met de mogelijkheid dat Marleen misschien meer dan 1 

keer per week naar de supermarkt gaat.  

Use case 2.4: Als Geert (61 jaar), kan ik mijn recepten op voorhand ingeven en daaruit automatisch 

de aankooplijst krijgen zodat ik in de supermarkt niet meer hoef te kiezen en kan weerstaan aan de 

verleiding om snoep te kopen. 

Score van het innovatiepotentieel: 8 

Use case 2.5: Als Geert (61 jaar), kan ik mijn recepten op voorhand ingeven en daaruit automatisch 

de aankooplijst krijgen (rekening houdend met wat ik al in huis heb) zodat ik in de supermarkt niet 

meer hoef te kiezen en kan weerstaan aan de verleiding om snoep te kopen. 

Score van het innovatiepotentieel: 13 

 

Inspiratie 

Use case 3.1: Als Jonathan (28 jaar), kan ik een foto nemen (of de naam intypen) van verse 

ingrediënten die ik thuis nog heb liggen en suggesties krijgen wat ik daar gezond mee kan koken 

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

Score van het innovatiepotentieel: 20 

Use case 3.2: Als Jonathan (28 jaar), kan ik in een winkel een foto nemen van een verse groente en 

automatisch een advies krijgen wat ik hiermee gezond kan koken zodat ik open sta voor een 

alternatief ten opzichte van kant-en-klaar. 

Score van het innovatiepotentieel: 13 

Use case 3.3: Als Jasper (22 jaar), kan ik suggesties krijgen voor gezonde afhaal zodat ik ook iets 

gezond kan afhalen. 

Score van het innovatiepotentieel: 8 à 13 

Gezonde afhaal kan voor Jasper een goed startpunt zijn, omdat het afhalen van maaltijden aansluit bij 

zijn huidige leefwereld. Het zou bijgevolg maar een kleine stap zijn om gezonde maaltijden af te halen. 

Indien Jasper via antwoorden op “slimme vragen” kan komen tot een gezonde suggestie waarin hij zin 

heeft en die hij in de buurt kan afhalen, dan biedt de app een mooi antwoord op zijn barrières. 

Anderzijds hebben bestaande afhaaldiensten, zoals Deliveroo, ook al een filter gezond-ongezond, 

waardoor de app niet als bijzonder innovatief wordt beschouwd. Bovendien rijst de vraag of hij de 

groepsdruk kan weerstaan als zijn vrienden wél ongezond willen eten. 



App Gezonde Voeding 

09/05/2018 EWI – PIO – 2018 27 

Use case 3.4: Als Eddy (58 jaar), kan ik tips krijgen wat ik in mijn moestuin kan kweken en kan ik dat 

vertalen naar gerechten waar mijn eigen kweek in verwerkt wordt zodat ik een andere motivatie 

krijg om toch voor gezonde voeding te kiezen zonder te moeten vertrouwen op goeroes. 

Score van het innovatiepotentieel: 5 

Use case 3.5: Als Eddy (58 jaar), kan ik voorstellen krijgen om de ene "ongezonde" voeding in te ruilen 

voor de andere "ongezonde” die uiteindelijk toch beter is (vb. bij alcohol) zodat ik in kleine stapjes 

de transitie kan maken van ongezonde naar gezonde voeding. 

Score van het innovatiepotentieel: 5  

Use case 3.6: Als Carmen (38 jaar), kan ik tips & tricks krijgen om op een pragmatische manier toch 

op mijn voeding te letten zodat ik ondanks mijn tijdsgebrek niet voortdurend herval. 

Score van het innovatiepotentieel: 5 

 

Etiketten 

Use case 4.1: Als Enora (25 jaar), kan ik mijn potentiële aankopen scannen en gezonde alternatieven 

gesuggereerd krijgen zodat ik op het juiste moment toch de juiste keuze maak. 

Score van het innovatiepotentieel: 13 

Use case 4.2: Als Sven (30 jaar), kan ik etiketten scannen om te zien welke ingrediënten ik kan 

aankopen in functie van mijn allergieën zodat ik toch gezond kan eten ondanks mijn allergieën. 

Score van het innovatiepotentieel: 8 à 13 

Deze functionaliteit kan een goed hulpmiddel zijn voor Sven omdat zijn allergieën moeilijker te 

combineren zijn met gezonde voeding. Bovendien is het heel gemakkelijk om etiketten te scannen.  

Aan de andere kant kent hij, omwille van zijn allergieën, al veel etiketten uit het hoofd en heeft hij 

ondertussen gewoontes ontwikkeld om met zijn allergieën te kunnen leven. Deze functionaliteit had 

wel nuttig kunnen zijn toen de diagnose net gesteld was, als hulpmiddel om te leren wat hij wel en niet 

kan eten.  

Deze functionaliteit kan aan de andere kant ook handig zijn voor mensen in de omgeving van Sven, 

zoals vrienden waar hij af en toe op bezoek gaat. Zij weten immers misschien nog niet aan welke 

ingrediënten Sven allergisch is. 

Use case 4.3: Als Sven (30 jaar), kan ik etiketten scannen om te zien welke ingrediënten ik kan 

aankopen in functie van mijn voedingsvoorkeuren (vb. minder zout, minder vet, …) zodat ik toch 

gezond kan eten ondanks het verwarrende aanbod. 

Score van het innovatiepotentieel: 13 

Voor Sven is het, net zoals voor de gemiddelde burger, moeilijk om voedingswaarden correct te lezen 

en te interpreteren. De app zou hierbij een handig hulpmiddel zijn.  

Aan andere kant zijn de voedingswaarden alleen niet zo belangrijk, omdat er ook moet rekening 

gehouden worden met de hoeveelheden die hij ervan eet.  
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Use case 4.4: Als Tom (36 jaar), kan ik etiketten scannen in de wegrestaurants zodat ik inzicht krijg 

hoe gezond de maaltijden zijn. 

Score van het innovatiepotentieel: 5 

Deze functionaliteit is voor Tom heel praktisch en gemakkelijk omdat de app bevattelijke info toont. 

Bovendien kan het heel nuttig zijn om info te krijgen bij gerechten met ingrediënten die hij niet kent. 

Aan de andere kant weet Tom wel wat gezond en ongezond is, maar is zijn barrière juist om deze kennis 

ook om te zetten in de praktijk. Deze functionaliteit zal daar niet bij helpen. 

 

Feedback 

Use case 5.1: Als Katrien (38 jaar), kan ik terugvallen op mijn persoonlijke beschermengel in de app 

om me bij te staan op kritische momenten zodat ik aan de verleiding kan weerstaan. 

Score van het innovatiepotentieel: 13 

Indien deze beschermengel Katrien persoonlijk en voorzichtig aanpakt op de kritische momenten, dan 

blijkt uit de praktijk dat de kans groot is dat ze toch kan weerstaan aan de verleiding.  

Use case 5.2: Als Carmen (38 jaar), kan ik mikken en klikken op de voedingsdriehoek om mijn 

voedingspatroon van de dag aan te duiden, waaruit langetermijnevoluties en rapportering 

getrokken kunnen worden zodat ik bewust gemaakt word van de evolutie die ik afleg. 

Score van het innovatiepotentieel: 8 à 13 

Use case 5.3: Als Piet (46 jaar), kan ik een visueel inzicht krijgen in hoe een goede portie er uit ziet 

zodat ik me bewust ben dat ik mijn porties moet verkleinen. 

Score van het innovatiepotentieel: 8 

Use case 5.4: Als Enora (25 jaar), kan ik 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) 

zodat ik niet opgeef omdat ik een misstap begaan heb. 

Score van het innovatiepotentieel: 5 

Use case 5.5: Als Yorick (38 jaar), kan ik geïnspireerd worden door filmpjes of boodschappen over 

gezonde voeding verpakt in een marketingsausje zodat ik het gevoel heb dat ik meesurf op een trend 

en mijn gedrag bijstuur naar gezonde voeding. 

