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De KNVB
1.200.000 leden

30.000 wedstrijden per week
25% van de Nederlandse jeugd is lid



De maatschappelijke pijlers van de KNVB



Overgewicht de nieuwe norm in Nederland



Belangrijke oorzaak;

de “obesogene” omgeving 



En wij doen er vrolijk aan mee



= 48 gram suiker



Tijd dus om in actie te komen!



Video Lekker Bezig









Gedragsverandering 

doelgroep jeugd blijft uit

Waarom? Van aannames 

naar inzichten

Maar…



Van aanname naar inzicht



De uitdaging voor Kantar TNS: 
wat is de sleutel tot succesvolle gedragsverandering?
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There’s a new kit in town



8

Hoe hebben we dit voor KNVB aangepakt?
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Wat bleek…



Gewoontegedrag

Beloning

Voetbalmoment

Zelf transacties uitvoeren



Vuistregels & heuristieken

Je verdient na het sporten iets ongezonds

Eén keer per week is niet zo erg



Context & omgeving

Inrichting en geur verleidt tot snacken

Kinderen kiezen visueel

Ongezond eten valt meer op



Sociale & culturele normen

Voetbal is geen hockey

Voetbal is gewoon gebleven

Kantine is een vrijplaats voor ongezond eten



Vier belangrijkste manieren om gedrag te beïnvloeden
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Onze aanbevelingen

Maak expliciet dat het een beloning is om dit product te kopen

Speel in op het voetbalmoment, kans voor betaalmoment

Associeer het concept met energie, niet met gezond

Maak het stoer



Gezonde fruitsnoepjes die leuk zijn om te delen 



Zorg dat gezonde producten op ooghoogte aanwezig zijn 



Laat kinderen gezond gedrag van ouders kopiëren 





KNVB heeft een concept ontwikkeld o.b.v. de 

uitkomsten van het onderzoek

Speelt o.a. in op beloning, rolmodellen, energie



Conceptontwikkeling
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Visueel

Koppeling 
met energie

Rolmodellen



Betaalmoment

Controle op aankopen

Zelf betalen



De cirkel is rond

Koop als een pro
& bezoek de pro’s
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