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Expert in eiwittransitie 

Jeroen Willemsen is al zo’n 18 jaar bezig 

met alles wat te maken heeft met 

eiwitverduurzaming en innovatie. Hij heeft 

jarenlang gewerkt als business developer 

voor Wageningen University & Research.  

Daar bedacht hij technologieën om 

plantaardige eiwitten te gebruiken in 

nieuwe producten. Rond 2008 merkte hij 

dat er veel goede ideeën waren, maar dat 

maar weinig van deze ideeën echt 

doorstroomden naar de fabriek of het schap 

van de supermarkt. Jeroen Willemsen 

besloot zelf te ondernemen en richtte Ojah 

op, een bedrijf dat vleesvervangers 

produceert. Hier heeft hij als commercieel 

directeur van alles meegemaakt. Van het 

zoeken naar financiering tot het 

daadwerkelijk neerzetten van een fabriek. 

Jeroen zocht zijn uitdaging door de 

vertaalslag te maken van een bedacht 

concept naar een daadwerkelijk concreet 

product dat te koop is in de winkel. Ojah 

produceert onder andere voor de 

Vegetarische Slager en is nu een bedrijf 

met 30 medewerkers. 

 

Food for impact 

Begin 2015 besloot Jeroen weer een nieuwe 

stap te zetten. Hij wilde graag alles wat hij 

meegemaakt had vanuit de onderzoeks- en 

ondernemerswereld, inzetten voor 

eiwitverduurzaming in Nederland. Dit doet 

hij met Food for Impact. Hij adviseert 

organisaties, overheden en bedrijven over 

duurzame eiwitten met als doel om impact 

te creëren. Zo is hij veel in gesprek met het 

Ministerie van Economische Zaken over hoe 

vorm te geven aan een duurzaam 

eiwitbeleid en werkt hij samen met het 

Ministerie van Buitenlandse Zaken aan de 

export van de eiwitkennis die in Nederland 

opgebouwd is. Er zijn namelijk veel regio’s 

in de wereld waar de vraag naar eiwit maar 

ook de vraag naar luxe sterk groeit.  

 

 

 

 

Jeroen denkt mee hoe ze kunnen zorgen 

dat ze niet in dezelfde valkuilen vallen als 

de Westerse wereld, waarin we volgens 

hem zijn doorgeslagen in de consumptie 

van dierlijke eiwitten. Ook is hij 

initiatiefnemer geweest bij de oprichting 

van de vereniging van Het Planeet, Het 

Platform Nieuwe Eiwitproducten, een 

brancheorganisatie van producenten van 

duurzame eiwitproducten. De bundeling van 

krachten in deze branchevereniging heeft 

ertoe geleid dat ze in politiek Den Haag een 

serieuze stem hebben gekregen. Ze worden 

niet meer als kleine op zichzelf staande 

bedrijfjes gezien, maar als een geheel 

nieuwe sector.  

 

Terug naar de jaren 60 

Dierlijke eiwitten in zuivel en vlees vragen 

qua productie meer van de natuur dan 

plantaardige eiwitten. Daarnaast zijn 

plantaardige eiwitten volgens Jeroen niet 

alleen duurzamer maar is het ook gezonder 

als we een balans kunnen vinden tussen de 

consumptie van dierlijke- en plantaardige 

eiwitten. Zijn doel is om binnen tien jaar 

qua eetpatroon weer terug te gaan naar de 

situatie van 1960. Toen was de verhouding 

in inname van dierlijke- en plantaardige 

eiwitten zo rond de 50-50. Op dit moment 

is dat ongeveer 65 procent dierlijk en 35 

procent plantaardig. Het Voedingscentrum 

heeft berekend dat als de consument eet 

volgens de Schijf van Vijf, die 50-50 

verhouding haalbaar is. 

 

Pijlen richten op de opvoeders in spe 

Alles wat Jeroen Willemsen qua werk doet, 

ademt eiwitverduurzaming. Jeroen gelooft 

heel erg in de impact van plantaardig. 