Score van het innovatiepotentieel: 5 met uitschieters naar 13 

Use case 5.6: Als Marie-Hélène (70 jaar), kan ik een gespreksgids lezen in een app die mij op een 

voorzichtige manier de implicaties laat zien van mijn kookkeuzes en mij tips geeft hoe ik die kan 

bijsturen zodat ik langer zelfstandig thuis kan wonen omdat ik me niet laat gaan. 

Score van het innovatiepotentieel: 5 

Use case 5.7: Als Jasper (22 jaar), kan ik bijhouden wat ik tijdens de werkweek al gegeten en gesport 

heb en op basis hiervan aanbevelingen krijgen hoe ik de week nog "gezond" kan eindigen zodat mijn 

sportprestaties niet in gevaar komen. 

Score van het innovatiepotentieel: 3 
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Use case 5.8: Als Marleen (55 jaar) kan ik visueel inzicht krijgen in de implicaties van mijn 

tussendoortjes (bijvoorbeeld hoeveel ik moet sporten om ze te compenseren) zodat ik kan weerstaan 

aan de verleiding. 

Score van het innovatiepotentieel: 3 met uitschieters naar 8 

De vergelijking maken tussen eten en sport is gevaarlijk aangezien dit wetenschappelijk niet correct is. 

Zo wordt Marleen vooral bang gemaakt. 

Anderzijds kan deze functionaliteit wel interessant zijn als leerschool voor Marleen. Zeker als de 

vergelijking eerder in bijvoorbeeld aantal suikerklontjes wordt uitgedrukt, in plaats van als hoeveelheid 

sporten.  

Use case 5.9: Als Marie-Hélène (70 jaar), kan ik lezen dat een familielid (kind, kleinkind) laat weten 

dat hij/zij mijn light gerechten super vond zodat ik bevestiging krijg van mijn gezondere keuzes. 

Score van het innovatiepotentieel: 3 

Use case 5.10: Als Stijn (40 jaar) kan ik visueel inzicht krijgen in de implicaties van mijn laatste pintje 

(bijvoorbeeld hoeveel sport ik moet doen om dat pintje te compenseren) zodat ik beter nee kan 

zeggen tegen de sociale druk. 

Score van het innovatiepotentieel: 1  

Deze functionaliteit zal Stijn niet tegenhouden om toch nog een extra pintje te drinken.  

Use case 5.11: Als Luc (48 jaar), kan ik een waarschuwing krijgen als ik mij naar een frituur of ander 

fastfood restaurant aan het begeven ben zodat ik mij op het laatste moment toch bedenk. 

Score van het innovatiepotentieel: 1 

 

Discipline 

Use case 6.1: Als Carmen (38 jaar), kan ik een persoonlijk motivatieboekje bijhouden over of het een 

goede of minder goede dag was en waaruit de app automatisch een positieve motivatie kan afleiden 

zodat mijn motivatie behouden blijft of, als ik "herval", dit niet als dramatisch ervaar. 

Score van het innovatiepotentieel: 3 en 13 

Use case 6.2: Als Carmen (38 jaar), kan ik een persoonlijk motivatieboekje bijhouden over of het een 

goede of minder goede dag was en kan ik op basis daarvan de ervaringen van een voorbeeld of 

rolmodel lezen zodat mijn motivatie behouden blijft of, als ik "herval", dit niet als dramatisch ervaar. 

Score van het innovatiepotentieel: 3 en 13 

Use case 6.3: Als Eddy (58 jaar), kan ik vanuit de app gerantsoeneerde punten krijgen die ik kan 

gebruiken om "ongezonde" voeding te mogen eten zodat ik in kleine stapjes de transitie kan maken 

van ongezonde naar gezonde voeding. 

Score van het innovatiepotentieel: 8 met uitschieters naar 20 

Omdat Eddy weinig controle heeft over zijn drang naar ongezond eten, kan deze functionaliteit hem 

helpen. Hij kan dan bijvoorbeeld ’s ochtends kiezen wat hij die dag zal snoepen.  

Anderzijds ligt bij deze functionaliteit de focus eerder op het ongezonde dan op het gezonde. Dit kan 

opgelost worden als er bijvoorbeeld ook een (maximaal) aantal keren vlees per week, of een 

(minimaal) aantal stukken fruit per dag ingesteld kan worden.  
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Use case 6.4: Als Ellen (42 jaar) kan ik 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, …) zodat ik 

ondanks mijn tijdsdruk toch aandacht spendeer aan gezond leven. 

Score van het innovatiepotentieel: 5 

Deze functionaliteit is een goed idee voor Ellen indien er telkens gefocust wordt op een bepaald 

onderwerp, zoals bijvoorbeeld een paar weken op voldoende water drinken, daarna een paar weken 

op voldoende fruit eten, ...  

Anderzijds moet een teveel aan notificaties vermeden worden, omdat de app anders vooral als irritant 

ervaren zal worden. Ten slotte bestaan er al alternatieven voor deze functionaliteit. 

Use case 6.5: Als Geert (61 jaar), kan ik spelletjes aangeraden krijgen op het moment dat ik naar de 

snoepkast wil zodat ik afgeleid word en op een ander manier een beloningsgevoel krijg. 

Score van het innovatiepotentieel: 5 met uitschieters naar 13 

Het blijkt uit de praktijk dat afgeleid worden op de kritische momenten helpt om aan de verleiding te 

weerstaan en in het bijzonder zijn spelletjes zeer nuttig. Anderzijds heb je geen app nodig om spelletjes 

aan te raden, maar heb je eerder een spelletjesapp nodig. 

Use case 6.6: Als Carmen (38 jaar), kan ik op een aangename manier er aan herinnerd worden dat 

het al even geleden is dat ik de app gebruikt heb zodat ik niet opgeef. 

Score van het innovatiepotentieel: 3 

Use case 6.7: Als Geert (61 jaar), kan ik voor mezelf "verboden toegang"-timers zetten (bijvoorbeeld 

tot de snoepkast) zodat ik toch weerstand kan bieden om naar de snoepkast te gaan. 

Score van het innovatiepotentieel: 2 

 

Komen eten 

Use case 7.1: Als Enora (25 jaar), kan ik zien wie in de omgeving gezond gekookt heeft en kan ik daar 

een portie bij bestellen zodat ik ondanks mijn tijdsgebrek gezond kan eten. 

Score van het innovatiepotentieel: 3 à 5 

Deze functionaliteit is niet innovatief voor Enora omdat er al apps bestaan die dit aanbieden. Daarnaast 

zal Enora de app zeker niet dagelijks gebruiken voor deze functionaliteit. Verder kan deze 

functionaliteit enkel werken als er al voldoende aanbod is, wat waarschijnlijk enkel in stadskernen 

mogelijk is.  

Use case 7.2: Als Leonie (28 jaar), kan ik, als ik gezond kook voor mezelf, grote porties maken om 

anderen te helpen, zodat ik nadien, als ik zelf tijdsgebrek heb, ook van hun maaltijden kan 

meegenieten. 

Score van het innovatiepotentieel: 3 à 5 

Gelijkaardig aan use case 7.1. 

Use case 7.3: Als Jasper (22 jaar), kan ik een gezond "komen eten"app gebruiken (groepskoken) zodat 

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

Score van het innovatiepotentieel: 5 

Een app zal Jasper en zijn vrienden niet overtuigen om samen gezond “komen eten” te houden, want 

dat kan ook prima zonder app. Bovendien is het nog altijd mogelijk dat één van zijn vrienden toch 

ongezond zal koken. 
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Social 

Use case 8.1: Als Brigitte (48 jaar), kan ik samen met mijn gezinsleden stemmen over welke gezonde 

gerechten we wanneer in de week zullen eten (zodat ieders smaakkeuze aan bod komt) zodat ik een 

grotere kans heb dat mijn kinderen toch iets gezonds zullen meeëten. 

Score van het innovatiepotentieel: 5 en 13 

Deze functionaliteit kan heel attractief zijn voor jonge kinderen. Op deze manier kunnen ze als een 

soort spelletje toch bewust gemaakt worden van het belang van gezonde voeding.  

Anderzijds zal deze functionaliteit enkel werken bij jonge kinderen en zeker niet bij tieners. 

