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Het voedselkeuzelogo Nutri-Score
We zien op dit moment volop aandacht voor het Nutri-Score voedselkeuzelogo. Een van
oorsprong Frans logo, dat enorm terrein wint in Europa. Het doel van een voedselkeuzelogo
is eenvoudig: het helpt de consument een snelle en eenvoudige interpretatie te maken van de
voedingskundige status van een product.
De Nederlandse overheid heeft besloten dat Nutri-Score in 2021 ook toegepast wordt in
Nederland. Echter, er zijn nog flink wat details onduidelijk. Als producent is het dan ook zaak
om juist nu te kijken wat de beste strategie voor jouw bedrijf is.
Veel - vooral grotere spelers – hebben hun oordeel al gevormd en maken al plannen om straks
zo gunstig mogelijk in het schap te verschijnen met het Nutri-Score logo. Maar hoe presteert
jouw portfolio, wat kan jij verwachten en waarmee kan je nu al rekening houden?
Als expert ben ik betrokken bij de ontwikkelingen, die moeten leiden tot de uiteindelijke vorm
van het Nutri-Score logo in Nederland. Ook heb ik veel ervaring in het praktisch werken met
Nutri-Score. Ik heb bijvoorbeeld tools om een betrouwbare score van jouw producten te
maken. Graag deel ik de huidige stand van zaken omtrent het voedselkeuzelogo, zodat je de
beste strategie voor jouw producten kunt vormgeven en inzetten.

Workshop ‘Nutri-Score’
Voor deze workshop kom ik graag bij jullie op locatie en duiken we samen in het onderwerp
‘Nutri-Score’. Samen zetten we dit onderwerp in één keer goed neer voor alle aanwezigen.
Nodig jouw stakeholders van de verschillende afdelingen uit. In 1,5 uur wordt hun kennis op
het niveau gebracht, van waaruit de beste strategische beslissingen kunnen worden genomen.
Na deze workshop zijn de deelnemers in staat om Nutri-Score als voedselkeuzelogo te kunnen
duiden en stappen te maken om dit toe te passen op de eigen producten. Ook krijgen de
deelnemers inzicht in hoe de toekomst voor dit logo in Nederland én Europa er uit kan gaan
zien. Investeer tijd voor deze workshop en neem vooral jouw praktijkvragen mee!

Workshop Nutri-Score
Duur: 1,5 uur.
Voor: marketing, external affairs, product portfolio owners, sales, QA, Regulatory.
Door: Frans van der Sman, Voedingsprofielen en Claims expert, Nutrition Scoring Solutions.
De workshop is beschikbaar in twee varianten:
Standaard: Voor deze workshop bereid ik een uitgebreide presentatie voor, die ook na de
workshop als handout beschikbaar wordt gesteld. Vooraf hebben we kort contact zodat ik in
staat ben om product voorbeelden uit de praktijk uit te werken die relevant zijn voor jullie
portfolio. Na de workshop hebben we contact om eventuele vragen die er liggen uit te werken.
Afhankelijk van de behoefte is de workshop (+ handouts) zowel in Nederlands als Engels
beschikbaar. Deze workshop bij jou op locatie? Prijs € 1200, = (All-in, geen beperking op
aantal deelnemers)
Compact: Bij het compacte pakket wordt de workshop uitsluitend als Nederlandstalige
webinar gegeven met een maximum van 5 deelnemers. In dit pakket is geen ruimte om
voorbeelden vooraf te kiezen en ook is er geen mogelijkheid om vragen achteraf verder uit te
werken. De kosten voor deze workshop zijn € 300, =

Over Frans van der Sman
Ik adviseer bedrijven bij voedingskundige overwegingen, waarbij mijn expertise gericht is op claims,
voedselkeuzelogo’s, portfolio analyses en productverbetering.

Mijn ervaring heb ik vooral opgebouwd bij Unilever, waar ik 20+ jaar heb gewerkt in diverse
internationale en met name voedingskundige rollen. Ik ben gewend om snel te kunnen schakelen en
werk bij voorkeur samen om sterke merken verder betrouwbaar uit te bouwen met geloofwaardige
communicatie naar de consument. Mijn kennis van het krachtenveld tussen marketing, wetenschap en
regelgeving, zet ik in om risico’s snel te kunnen inschatten, zodat bedrijven trots over hun producten
kunnen communiceren. Ik representeer graag bedrijven, die eerlijk naar zichzelf en naar hun klanten
zijn.

Meer informatie https://nutriscoring.eu
Genoemde prijzen zijn exclusief BTW.
Algemene voorwaarden van Nutrition Scoring Solutions zijn op dit aanbod van toepassing.
http://NutriScoring.eu/Algemene_Voorwaarden.pdf