Volgens hem moet er een gezond 

evenwicht zijn tussen dierlijk en 

Jeroen Willemsen: Geloof in de impact van plantaardig. 
In opdracht van DuurzaamDoor heeft het Steunpunt Smaaklessen interviews gehouden met duurzame 

vernieuwers in de voedselketen. Wat zijn volgens Jeroen Willemsen de ontwikkelingen op het gebied van 

duurzaamheid en hoe heeft dit betrekking op kinderen? Lees het verhaal van één van de duurzame vernieuwers. 
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plantaardig, in ieder geval gezonder dan 

dat het nu is. Persoonlijk gelooft hij ook dat 

er een directe relatie is tussen 

welvaartsziektes en de onbalans in de 

huidige consumptie. Dit zorgt voor zijn 

persoonlijke drive. Jeroen is getrouwd en 

heeft 2 kinderen van 8 en 11 jaar. Ook bij 

de opvoeding van zijn kinderen speelt de 

balans tussen dierlijk en plantaardig een 

belangrijke rol. Hij voedt ze op in een 

wereld waarbij ze de ene dag dierenvlees 

eten, de andere dag plantenvlees en soms 

een visje. Dit is een andere balans dan hoe 

hij zelf opgevoed is maar hij merkt dat het 

ingeburgerd raakt en dat het voor zijn 

kinderen gewoon normaal is. Op dat punt is 

er volgens hem in Nederland nog een grote 

slag te slaan. Het gaat dan met name om 

de jonge opvoeders en opvoeders in spe 

(20-30ers). Hij vindt dat we hen moeten 

inspireren en het hen ook makkelijker 

moeten maken om de nieuwe generatie op 

een andere manier op te voeden, met een 

meer plantaardig dieet.  

 

Green protein big bang 

Voor een echte gedragsverandering is 

volgens Jeroen ook borging vanuit de 

overheid nodig. Het is volgens hem 

belangrijk dat er een fundament ligt waar 

niemand meer omheen kan en dat 

gedragen wordt door verschillende partijen. 

Niet in de laatste plaats ook de partijen die 

een belangrijke invloed hebben op wat wij 

eten en dat zijn nog steeds de partijen die 

de producten ook daadwerkelijk aanbieden; 

bedrijven, supermarkten, maaltijdboxen, 

cateraars, horeca et cetera. Deze bedrijven 

zijn vertegenwoordigd in de Green Protein 

Alliance. Bij al deze partijen is er een zeer 

positieve houding. Dit komt volgens Jeroen 

onder andere doordat er een ‘green protein 

big bang’ plaatsvindt. Op basis van actuele 

marktdata is namelijk in alle sectoren 

omtrent plantaardige eiwitten een stijging 

in omzet waarneembaar. Ongeacht of het 

gaat om peulvruchten, vleesvervangers, 

noten, champignons of plantaardige zuivel. 

Onder de streep is die marktgroei natuurlijk 

waar ondernemend Nederland voor gaat. 

Maar als dat er voor kan zorgen dat het de 

nieuwe generatie makkelijker en 

smakelijker wordt gemaakt om het ‘nieuwe 

eten’ vorm te geven, is dat volgens hem 

alleen maar een positieve ontwikkeling. 

 

Normaal is de sleutel tot succes 

Ook in het onderwijs is Jeroen actief. Op de 

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 

fungeert hij als adviseur en vraagbaak bij 

projecten waarin studenten hun mogelijke 

bijdrage aan consumptiepatronen en 

verandering daarin onderzoeken. Doordat 

hij zelf kinderen op de basisschool heeft, 

denkt hij ook mee over hoe je het ouders 

makkelijker kan maken om het nieuwe eten 

mee te geven. De sleutel tot succes is 

volgens hem dat plantaardige eiwitten voor 

kinderen bij een normaal eetpatroon 

moeten horen. Daarom tilt hij het liever 

naar een iets hoger niveau waarbij hij zich 

richt op de opvoeders, zij zijn volgens hem 

de ambassadeurs.  

Ook positiviteit is volgens Jeroen belangrijk. 

Je kan jonge kinderen bijvoorbeeld 

confronteren met dieren die geslacht 

worden en erop hameren dat vlees een 

dood dier is maar dat vindt hij te negatief. 

Je kan volgens hem beter het goede 

voorbeeld geven. Ook ontbreekt het 

scholen volgens Jeroen nog wel eens aan 

inzicht in wat er allemaal aangeboden kan 

worden. Als school grijp je makkelijk terug 

naar de jam, pindakaas, ham et cetera. Het 

is minder vanzelfsprekend om een keer 

humus als broodbeleg mee te nemen of een 

keer in plaats van melk een plantaardig 

zuivelalternatief. Dat is op dit moment 

gewoon niet vanzelfsprekend en daar kan 

een koploper volgens Jeroen dus best een 

rol in spelen. Uiteindelijk moet er een bijna 

onzichtbare manier komen om iedereen 

mee te laten gaan in een ‘nieuw gewoon 

eetpatroon’. 

 