Use case 8.2: Als Enora (25 jaar), kan ik me spiegelen aan personen gelijkaardig aan mij en die goede 

stappen in de juiste richting hebben genomen zodat ik beter aan de verleiding kan weerstaan. 

Score van het innovatiepotentieel: 3 en 8 

Het blijkt uit de praktijk dat als iemand drang heeft om te zondigen, persoonlijke feedback op het juiste 

moment heel goed kan werken, waardoor de verleiding kan verdwijnen.  

Anderzijds is het ook mogelijk dat rolmodellen eerder demotiverend werken voor Enora, zodat ze zich 

juist meer gefaald voelt.  

Use case 8.3: Als Enora (25 jaar), kan ik aanmoediging krijgen uit mijn sociaal netwerk zodat ik beter 

aan de verleiding kan weerstaan. 

Score van het innovatiepotentieel: 5 

Uit de praktijk blijkt dat mensen niet graag te koop lopen met hun poging om gezonder te eten. 

Bovendien is een extra app hier niet voor nodig, aangezien er al uitgebreide sociale netwerken bestaan. 

Daarenboven is het niet gegarandeerd dat de personen in Enora’s netwerk de juiste aanmoedigingen 

zullen geven. 

Use case 8.4: Als Katrien (38 jaar), kan ik positieve bevestiging krijgen van mijn sociaal netwerk om 

kleine stapjes te maken zodat ik toch over die grote drempel heen geraak. 

Score van het innovatiepotentieel: 5 

Use case 8.5: Als Katrien (38 jaar,) kan ik aanbevelingen krijgen van normale mensen op basis van 

gezond verstand in plaats van goeroes zodat ik ondanks mijn kritische geest toch wil luisteren naar 

de "juiste" boodschappen. 

Score van het innovatiepotentieel: 2 

 

Cool 

Use case 9.1: Als iedereen, kan ik een ‘superduppe’ hippe app gebruiken zodat een algemeen 

bewustzijn ontstaat dat gezonde voeding cool is. 

Score van het innovatiepotentieel: 8 

Use case 9.2: Als Elvira (25 jaar), kan ik samen met mijn kinderen de app in spelvorm gebruiken om 

samen tot een meer gezond voedingspatroon te komen dat betaalbaar en haalbaar is voor mij zodat 

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

Score van het innovatiepotentieel: 8 
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Use case 9.3: Als iedereen, kan ik een instagram gebruiken voor gezonde voeding zodat een algemeen 

bewustzijn ontstaat dat gezonde voeding cool is. 

Score van het innovatiepotentieel: 2 

Use case 9.4: Als Carmen (38 jaar), kan ik van elke maaltijd een foto trekken en in mijn persoonlijk 

levensboek kleven zodat ik een overzicht heb van mijn eetgewoontes en me er dus ook van bewust 

ben. 

Score van het innovatiepotentieel: 2 

Use case 9.5: Als Stijn (40 jaar), kan ik competitie spelen op mijn app zodat mijn vrienden gezonde 

voeding cool vinden.  

Score van het innovatiepotentieel: 2 

Een competitie zal geen positieve impact hebben op het imago van gezonde voeding. Stijn en zijn 

vrienden zullen de app misschien éénmalig gebruiken, maar zullen daarna geen tijd meer besteden 

aan de app. Er zijn bovendien voldoende alternatieven waarover Stijn en zijn vrienden competitie 

kunnen houden. 

 

Other 

Use case 10.1: Als Tom (36 jaar), kan ik vinden wat in een bepaald wegrestaurant de gezondste 

maaltijd is zodat ik toch gezond kan eten ondanks mijn onregelmatige locaties. 

Score van het innovatiepotentieel: 8 

Omdat Tom een notificatie ontvangt wanneer hij uit zijn vrachtwagen stapt met daarin een lijstje van 

gezonde gerechten in het wegrestaurant, kan hij al beslissen wat hij zal eten voordat hij verleid is door 

de ongezonde maaltijden. Hierdoor kan Tom gemakkelijker weerstaan en weet hij ook welke 

maaltijden gezond zijn. 

Use case 10.2: Als Elvira (25 jaar), kan ik advies krijgen vanuit de app om mijn kinderen gezonder te 

laten eten zonder dat het mij extra tijd of geld kost zodat ik weet hoe ik goedkoop, snel en gezond 

kan koken. 

Score van het innovatiepotentieel: 8 met grote spreiding naar 0 en 20 

Use case 10.3: Als Leonie (28 jaar), kan ik een gezinskookagenda opstellen die ik deel met mijn vriend 

zodat ik koken kan inpassen in mijn shiftwerk. 

Score van het innovatiepotentieel: 3 

Het is niet duidelijk wat de meerwaarde is ten opzichte van mondeling afspreken met haar vriend wie 

er kookt. In het geval dat Leonie en haar vriend inderdaad graag een gezinskookagenda zouden 

bijhouden, dan is het waarschijnlijk handiger om deze te incorporeren in een bestaande agenda, zoals 

bijvoorbeeld Google Calendar, waar ook nog andere informatie instaat zoals de poetsagenda, Leonie 

haar shiften, …  
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4.3.2 Inschatting door ervaringsdeskundigen bij online bevraging 

Tussen 27 maart 2018 en 31 maart 2018 werd een online bevraging gehouden onder 

ervaringsdeskundigen. 98 experts hebben de bevraging ingevuld. Hieronder wordt een taartdiagram 

weergegeven met hun beroepen. Er werden 13 use cases uitgekozen om voor te leggen aan de 

ervaringsdeskundigen. 

 

De resultaten van de online bevraging komen in grote lijnen overeen met de scores tijdens de 

workshop.  

• 7 usecases werden tijdens workshop unaniem hoog gescoord (≥ 13) 

o 6 van de 7 usecases krijgen ook tijdens de online bevraging een hoge score (> 13) 

o 1 van de 7 usecases scoort matig (8 à 13) 

• Rond 6 usecases was twijfel en/of waren de meningen verdeeld.  

o 2 van deze 6 usecases krijgen een goede score (13) 

o 4 van de 6 usecases scoren matig (< 13) 

De resultaten worden weergegeven in een scatterplot die hieronder te vinden is. 
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De volgende 6 usecases kregen zowel tijdens de online bevraging als tijdens de workshop een hoge 

score. 

Id Ik kan met mijn "Gezonde Voedingsapp" … Score 
bevraging 

Score 
workshop 

3.2 ... een foto nemen van verse ingrediënten die ik thuis nog heb liggen 
en automatisch suggesties krijgen wat ik daar gezond mee kan koken. 

20 
 

20 

2.1 ... uit mijn receptenlijst automatisch een boodschappenlijstje krijgen 
voor alle recepten van de week en de mogelijkheid krijgen om deze 
ook onmiddellijk online te bestellen. 

13 à 20 13 à 20 

4.3 ... etiketten van voeding scannen om te zien welke ingrediënten ik 
mag aankopen in functie van mijn voedingsvoorkeuren (vb. minder 
zout, minder vet, …) 

20 13 

4.1 ... etiketten van mijn potentiële aankopen scannen en gezonde 
alternatieven gesuggereerd krijgen. 

13 à 20 13 

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

13 à 20 13 

1.3 ... suggesties voor gezonde, haalbare recepten krijgen, in lijn met 
mijn persoonlijke smaak, allergieën, tijdsbesteding, enz. 

13 à 20 13 
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Onderstaande usecase kreeg een hoge score tijdens de workshop, maar een matige score tijdens de 

bevraging. 

Id Ik kan met mijn "Gezonde Voedingsapp" … Gemiddelde 
score 
bevraging 

Score 
workshop 

5.1 ... terugvallen op een persoonlijke beschermengel om me bij te 
staan op kritische momenten (bvb wanneer ik nood voel om te 
snoepen). 

8 à 13 13 

 

De volgende 2 usecases krijgen tijdens de workshop een matige score, maar tijdens de bevraging een 

hoge score. 

