
 

 

 

 
Solutions die scoren 

 

 
Nutrition Scoring Solutions adviseert op het gebied van 
voedingskundige overwegingen op de onderwerpen claims, 
voedselkeuzelogo’s, productverbetering en portfolio analyses. 
Nutrition Scoring Solutions levert solutions waarbij de opzet vooraf 
helder is en snel meerwaarde gecreëerd kan worden. Solutions 
zijn beschikbaar voor het Nutri-Score logo en Claims. 
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1 Beknopte analyse 
2 Reformulerings kansen 
3 Reformulerings kansen + advies 

 

 

 

Nutri-Score 1 

Beknopte analyse  
Portfolio van maximaal 20 producten. Van alle producten wordt het Nutri-
Score logo berekend en getoond als letterscore, onderliggende getalscore en 
de van toepassing zijnde grenswaarde. Een analyserapport wordt als pdf 
opgeleverd en geeft snel inzicht in de sterkte/zwakte van jouw portfolio als 
het Nutri-Score logo ingevoerd gaat worden. De klant levert van de gewenste 
producten de voedingswaardes aan.  

All-in prijs € 200, = 
Voorbeeld: https://nutriscoring.eu/Content/NS1.pdf  

 

 

Nutri-Score 2 

Reformulerings kansen  
Portfolio van maximaal 15 producten. Zelfde basis als de beknopte analyse, 
maar voor deze solution wordt elk product met een daartoe speciaal 
ontwikkelde rekentool geanalyseerd. Hiermee wordt visueel inzichtelijk 
gemaakt hoe de voedingswaarden de totale score van het product bepalen. 
Ook laat de visualisatie eenvoudig zien waar een kleine theoretische product 
aanpassing ligt welke een beter logo op zou kunnen leveren. De 
terugrapportage voor deze solution wordt niet alleen via pdf, maar ook als 
online presentatie gegeven om de gevonden inzichten optimaal over te 
brengen.  

All-in prijs € 500, = 
Voorbeeld: https://nutriscoring.eu/Content/NS2.pdf  

 
  



 

 

Nutri-Score 3 

Reformulerings kansen + advies 
Zelfde opzet als reformulerings kansen. Veelal komen er inzichten die 
aanleiding geven om direct mogelijkheden tot reformulering uit te werken. Dit 
wordt vaak samen met productontwikkeling gedaan om de theoretische 
reformulering praktisch in gang te kunnen zetten. In deze solution wordt naast 
presentatie van het analyserapport een totaal van 2 uur advies ingesloten om 
voorgestelde stappen uit te voeren. Desgewenst wordt deze tijd gebruikt om 
jouw specifieke vragen te beantwoorden. 

All-in prijs € 800, = 
  



 

 

 
 
 

1 Beknopte analyse 
2 Kansen analyse 
3 Claimsdossier 

 
 

 

Claims 1 

Beknopte analyse 
In deze solution wordt een analyse van je claims gemaakt. Zijn de claims 
zonder risico dat ze door NVWA of consumentenorganisaties als misleidend 
aangemerkt kunnen worden? Voldoen de claims aan de Europese Claims 
regelgeving (EC 1924/2006)? In deze solution worden 3 claims beoordeeld. 
De resultaten worden als een pdf-rapport gedeeld welke direct in je 
organisatie gebruikt kan worden. De claims worden door de klant aangeleverd 
en kunnen verschillende bronnen hebben, zoals van het etiket, advertenties 
of website. Dit rapport geeft een uitstekend inzicht of je claims wellicht 
onderliggende kwetsbaarheden hebben. Dit inzicht kan zelfs aanleiding zijn tot 
versterking van jouw claims concept. 

All-in prijs € 200, = 
Voorbeeld: work in progress 

 
 

Claims 2 

Kansen analyse 
Deze analyse is identiek aan de opbouw van Claims 1, maar hier wordt voor 
elke claim ook een advies gegeven over de potentiële ruimte van jouw 
claims. We kijken allereerst in meer detail naar de mogelijkheden die de 
Europese claims Regelgeving geeft. We nemen hierbij ook het consumenten 
perspectief mee. Vaak kunnen we niet alleen scherper de regels toepassen, 
maar kunnen we met bepaalde keuzes ook beter aansluiten wat de 
consument graag wil horen. Deze Solution levert een rapport op met 
bruikbaar inzicht en advies, waarmee direct concrete stappen kunnen 
worden gemaakt. Om de details en inzichten optimaal te benutten wordt dit 
rapport online als presentatie gedeeld. Ook voor deze solution worden 3 
claims getoetst. 
 
All-in prijs € 550, = 
Voorbeeld: work in progress 

  



 

 

Claims 3 

Claimsdossier 
Deze solution wordt gekozen om je claim volledig te optimaliseren. Het doel 
van een intern claimsdossier is drievoudig: 

1) Voorbereiding. Door de (wetenschappelijke) onderbouwing 
professioneel op te slaan, ben je optimaal voorbereid als er ooit vragen 
komen over je claims. 

2) Risico inschatting. Tijdens het proces van het maken van het dossier, 
doorloop je elementaire stappen die grip geven op kwetsbare elementen 
in je claims.  

3) Uitbouwen van claims. Door het dossier in de juiste structuur met de 
juiste bronnen op te zetten, creëer je de ruimte om het claims concept uit 
te bouwen.  
 

Door alle bewijsvoering in een gestructureerd dossier paraat te hebben, is er 
veel beter zicht op waar de grenzen liggen. Met deze kennis kan je de grens 
opzoeken en optimaal met je claim naar de consument communiceren. Een 
claimsdossier wordt altijd per claim (of set van gelijke claims) opgesteld.  

All-in prijs € 1450, =* 
Voorbeeld: work in progress 

 
* Indien Claims 3 gekozen wordt op basis van opdracht Claims 1 of 2, dan wordt de reeds betaalde prijs 
van 1 of 2 als korting gegeven op Claims 3. 

 

 

Voor alle solutions geldt 

• Voor analyses levert de klant voedingswaarde data van de producten waarvan een score 
gewenst is 

• Rapportage wordt als elektronische versie (PowerPoint/pdf) gedeeld 
• Rapportage Nederlandstalig, tenzij vooraf anders afgesproken 
• Voor solutions is on-site contact in principe niet ingesloten, tenzij op verzoek 
• Prijzen Ex BTW en exclusief eventuele reiskosten op verzoek van klant 
• Algemene voorwaarden van Nutrition Scoring Solutions zijn van toepassing. Door een opdracht 

tot een solution te geven (bijvoorbeeld via email) verklaart de afnemer de algemene 
voorwaarden te hebben gezien en akkoord te gaan met de algemene voorwaarden van 
Nutrition Scoring Solutions.  
http://NutriScoring.eu/Algemene_Voorwaarden.pdf 
 

Frans van der Sman 

Nutrition Scoring Solutions 

https://nutriscoring.eu 

 


