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Juni 2021 - Jeroen Willemsen – Oprichter GPA 

Doelstelling  

Het doel van de Green Protein Alliance (GPA) is statutair vastgelegd: 

Het doel van de vereniging is vergroten van de humane consumptie van  

plantaardige eiwitten in Nederland. 

 

Op basis van dit doel is het de ambitie van de vereniging om een verhouding van fiftyfifty (50:50) 

tussen consumptie van plantaardig en dierlijk eiwit in Nederland in het jaar tweeduizend 

vijfentwintig (2025) te hebben bereikt (referentiejaar 2016: 65 dierlijk : 35 plantaardig). 

De vereniging tracht dit doel en deze ambitie te bereiken door uitvoering van onderstaande 

activiteiten: 

1. het faciliteren van kennisuitwisseling/contacten ten gunste van voorlichting en educatie en 

het bieden van handelingsperspectief voor consumenten;  

Voorbeelden van werkzaamheden in de jaren 2021 en 2022: 

• Kennisuitwisseling: de GPA deelt haar ervaringen en kennis met relevante stakeholders, 

zoals nationale en regionale overheden (tbv de Nationale Eiwitstrategie), NGO’s/collega-

organisaties die zich richten op Voedseltransitie (bv Transitie Coalitie Voedsel) of 

organisaties die zich sterk maken voor specifieke doelgroepen (bv medewerking 

programma van Nederlandse Coeliakie Verenging, Vereniging voor Diëtisten) 

• Voorlichting: organisatie van online GPA-Café’s, 2x per jaar, op actuele relevante 

thema’s. Met als doel om ondernemers die willen bijdragen aan het doel, te inspireren. 

Op basis van actuele voorbeelden, best practices en inzichten. Een voorbeeld is het GPA-

Café gehouden in maart 2021 over ‘De Nieuwe Retailrealiteit’, waar diverse GPA leden 

hun ervaringen deelden over de impact van Covid-19 op de vraag naar en markt voor 

plantaardige eiwitten; 

• Educatie: leden van de vereniging ondersteunen met grote regelmaat (minimaal 20x jaar) 

Hogescholen en studenten die zich bezig houden met het thema Eiwittransitie. 

Bijvoorbeeld via gastcolleges (bv Minor Plantwaardige Toekomst HAS Den Bosch), 

participatie in het PPS project van de Universiteit Utrecht, expertinterviews of 

ondersteuning richting stageplaatsen.  

• Bieden handelingsperspectief voor specifieke doelgroepen: verzorgen van tastings op 

beurzen, gericht op die doelgroepen voor wie een plantaardiger voedselpatroon nog niet 

vanzelfsprekend is. Bijvoorbeeld tijdens de Huishoudbeurs (vrouwen, midden/lagere 

sociaal economische klassen) en 50-Plus Beurs (ouderen), met breed verkrijgbare 

plantaardige producten; 

• Bieden handelingsperspectief: het delen van recepten en informatie over het belang van 

een plantaardiger voedselpatroon via het platform www.zokanhetook.nu.  

 

http://www.zokanhetook.nu/
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2. het onderhouden van een netwerk met ondersteunende (enabling) partners vanuit 

onderzoek, maatschappelijke organisaties, onderwijs en overheid, alsmede het actief 

betrekken van deze partners bij activiteiten van de vereniging; 

Voorbeelden van werkzaamheden in de jaren 2021 en 2022: 

• Retailpilots in de regio’s Ede/Food Valley en Flevoland, waarbij gedragsinterventies 

worden getoets, gericht op het boosten van de intentie om duurzamer te 

leven/consumeren. Met medewerking van regionale overheden (bv Gemeende ede en 

Provincie Flevoland) en onderzoeksinstellingen zoals Wageningen-UR; 

• Ondersteunen van de CHIEF-regio-pilot, gericht op het begeleiden van een grote groep 

bewoners van de gemeente Altena (ca 53.000 inwoners) naar een plantaardiger 

voedselpatroon. In nauwe samenwerking met lokale ondernemers, beleid door erkende 

onderzoeksinsstanties;   

• Opzetten van een netwerk gericht op het monitoren van de consumptie van vlees, vis en 

zuivel en plantaardige alternatieven. Met als doel het actueel en accuraat volgen van 

consumptietrends in Nederland. In samenwerking met NGO’s als Natuur & Milieu, 

ProVeg en (semi-)overheidsorganen zoals het RIVM en het CBS; 

• Inspireren van en samenwerken met internationale netwerken gericht op hetzelfde doel 

als de GPA, bijvoorbeeld de European Plant Based Food Association en Next Food Chain 

in België. 

 

3. het verzorgen van informatie- en communicatie-uitingen naar derden via onder andere een 

website, social media, nieuwsbrief en directe (pers)voorlichting. 

Voorbeelden van werkzaamheden in de jaren 2021 en 2022: 

• Delen van recepten en relevante ontwikkelingen via ons consumenteninitiatief Zo Kan 

Het Ook (Instagram, Facebook, website), waarmee we laten zien hoe het ook kan: vaker 

de plantaardige in plaats van de dierlijke keuze maken; 

• Beoogde voorlichtingscampagne ‘SuperlEgUme’, gericht op het promoten van 

peulvruchten uit Europa, bijdragend aan de Europese doelstellingen als verwoord in de 

Farm to Form strategy (noot: omstreeks oktober wordt duidelijk of de aanvrage is 

goedgekeurd voor 2 jarig cofinanciering); 

• Delen van data/trends binnen en buiten de vereniging, gericht op het informeren van 

consumenten en professionals over ‘de stand van de eiwittransitie in Nederland’. Elk 

kwartaal leveren we deze data, in samenwerking met onze partner IRI Worldwide. 

 

De wijze van verwerving van inkomsten 

De GPA verwerft haar inkomsten via: 

• Contributies van leden. Hierbij wordt rekening gehouden met de grootte en omzet van het 

bedrijf. Door deze differentiatie blijft lidmaatschap laagdrempelig voor kleinere/jonge 

bedrijven en realistisch voor grote bedrijven; 
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• Bijdragen van derden: subsidies van instanties die initiatieven gericht op het verduurzamen 

van onze samenleving. Voorbeelden zijn Stichting DOEN en de Europese Unie. 

 

Beheer en besteding van het vermogen van de instelling 

De Algemene Ledenvergadering bepaalt jaarlijks waaraan middelen worden besteed voor het 

komende jaar. Het beheer van het vermogen van de GPA ligt bij de Penningmeester van de 

vereniging. Hij of zij wordt ondersteund door het verenigingsbureau (bv voorbereiden begroting, 

facturatie). De controle van de boekhouding is uitbesteed bij Administratiekantoor BoBest in 

Apeldoorn. Statutair is vastgelegd dat een kascommissie jaarlijks de uitgaven controleert en de ALV 

adviseert, welke de jaarrekening goedkeurt. 

De vereniging heeft geen winstoogmerk; inkomsten worden idealiter in het jaar na ontvangst 

besteed. Uitgangspunt is dat de vereniging aan het eind van het boekjaar, wanneer de contributies 

voor het komende jaar nog niet zijn geint, voldoende reserves heeft om aan haar verplichtingen te 

voldoen (bv. belasting, lopende afspraken met derden). 

Additionele Gegevens 

Op de website, www.greenproteinalliance.nl zijn gegevens te vinden van de vereniging, waaronder 

het vestigingsadres, de bestuurssamenstelling. Werkzaamheden voor het bestuur zijn onbezoldigd. 

De GPA is ingeschreven bij de KvK onder nummer 68351887.  

 

http://www.greenproteinalliance.nl/