Id Ik kan met mijn "Gezonde Voedingsapp" … Gemiddelde 
score 
bevraging 

Score 
workshop 

3.3 ... suggesties krijgen voor gezonde afhaalmaaltijden. 13 8 à 13 

1.7 ... een nieuwe manier van koken leren kennen die minder tijd 
vraagt, zoals "food prepping". 

13 8 à 13 

 

Onderstaande 4 usecases krijgen zowel tijdens de workshop als tijdens de bevraging een matige 

score. 

Id Ik kan met mijn "Gezonde Voedingsapp" … Gemiddelde 
score 
bevraging 

Score 
workshop 

5.2 ... mikken en klikken op de voedingsdriehoek om mijn 
voedingspatroon van de dag aan te duiden, waaruit langetermijn- 
evoluties en rapportering getrokken kunnen worden. 

8 à 13 8 à 13 

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

8 5 en 13 

6.1 ... een persoonlijk motivatieboekje bijhouden over of het een 
goede of minder goede voedingsdag was (bvb rode vs gele vs 
groene dag) en waaruit de app automatisch een positieve 
motivatie kan afleiden. 

8 à 13 3 en 13 

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

8 3 en 13 

 

De histogrammen voor elke use case kunnen teruggevonden worden in Bijlage B. 

4.4 Algemene opmerkingen rond technologie van het Vlaams Instituut 

Gezond Leven 

Tijdens de technische informatiesessie gegeven door Addestino op 1 maart 2018 voor de medewerkers 

van het Vlaams Instituut Gezond Leven en andere geïnteresseerden, kwamen volgende opmerkingen 

aan bod: 
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• Het Instituut Gezond Leven heeft in het verleden al twee apps (laten) ontwikkelen, waaronder 

een app als hulp om te stoppen met roken. Dit zijn hybride apps die gebruik maken van het 

Xamarin framework van Microsoft. 

• De app ontwikkelaar dient zeker rekening te houden met de Europese regelgeving rond 

privacy (GDPR). 

• Mogelijks zal in de toekomst de app gebruikt worden door zorgverstrekkers, zoals 

diabetesdeskundigen. In dat geval zal er een integratie nodig zijn met ‘Vitalink’. Vitalink is een 

platform dat in 2018 ontwikkeld wordt zodat professionele zorgverstrekkers medische 

gegevens kunnen delen. 

• Het zou kunnen dat in de toekomst de app uitgebreid wordt om ook beweging te promoten. 

5 Inschatting van het innovatiepotentieel vanuit technologische 

invalshoek 

5.1 Inschatting van de technologische risico’s 

Tijdens de werksessie met geïnteresseerde industriepartners en kennisinstellingen, werd het 

technologisch risico van elke use case ingeschat door middel van planning poker, waarbij de 

deelnemers een score gaven aan elke use case. Het innovatiepotentieel vanuit technologisch 

standpunt werd ingeschat door middel van planning poker. De laagste waarde in de schaalverdeling is 

0 en betekent “totaal geen risico, de oplossing bestaat en kan zonder problemen worden toegepast”. 

Een waarde van 8 dient te worden geïnterpreteerd als “een oplossing is mogelijk, maar een inspanning 

is vereist om ze te bereiken”. Waardes boven 20 impliceren een kans dat een oplossing niet kan 

worden gevonden. Enkel het technologisch risico van use cases met een innovatiepotentieel voor de 

gebruiker van 8 of hoger werd ingeschat. Bovendien werden sommige use cases niet verder besproken 

waardoor de risicoscore een eerst inschatting inhoudt van de markt. 

Recepten 

Use case 1.1: Als Marleen (55 jaar), kan ik gezonde, haalbare recepten krijgen uit mijn app zodat ik 

inspiratie krijg tot gezond koken. 

Risicoscore: 13 

Vanuit een technisch oogpunt is deze use case triviaal. Er zijn inderdaad al veel websites en mobiele 

applicaties die recepten leveren. Het risico voor deze use case is de input van de recepten: er moet 

een partner gevonden worden die recepten levert, ze indeelt in bruikbare en gebruiksvriendelijke 

categorieën, regelmatig nieuwe recepten toevoegt en zorgt dat ze up-to-date blijven. 

Use case 1.2: Als Jasper (22 jaar), kan ik budgetvriendelijke en gemakkelijke, gezonde recepten 

krijgen zodat ik dit in mijn studentenleven kan inpassen. 

Risicoscore: 13 

De problematiek besproken in use case 1.1 geldt ook hier. Als ‘budgetvriendelijk’ en ‘gemakkelijk’ vaste 

labels zijn die op voorhand aan een recept worden toegekend (en bijgevolg voor iedereen hetzelfde 

zijn), dan zijn er geen extra moeilijkheden ten opzichte van use case 1.1. In het andere geval, ziet de 

markt twee extra moeilijkheden. 
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‘Budgetvriendelijk’ zou kunnen betekenen dat er een partnerschap nodig is met bijvoorbeeld een 

supermarktketen die kortingen aanbiedt. Een partner vinden die een verbinding wil aangaan en korting 

wil leveren is in de praktijk niet evident. Bovendien is er in dat geval een integratie nodig van de app 

met deze partner, wat technisch voor extra complexiteit zorgt. 

Aan de andere kant, ‘gemakkelijk’ betekent niet voor iedereen hetzelfde, aangezien er een grote 

variatie is in kooktalent. Het is mogelijk om de app te laten ‘leren’ wat haalbaar is voor Jasper door 

data te verzamelen over wat hij als moeilijk ervaart en welke recepten hij kiest. Dit is technisch niet 

triviaal, maar ook niet onhaalbaar. 

Use case 1.3A: Als Sven (30 jaar), kan ik recepten gesuggereerd krijgen die in lijn zijn met mijn 

persoonlijke smaak, tijdsbesteding, … (dmv filters) zodat ik me niet kan verschuilen achter 

keuzestress. 

Risicoscore: 8 

De problematiek besproken in use case 1.1 geldt ook hier. De technische complexiteit hangt af van de 

methode hoe de smaak wordt bepaald. 

Dit kan eenvoudig door bijvoorbeeld te werken met algemene categorieën (‘Aziatisch’, ‘vegetarisch’, 

…). Een andere eenvoudige methode zou zijn om Sven bijvoorbeeld 20 recepten te laten aanduiden 

die hij lekker vindt. Op basis van deze input kunnen dan andere recepten gesuggereerd worden die 

aansluiten bij zijn smaak. 

Het is ook mogelijk om de app te laten ‘leren’ wat Sven lekker vindt via artificiële intelligentie (AI), 

maar dit is veel minder gemakkelijk. Er wordt geopperd dat smaak extreem persoonlijk is en dat smaak 

dus zelfs met AI heel moeilijk achterhaald kan worden. Anderzijds zou IBM’s Chef Watson dit wel al 

kunnen. Een ander nadeel is dat Sven een lange periode moet overbruggen waarin de app nog ‘leert’ 

wat hij lekker vindt en de app daarom nog niet echt nuttig is voor Sven. Het risico bestaat dan dat Sven 

vroegtijdig afhaakt.  

Daarnaast is het moeilijk om via deze functionaliteit het eetgedrag van Sven aan te passen, wat het 

doel is van de app. Als Sven enkel maar suggesties krijgt van gerechten die hij al lekker vindt, dan zal 

hij ook geen nieuwe recepten ontdekken. Bovendien bestaat ook het risico dat hij niet gevarieerd zal 

eten omdat de recepten die hij aangeboden krijgt zeer gelijkaardig zullen zijn, zoals bijvoorbeeld alleen 

maar pastagerechten. 

Use case 1.3B: Als Sven (30 jaar), kan ik recepten gesuggereerd krijgen die in lijn zijn met mijn 

allergieën (dmv filters) zodat ik me niet kan verschuilen achter keuzestress. 

Risicoscore: 20 à 40 

De problematiek besproken in use case 1.1 geldt ook hier. Daarnaast vraagt deze use case een grote 

database met welke producten welke allergenen bevatten. Dit moet per individueel product gebeuren, 

aangezien bijvoorbeeld twee merken paneermeel andere allergenen kunnen bevatten.  

Bovendien zijn allergieën een heel gevoelige materie en is er daarom absoluut geen ruimte voor 

fouten. Het is absoluut te vermijden dat een gebruiker toch iets eet waaraan hij allergisch is omwille 

van de app. Bijgevolg moet het legale aspect ook uitgeklaard worden: wie is verantwoordelijk in dat 

geval?  
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Ten slotte is een goede naleving van de privacy-reglementering (GDPR) bij deze use case uitermate 

belangrijk. 

Use case 1.4: Als Brigitte (48 jaar), kan ik kindvriendelijke recepten krijgen vanuit mijn app zodat 

mijn kinderen het eten ook lekker vinden en ik minder gefrustreerd ben. 

Risicoscore: 8 à 13 

De problematiek besproken in use case 1.1 en use case 1.3A geldt ook hier. Deze use case zorgt voor 

extra complexiteit ten opzichte van use case 1.3A omdat verschillende kinderen andere smaken 

hebben en dus de smaak van elk kind in de app moet verwerkt zijn. Dit zou ook opgelost kunnen 

worden door voor elk kind een apart account in de app te voorzien.  

Daarnaast wordt ook de vraag gesteld wat ‘kindvriendelijk’ is en wordt er vermeld dat kinderen ook 

gewoon moeten leren eten wat ze niet lusten. 

Use case 1.5: Als Marie-Hélène (70 jaar), kan ik alternatieve recepten krijgen voor mijn traditionele 

recepten die meer light/gezonde ingrediënten bevatten, maar die er wel ongeveer hetzelfde uitzien 

en smaken zodat ik in kleine stapjes de transitie kan maken van ongezonde naar gezonde voeding. 

Risicoscore: 8 à 13 

De markt ziet bij deze use case een aantal moeilijkheden. 

Ten eerste vraagt deze use case een grote databank van producten en hun alternatieven, zoals 

bijvoorbeeld room en light room, soja-room, ... Als de app eenvoudigweg ingrediënten in recepten 

vervangt door gezondere alternatieven, dan bestaat het risico dat de kookchemie van het gerecht niet 

meer klopt bij bepaalde vervangers. Zo kan bijvoorbeeld niet in elk gerecht room vervangen worden 

door sojaroom. Een oplossing zou zijn om op gerecht-niveau alternatieven voor te stellen, maar dit 

zorgt voor extra complexiteit. 

Daarnaast suggereert de formulering van de use case dat recepten langzaamaan aangepast moeten 

worden, door bijvoorbeeld Marie-Hélène alsmaar minder zout te laten eten. Een verloop 

implementeren in de app, dat niet te snel, maar ook niet te traag gaat, is niet gemakkelijk. 

Ten slotte is het niet duidelijk wat ‘mijn traditionele recepten’ betekent. Dit is erg persoonlijk, 

waardoor het best zou zijn dat Marie-Hélène zelf haar recepten ingeeft waarvoor de app dan 

alternatieven suggereert. Dit is echter heel arbeidsintensief voor haar, waardoor het risico bestaat dat 

ze afhaakt. 

 

Boodschappen 

Use case 2.1: Als Geert (61 jaar), kan ik mijn recepten op voorhand ingeven en online mijn 

boodschappen bestellen zodat ik niet meer naar de supermarkt hoef te gaan en aan de verleiding 

kan weerstaan om snoep te kopen. 

Risicoscore: 20 

Verschillende grote supermarkten hebben al een mobiele app voor online boodschappen, inclusief 

recepten, en deze apps werken over het algemeen goed. Technisch is het dus zeker mogelijk om deze 

use case te ontwikkelen. Men zou kunnen overwegen om een samenwerking aan te gaan met een 

supermarkt die al een app heeft om boodschappen te bestellen, of er één aan het ontwikkelen is. Het 
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nadeel is dat een supermarkt typisch een andere doelstelling zal hebben dan het Instituut Gezond 

Leven.  

Indien er wordt geopteerd om met verschillende supermarkten samen te werken, wordt het technisch 

complex om de uiteenlopende systemen van de supermarkten te integreren in één app. Bovendien 

wordt het logistiek zeer moeilijk om alle databases up-to-date te houden. Het is immers belangrijk om 

correcte en recente informatie te geven over welke producten er in welke supermarkt beschikbaar 

zijn.  

Daarnaast is het ook belangrijk dat alle ingrediënten van Geert’s recepten in één supermarkt te vinden 

zijn, zodat hij niet bij twee supermarkten een bestelling moet plaatsen. Om enkel supermarkten te 

suggereren die alle ingrediënten aanbieden, moet er een mapping gebeuren wat voor extra 

complexiteit zorgt. Bovendien is het mogelijk dat Geert een uitgesproken voorkeur heeft voor een 

bepaalde supermarkt en niet open staat voor andere suggesties. 

Ten slotte zou een uitgesproken samenwerking met supermarkten de indruk kunnen geven dat het 

Instituut Gezond Leven supermarkten promoot, wat tot protest kan leiden van de lokale middenstand. 

Use case 2.3: Als Marleen (55 jaar), kan ik automatisch een boodschappenlijstje krijgen voor alle 

recepten van de week zodat ik de porties juist kan inschatten. 

Risicoscore: 8 à 13 

Indien het de bedoeling is om eenvoudigweg de ingrediënten op te tellen en te vermenigvuldigen met 

het aantal personen, dan is er geen technische moeilijkheid aan deze use case.  

Het wordt echter complexer indien er rekening moet gehouden worden met de persoonlijke 

eigenschappen van de personen. Zo moeten er verschillende hoeveelheden gekocht worden bij een 

gezin met twee peuters of bij een gezin met twee volwassen kinderen.  

Anderzijds is het misschien ook de bedoeling om de ingrediënten te koppelen aan realistische 

hoeveelheden. Zo zou het bij een naïeve optelling kunnen dat Marleen 4,5 eieren nodig heeft, wat niet 

realistisch is, maar dat de app toch kan suggereren om 6 eieren te kopen.  

Ten slotte is het niet duidelijk hoe deze use case het gedrag van Marleen kan sturen naar bijvoorbeeld 

meer groenten eten. 

 

Inspiratie 

Use case 3.1A: Als Jonathan (28 jaar), kan ik de naam intypen van verse ingrediënten die ik thuis nog 

heb liggen en suggesties krijgen wat ik daar gezond mee kan koken zodat ik toch nog iets gezond 

kan koken in plaats van naar kant-en-klaar te grijpen. 

Risicoscore: 13 

Enerzijds is het niet heel moeilijk om vanuit een database met recepten, enkel die recepten weer te 

geven die een bepaald ingrediënt bevatten. Een oplossing voor dit probleem bestaat al. 

Aan de andere kant, is het wel moeilijk om zinvolle suggesties te geven. Zo zouden idealiter enkel 

recepten gesuggereerd worden waarvan Jonathan al alle ingrediënten in huis heeft. Anders moet hij 

toch nog naar de supermarkt, wat het nut van de app verkleint. Dit betekent wel dat de app een 
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volledige inventaris van Jonathan’s frigo nodig heeft. Het is echter enorm arbeidsintensief voor hem 

om alle producten in de frigo handmatig in te geven.  

Een ander probleem is dat mensen vaak verschillende namen gebruiken voor hetzelfde product. Het 

kan enorm frustrerend zijn als de app een product niet herkent onder de naam die Jonathan ingeeft, 

maar het product wel onder een andere naam kent.  

Ten slotte maken gebruikers vaak typ- of spelfouten, en het verbeteren van deze fouten zorgt voor 

extra complexiteit. 

Use case 3.1B: Als Jonathan (28 jaar), kan ik een foto nemen  van verse ingrediënten die ik thuis nog 

heb liggen en suggesties krijgen wat ik daar gezond mee kan koken zodat ik toch nog iets gezond 

kan koken in plaats van naar kant-en-klaar te grijpen. 

Risicoscore: 40 

De technologie van image recognition is in volle opmars en technisch is het niet onoverkomelijk om 

ingrediënten te laten herkennen. Het zal echter wel duur zijn om deze technologie te implementeren. 

Aan de andere kant, staat de technologie nog niet 100% op punt en is het toch nog moeilijk om een 

mandarijn van een sinaasappel te onderscheiden. Indien de app bij een foto van een komkommer 

recepten met courgette suggereert, zal Jonathan niet tevreden zijn en afhaken.  

Een andere moeilijkheid is dat Jonathan ook foto’s van versneden groenten kan trekken en het is veel 

moeilijker om een halve tomaat te herkennen dan een hele tomaat. 

Net zoals in use case 3.1A, stelt de moeilijkheid zich ook hier om enkel zinvolle suggesties te geven van 

recepten waarvan Jonathan al alle ingrediënten in huis heeft. 

Daarnaast zijn er ook grote verschillen in kwaliteit van de camera’s van verschillende toestellen, waar 

ook rekening mee gehouden dient te worden. 

Tot slot is het te verwachten dat Jonathan ook foto’s zal trekken van ongezonde ingrediënten. Er moet 

daarom beslist worden of de app deze ook moet herkennen en suggesties moet geven, of dat het 

voldoende is als de app deze foto niet herkent. In het eerste geval moeten veel meer producten te 

herkennen zijn, wat uiteraard technisch veel complexer is. Anderzijds is suggesties geven met 

ongezonde ingrediënten waarschijnlijk niet in lijn met de bedoeling van de app. In het tweede geval 

moet het duidelijk zijn voor Jonathan welke ingrediënten herkend zullen worden en welke niet. 

Use case 3.2: Als Jonathan (28 jaar), kan ik in een winkel een foto nemen van een verse groente en 

automatisch een advies krijgen wat ik hiermee gezond kan koken zodat ik open sta voor een 

alternatief ten opzichte van kant-en-klaar. 

Risicoscore: 13 

Deze use case is gelijkaardig aan use case 3.1B, maar kan vereenvoudigd worden. 

Ten eerste is het probleem dat de app enkel suggesties mag doen van recepten waarvan Jonathan al 

alle ingrediënten in huis heeft hier weggevallen. Omdat hij toch al in de supermarkt is, kan hij 

gemakkelijk ook deze ingrediënten kopen.  

Indien er een samenwerking met een supermarkt wordt aangegaan, dan kan de dataset van 

ingrediënten beperkt worden. Zo moeten enkel producten die beschikbaar zijn in die supermarkt 

herkend worden en stelt zich het probleem van versneden groenten, zoals een halve tomaat, zich niet. 
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Anderzijds is er in dit geval wel een koppeling nodig naar de database van beschikbare producten in 

de supermarkt en moet deze up-to-date gehouden worden. Dit is dan weer minder eenvoudig. 

Tot slot wordt ook een alternatief voorgesteld: er zou ook gewerkt kunnen worden met QR-codes die 

in de supermarkt hangen bij de producten. Bij dit voorstel wordt image recognition helemaal 

vermeden. 

Use case 3.3A: Als Jasper (22 jaar), kan ik suggesties krijgen voor gezonde afhaalrestaurants zodat 

ik ook iets gezonds kan afhalen. 

Risicoscore: 8 

Deze functionaliteit is in feite niet veel ingewikkelder dan een adresboek. De database met gezonde 

restaurants moet wel up-to-date gehouden worden. Dit vormt een risico. 

Aan de andere kant vereist deze use case een moeilijke evenwichtsoefening: welke restaurants worden 

als gezond beschouwd en welke niet. Het agentschap speelt met andere woorden rechter over welke 

restaurants in de lijst mogen voorkomen en welke niet. Er zijn bijgevolg zeer éénduidige criteria nodig 

om restaurants toe te laten of uit te sluiten.  

Verder wordt er nog in vraag gesteld of het aanbod van gezonde afhaal wel groot genoeg is om de app 

nuttig te maken. 

Use case 3.3B: Als Jasper (22 jaar), kan ik suggesties krijgen voor gezonde gerechten bij 

afhaalrestaurants zodat ik ook iets gezonds kan afhalen. 

Risicoscore: 40 

De problematiek besproken in use case 3.3A geldt ook hier. Daarnaast moet er voor deze use case 

gekeken worden naar alle gerechten van afhaalrestaurants om te bepalen of ze gezond zijn of niet. Dit 

vereist veel werk. 

Use case 3.3C: Als Jasper (22 jaar), kan ik suggesties krijgen voor lokale handelaars die gezonde 

ingrediënten en/of maaltijden aanbieden zodat ik ook iets gezonds kan afhalen. 

Risicoscore: 13 à 20 

Bij deze functionaliteit zouden lokale handelaars, zoals bijvoorbeeld een lokale groenteboer of traiteur, 

zich kunnen inschrijven bij de app Gezonde Voeding. Op deze manier wordt ook de lokale middenstand 

gepromoot. 

Ook hier blijven de risico’s van use case 3.3A gelden: de database moet onderhouden worden en er 

moet beslist worden welke zaken het label ‘gezond’ krijgen. Verder is het niet zeker of het aanbod 

overal voldoende groot zal zijn. 

 

Etiketten 

Use case 4.1: Als Enora (25 jaar), kan ik mijn potentiële aankopen scannen en gezonde alternatieven 

gesuggereerd krijgen zodat ik op het juiste moment toch de juiste keuze maak. 

Risicoscore: 20 

Positief aan deze use case is dat barcodes en hun ingrediënten en allergenen al beschikbaar zijn via 

GS1. Toch ziet de markt een aantal moeilijkheden bij deze use case. 
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Ten eerste moet er voor elk product een oordeel geveld worden of het gezond is of niet. Dit is enerzijds 

enorm veel werk, en anderzijds is het niet zo duidelijk op wat men zich dan zal baseren. Dit zal 

bovendien een felle lobby met zich meebrengen van de verschillende merken om als ‘gezond’ gelabeld 

te worden.  

Verder is deze functionaliteit enkel nuttig als het gesuggereerde alternatief ook beschikbaar is in de 

winkel waar Enora zich bevindt. Er is bijgevolg een koppeling nodig naar het inventaris van de 

verschillende supermarkten. Dit is zeer complex. 

Use case 4.2: Als Sven (30 jaar), kan ik etiketten scannen om te zien welke ingrediënten ik kan 

aankopen in functie van mijn allergieën zodat ik toch gezond kan eten ondanks mijn allergieën. 

Risicoscore: 8 

Via GS1 worden barcodes ter beschikking gesteld met hun allergenen. Het is daarom niet heel moeilijk 

om deze functionaliteit te implementeren. Deze functionaliteit bestaat al in een app voor een 

supermarkt. 

Als de app Gezonde Voeding moet werken voor verschillende supermarkten, dan is er integratie nodig 

met verscheidene systemen wat een grotere complexiteit en kost met zich meebrengt. 

Use case 4.3: Als Sven (30 jaar), kan ik etiketten scannen om te zien welke ingrediënten ik kan 

aankopen in functie van mijn voedingsvoorkeuren (vb. minder zout, minder vet, …) zodat ik toch 

gezond kan eten ondanks het verwarrende aanbod. 

Risicoscore: 8 

Via GS1 worden barcodes ter beschikking gesteld met hun ingrediënten. Het is daarom niet heel 

moeilijk om deze functionaliteit te implementeren. 

Het gezond verstand van Sven is wel belangrijk: het is mogelijk om elke voedingsstof  te veel eten, en 

andersom mag ongezonde voeding met mate gegeten worden.  Als Sven de barcode van een pak suiker 

scant, zal dit uiteraard ongezond veel suiker bevatten, maar dat betekent nog niet dat Sven het pak 

suiker niet mag kopen. 

Er wordt verder opgemerkt dat er een bedrijf bestaat dat via het IWT een algoritme ontwikkeld heeft 

dat etiketten kan lezen en in een meer leesbare vorm kan voorstellen.  

 

Feedback 

Use case 5.1: Als Katrien (38 jaar), kan ik terugvallen op mijn persoonlijke beschermengel in de app 

om me bij te staan op kritische momenten zodat ik aan de verleiding kan weerstaan. 

Risicoscore: 20 

Het risico van deze use case is bijzonder hoog omdat het concept nog niet goed uitgewerkt is.  

Zo is het vooreerst niet duidelijk wat het gedrag van de beschermengel moet zijn. De beschermengel 

zou via gamification of via avatars geïmplementeerd kunnen worden. Het zou anderzijds ook een optie 

zijn om als beschermengel iemand uit Katrien haar sociale netwerk te nemen. 

Verder moet er ook beslist worden hoe de app getriggerd wordt op een kritisch moment. Als Katrien 

haar app moet openen en zelf moet aangeven dat het een kritisch moment is, dan is het risico groot 
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dat Katrien dat helemaal niet zal doen. Automatische triggers zijn technisch moeilijk. Een mogelijkheid 

zou kunnen zijn om met geolocatie te werken, maar het kan bijzonder vervelend zijn voor Katrien om 

bijvoorbeeld een waarschuwing te krijgen dat ze geen pintje mag drinken als zij op een terrasje een 

gezond drankje drinkt. Bovendien bestaat het risico dat de app een waarschuwing geeft als Katrien 

bijvoorbeeld een frituur voorbij wandelt zonder dat ze de intentie heeft om er te eten, maar dat de 

waarschuwing haar juist wel zin geeft in frietjes. 

Verder zou de app ook moeten weten over welke verleiding het gaat om relevante tips te kunnen 

geven. De feedback om te weerstaan aan taart moet bijvoorbeeld heel anders zijn dan de feedback bij 

verleiding van een pintje. 

Use case 5.2: Als Carmen (38 jaar), kan ik mikken en klikken op de voedingsdriehoek om mijn 

voedingspatroon van de dag aan te duiden, waaruit langetermijnevoluties en rapportering 

getrokken kunnen worden zodat ik bewust gemaakt word van de evolutie die ik afleg. 

Risicoscore: 5 à 8 

Functioneel is er geen probleem om deze use case te ontwerpen. De markt is echter wel verdeeld over 

de relevantie en gebruiksvriendelijkheid van deze use case. 

Tegenstanders vinden dat het arbeidsintensief is voor Carmen om elke dag in te vullen wat ze gegeten 

heeft. Bovendien is het moeilijk voor Carmen om de juiste verhoudingen in de voedingsdriehoek in te 

vullen. Vooral bij gerechten is het niet gemakkelijk om de componenten (aardappelen, vlees, groenten, 

…) in de juiste verhoudingen in de voedingsdriehoek in te geven. Bovendien, als Carmen haar 

eetpatroon niet nauwgezet in de driehoek ingeeft of kan ingeven, dan kunnen er ook geen zinvolle 

rapporteringen getrokken worden. 

Voorstanders vinden dan weer dat deze functionaliteit niet te ingewikkeld hoeft te zijn. Het is 

voldoende om zoals bij een stappenteller aan te duiden of de dag geslaagd was of niet en uitgebreide 

rapporten zijn niet nodig. 

Via gamificatie kan er bovendien voor gezorgd worden dat Carmen de app blijft gebruiken. 

Use case 5.3A: Als Piet (46 jaar), kan ik een visueel inzicht krijgen in hoe een goede portie er uit ziet 

door een algemeen voorbeeld zodat ik me bewust ben dat ik mijn porties moet verkleinen. 

Risicoscore: 5 

Het is technisch niet moeilijk om van verschillende gerechten foto’s of tekeningen te tonen die 

aanduiden wat een goede portie is en wat de verhoudingen zijn van de verschillende componenten. 

Verder wordt er opgemerkt dat een juiste portiegrootte afhangt van persoon tot persoon. Zo is de 

portie van een intensieve sporter groter dan van iemand die nooit sport. 

Ten slotte is deze functionaliteit niet toegankelijk voor blinde personen. 

Use case 5.3B: Als Piet (46 jaar), kan ik een visueel inzicht krijgen in hoe een goede portie er uit ziet 

via een visualisatie geschaald naar mijn bord, zodat ik me bewust ben dat ik mijn porties moet 

verkleinen. 

Risicoscore: 20 

Het is niet evident om op een bord de juiste hoeveelheden te visualiseren omdat het moeilijk is om de 

porties te schalen. Bovendien moet de grootte van het bord geijkt worden om te kunnen weten hoe 

groot het is.  



App Gezonde Voeding 

09/05/2018 EWI – PIO – 2018 44 

Verder wordt er opgemerkt dat een juiste portiegrootte afhangt van persoon tot persoon. Zo is de 

portie van een intensieve sporter groter dan van iemand die nooit sport. 

Ten slotte is deze functionaliteit niet toegankelijk voor blinde personen. 

 

Discipline 

Use case 6.1A: Als Carmen (38 jaar), kan ik een persoonlijk motivatieboekje bijhouden over of het een 

goede of minder goede dag was (bijvoorbeeld een rode, een gele of een groene dag, of een slider) en 

waaruit de app automatisch een positieve motivatie kan afleiden zodat mijn motivatie behouden 

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

Risicoscore: 5 

Bij een eenvoudige, luchtige input, zoals een slider, ziet de markt geen technologische risico’s. 

Use case 6.1B: Als Carmen (38 jaar), kan ik in een persoonlijk motivatieboekje schrijven of het een 

goede of minder goede dag was (zoals een dagboek) en waaruit de app automatisch een positieve 

motivatie kan afleiden zodat mijn motivatie behouden blijft of, als ik "herval", dat niet als dramatisch 

ervaar. 

Risicoscore: 20 

Als de app uit een stuk tekst moet afleiden via sentiment analyse of het een goede of een minder 

goede dag is, dan is dit technologisch complex.  

Use case 6.2: Als Carmen (38 jaar), kan ik een persoonlijk motivatieboekje bijhouden over of het een 

goede of minder goede dag was en kan ik op basis daarvan de ervaringen van een voorbeeld of 

rolmodel lezen zodat mijn motivatie behouden blijft of, als ik "herval", dat niet als dramatisch ervaar. 

Risicoscore: 13, met uitschieters naar 8 en 20 

Deze functionaliteit is zeker interessant als er een community gecreëerd wordt en Carmen de 

ervaringen van een echte persoon kan lezen. Het risico bij deze use case bestaat er in dat er een 

kritische massa nodig is om ervaringen te kunnen delen vooraleer deze functionaliteit goed werkt. 

Use case 6.3: Als Eddy (58 jaar), kan ik vanuit de app gerantsoeneerde punten krijgen die ik kan 

gebruiken om "ongezonde" voeding te mogen eten zodat ik in kleine stapjes de transitie kan maken 

van ongezonde naar gezonde voeding. 

Risicoscore: 5 

Technisch en functioneel is het niet moeilijk om deze functionaliteit te ontwerpen. De vraag stelt zich 

wel of Eddy het zelf moet aanduiden als hij zondigt, of dat dit automatisch moet gebeuren. Als Eddy 

dit zelf moet aanduiden, is het niet duidelijk of hij dit wel zal volhouden. 

 

Social 

Use case 8.1: Als Brigitte (48 jaar), kan ik samen met mijn gezinsleden stemmen over welke gezonde 

gerechten we wanneer in de week zullen eten (zodat ieders smaakkeuze aan bod komt) zodat ik een 

grotere kans heb dat mijn kinderen toch iets gezonds zullen meeëten. 

Risicoscore: 8 met uitschieters naar 5 en 20 
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Bij deze functionaliteit wordt er voorgesteld dat Brigitte of haar partner op voorhand een aantal 

gerechten selecteert waarop de kinderen kunnen stemmen. Een kleine selectie is beter dan wanneer 

iedereen op alle honderden gerechten in de app kan stemmen. Zo kunnen de ouders zorgen voor 

voldoende variatie in het menu en kunnen ze hun kinderen ingrediënten laten leren eten die ze nog 

niet lusten, maar hebben de kinderen toch het gevoel dat ze op een leuke manier inspraak hebben in 

het menu. 

Er wordt de bedenking gemaakt dat het praktisch moeilijk kan zijn als alle kinderen een versie van de 

app op een eigen toestel nodig hebben. 

 

Cool 

Use case 9.2: Als Elvira (25 jaar), kan ik samen met mijn kinderen de app in spelvorm gebruiken om 

samen tot een meer gezond voedingspatroon te komen dat betaalbaar en haalbaar is voor mij zodat 

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

Risicoscore: 13 

Er wordt de bedenking gemaakt dat het praktisch moeilijk kan zijn als alle kinderen een versie van de 

app op een eigen toestel nodig hebben. 

 

Other 

Use case 10.1: Als Tom (36 jaar), kan ik vinden wat in een bepaald wegrestaurant de gezondste 

maaltijd is zodat ik toch gezond kan eten ondanks mijn onregelmatige locaties. 

Risicoscore: 20 

Use case 10.2: Als Elvira (25 jaar), kan ik advies krijgen vanuit de app om mijn kinderen gezonder te 

laten eten zonder dat het mij extra tijd of geld kost zodat ik weet hoe ik goedkoop, snel encc gezond 

kan koken. 

Risicoscore: gespreid, maar gecentreerd rond 8 

5.2 Algemene opmerking van de markt 

Voor bijna alle use cases die zich afspelen in de supermarkt, is een goede internetconnectie vereist om 

data op te halen. Zo niet zal de functionaliteit volledig onbruikbaar worden. Dit kan voor problemen 

zorgen bij sommige supermarkten, zoals bijvoorbeeld in het koelvak van Colruyt. 
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6 Synthese: opstellen van een RFP 

Wanneer het innovatiepotentieel van elke use case uitgezet wordt ten opzichte van het risico, dan 

wordt onderstaande figuur bekomen.  

 

Een eerste observatie is dat het risico van geen enkele use case met een innovatiepotentieel van 

minstens 8 als laag wordt ingeschat door de markt. Integendeel, alle use cases met een hoge waarde 

hebben ook een hoog risico. Dit verklaart waarom een klassieke aanbesteding niet mogelijk is. 

Tijdens de werksessie met de markt werd duidelijk dat de twee grootste bronnen van risico voor het 

slagen van de app de volgende zijn: 

• Externe factoren: het koppelen van de app met de systemen van een supermarkt, het 

invoeren van data zoals recepten, etc. 

• Gebruiksvriendelijkheid: de app moet gemakkelijk zijn in gebruik voor alle doelgroepen. 

Daarom ligt de uitdaging bij het ontwikkelen van de app Gezonde Voeding er in om terzelfdertijd de 

volgende drie dimensie af te dekken: 

1. Die use cases te selecteren die (net) nog haalbaar zijn in het kader van hun risico, 

2. Voor deze use cases het relevante ecosysteem op te zetten of koppelingen te maken, 

3. Ondertussen de gebruiksvriendelijkheid te bewaken via user testing. 

Met deze observaties en inzichten in het achterhoofd, dient een aanbestedingsprocedure geselecteerd 

te worden die geschikt is om om te gaan met deze risico’s. Een klassieke aanbesteding is in dit geval 

immers niet wenselijk en dus moet bekeken worden welk aangepast traject mogelijk is. Deze oefening 

valt buiten de scope van dit document. 
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Bijlage A: Vooronderzoek Voedingsapps 
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Bijlage B: Histogrammen online bevraging 

Usecase 1.3 

Ik kan met mijn "Gezonde Voedingsapp" … suggesties voor gezonde, haalbare recepten krijgen, in 

lijn met mijn persoonlijke smaak, allergieën, tijdsbesteding, enz. 

 SCORE 

TIJDENS WORKSHOP 13 
BIJ ONLINE BEVRAGING 13 à 20 
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Usecase 1.7 

Ik kan met mijn "Gezonde Voedingsapp" … een nieuwe manier van koken leren kennen die minder 

tijd vraagt, zoals "food prepping". 

 SCORE 

TIJDENS WORKSHOP 8 à 13 
BIJ ONLINE BEVRAGING 13 

 

 

Usecase 2.1 

Ik kan met mijn "Gezonde Voedingsapp" … uit mijn receptenlijst automatisch een 

boodschappenlijstje krijgen voor alle recepten van de week en de mogelijkheid krijgen om deze ook 

onmiddellijk online te bestellen. 

 SCORE 

TIJDENS WORKSHOP 13 à 20 
BIJ ONLINE BEVRAGING 20 
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Usecase 3.1 

Ik kan met mijn "Gezonde Voedingsapp" … in een winkel een foto nemen van een verse groente en 

automatisch een advies krijgen wat ik er gezond mee kan koken. 

 SCORE 

TIJDENS WORKSHOP 13 
BIJ ONLINE BEVRAGING 13 à 20 

 

 

Usecase 3.2 

Ik kan met mijn "Gezonde Voedingsapp" … een foto nemen van verse ingrediënten die ik thuis nog 

heb liggen en automatisch suggesties krijgen wat ik daar gezond mee kan koken. 

 SCORE 

TIJDENS WORKSHOP 20 
BIJ ONLINE BEVRAGING 20 
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Usecase 3.3 

Ik kan met mijn "Gezonde Voedingsapp" … suggesties krijgen voor gezonde afhaalmaaltijden. 

 SCORE 

TIJDENS WORKSHOP 8 à 13 
BIJ ONLINE BEVRAGING 13 

 

 

Usecase 4.1 

Ik kan met mijn "Gezonde Voedingsapp" … etiketten van mijn potentiële aankopen scannen en 

gezonde alternatieven gesuggereerd krijgen. 

 SCORE 

TIJDENS WORKSHOP 13 
BIJ ONLINE BEVRAGING 13 à 20 
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Usecase 4.3 

Ik kan met mijn "Gezonde Voedingsapp" … etiketten van voeding scannen om te zien welke 

ingrediënten ik mag aankopen in functie van mijn voedings- voorkeuren (vb. minder zout, minder 

vet, …) 

 SCORE 

TIJDENS WORKSHOP 13 
BIJ ONLINE BEVRAGING 20 

 

 

Usecase 5.1 

Ik kan met mijn "Gezonde Voedingsapp" … terugvallen op een persoonlijke beschermengel om me 

bij te staan op kritische momenten (bvb wanneer ik nood voel om te snoepen). 

 SCORE 

TIJDENS WORKSHOP 13 
BIJ ONLINE BEVRAGING 8 à 13 
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Usecase 5.2 

Ik kan met mijn "Gezonde Voedingsapp" … mikken en klikken op de voedingsdriehoek om mijn 

voedingspatroon van de dag aan te duiden, waaruit langetermijnevoluties en rapportering 

getrokken kunnen worden. 

 SCORE 

TIJDENS WORKSHOP 8 à 13 
BIJ ONLINE BEVRAGING 8 à 13 

 

 

Usecase 6.1 

Ik kan met mijn "Gezonde Voedingsapp" … een persoonlijk motivatieboekje bijhouden over of het 

een goede of minder goede voedingsdag was (bvb rode vs gele vs groene dag) en waaruit de app 

automatisch een positieve motivatie kan afleiden. 

 SCORE 

TIJDENS WORKSHOP 3 en 13 
BIJ ONLINE BEVRAGING 8 à 13 
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Usecase 6.2 

Ik kan met mijn "Gezonde Voedingsapp" … een persoonlijk motivatieboekje bijhouden over of het 

een goede of minder goede voedingsdag was en op basis daarvan de ervaringen van een voorbeeld 

of rolmodel lezen. 

 SCORE 

TIJDENS WORKSHOP 3 en 13 
BIJ ONLINE BEVRAGING 8 

 

Usecase 8.1 

Ik kan met mijn "Gezonde Voedingsapp" …samen met mijn gezinsleden stemmen over welke 

gezonde gerechten we wanneer in de week zullen klaarmaken (zodat iedereen zijn smakenkeuze 

aan bod komt). 

 SCORE 

TIJDENS WORKSHOP 5 en 13 
BIJ ONLINE BEVRAGING 8 

 

 

 


