
    maar ik heb wel geleerd om te luisteren 
naar mijn lichaam, ik weet precies wat ik 
nodig heb. Dat gun ik anderen ook, want dan 
eet je vanzelf gezonder. Ik vind het frustre-
rend dat het de consument tegenwoordig zo 
moeilijk wordt gemaakt om gezond te leven. 
Misleidende informatie op verpakkingen, vol-
korenbrood dat wordt bijgekleurd. Dat raakt 
me enorm, oplichterij vind ik dat. Dat moet 
echt veranderen.’ 

Voedselapotheek
‘Na mijn afstuderen richtte ik de Voedsel-
apotheek op. Een platform om de brug te 
slaan tussen voeding, gezondheid en design. 
Een kapstok waaraan ik al mijn ideeën 
ophang, zoals workshops, exposities, lezingen

De Voedselapotheek
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DE KLANT CENTRAAL

Gezonde voeding in de zorg
Naomi studeerde in 2016 af aan de Design 
Academy Eindhoven met twee concepten 
voor gezonde voeding in de zorg: Choco-
bombes, zwangerschapsbonbons met een 
gezonde boodschap, en de Voedselapotheek, 
voeding als medicijn. Een nieuw concept 
begint voor Naomi steevast bij verwondering, 
gevolgd door de overtuiging dat het anders 
kan. ‘Waarom krijgen zwangere vrouwen 
vooral te horen wat ze níet mogen eten? Als 
ontwerper en buitenstaander kan ik naïeve 
vragen stellen, ik kijk met een andere blik en 
zoek een positieve insteek. Het is voor mij de 
kunst om mijn ideeën zo uit te werken, dat 
ze in één oogopslag duidelijk zijn en mensen 
raken.’ 

Het belang van voeding
Als kind genoot ze al van lekker eten en 
koken, vertelt Naomi. Maar pas toen ze een 
tussenjaar nam van haar studie aan de Design 
Academy, ontdekte ze hoe belangrijk voeding 
eigenlijk is. ‘In dat tussenjaar stortte ik me 
volledig op het dansen, mijn grote liefde. 
Ik danste 25 uur per week en merkte dat ik 
bewuster moest omgaan met mijn voeding, 
anders hield ik het niet vol. Hoe meer ik me 
in gezonde voeding ging verdiepen, hoe 
enthousiaster ik werd. Na dat dansjaar besloot 
ik gezond eten en bewegen voortaan centraal 
te stellen in mijn ontwerpen. Want het raakt 
me dat we in onze maatschappij zo ver van 
ons voedsel af zijn komen te staan, dat we 
niet meer weten wat gezond voor ons is. En 
ik vroeg me af: als je ziek kunt worden van 
ongezond eten, kun je jezelf dan ook gezond 
eten? Ik ben dan wel geen diëtist of weten-
schapper, maar als ontwerper kan ik nieuwe 
verbindingen leggen en kennis vertalen voor 
de consument. Daarom ontwikkel ik goed 
onderbouwde producten om mensen te 
laten nadenken over het belang van gezonde 
voeding. Dát is mijn roeping, die verandering 
wil ik op gang brengen.’

Chocobombes
‘Tijdens mijn afstuderen vond ik een manier 
om mijn ideeën te visualiseren en op de 
markt te brengen. Voor het Vrouw Moeder 
Kind-centrum van het Máxima Medisch Cen-
trum bedacht ik de Chocobombes, bonbons 
voor zwangere vrouwen. Lekker en met een 
gezonde boodschap. Zwangere vrouwen 
hebben niet voor niets food cravings, het 
lichaam schijnt daarmee de behoefte aan 
bepaalde voedingsstoffen aan te geven. Die 

behoefte varieert per trimester, daarom ont-
wikkelde ik voor ieder trimester drie bonbons 
waarin precies die voedingsstoffen zitten 
die een zwangere vrouw dan nodig heeft. In 
spannende smaakcombinaties, zoals spinazie/
sinaasappel, zalm/avocado en framboos/ 
doperwt. Dat deed ik niet alleen, maar samen 
met Jurgen Koens, de eigenaar van de  
Pastryclub. Als nieuwbakken vader sprak dit 
idee hem direct aan!’

Gezond eten als medicijn
In het Catharina Ziekenhuis kreeg Naomi een 
kijkje in de keuken en daar vroeg ze zich af 
waarom patiënten wel verzorging en medi-
catie op maat krijgen, maar geen voeding 
op maat. ‘Voeding kan toch helpen bij het 
herstel? Waarom zou je medicijnen nemen 
voor een betere stoelgang, als voeding ook 
kan helpen? Gezond eten als medicijn, daar 
geloof ik in. Om dit te visualiseren, ontwierp 
ik vier felgekleurde infuuszakken en een me-
dicijnkastje vol kruidenplantjes. Dit concept 
ben ik nu samen met het ziekenhuis aan het 
uitwerken. Dat had wel wat voeten in aarde, 
want mijn aanpak is niet ‘evidence based’, 
zoals het ziekenhuis zegt. Volgens mij is dat 
precies waar ons huidige zorgstelsel tegen-
aan loopt. We moeten juíst meer investeren 
in preventieve zorg – en voeding is daarin 
een belangrijke pijler. Ik merk dat verande-
ringen in de zorg langzaam gaan. Tergend 
langzaam, vind ik soms. Ik heb mijn blik al 
in de toekomst en wil snel vooruit, ik voel 
een ontembare drive om de wereld en onze 
toekomst een stukje beter te maken.’

Frustratie
‘Ik ben heus geen gezondheidsfreak,       

De 28-jarige Naomi Jansen staat in de Top 100 Voedselveranderaars van 2018. Volgens 

de vakjury hoort zij bij de gamechangers van nu en is zij een van de changemakers 

van de toekomst. Met haar concepten van de Voedselapotheek maakt Naomi anderen 

bewust van de relatie tussen voeding en gezondheid.  

“Naomi Jansen is na haar afstuderen haar eigen 
bedrijf gestart, waarbij voeding en gezondheid een 
centraal thema vormen. Dit zijn ook de thema’s die 

de Rabobank en ik ondersteunen.”  
Accountmanager John Paul van Heel 

Foto boven: Tim Meijer

Foto links: Matan Bellemakers
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     en nieuwe concepten voor een 
gezondere toekomst. Ik droom van een 
fysieke Voedselapotheek, een kennis-
centrum waar allerlei partijen bij elkaar 
komen om na te denken over het voed-
sel van onze toekomst. Zodat het voor 
mensen leuker en gemakkelijker wordt 
om te kiezen voor gezonde voeding.’

Rabobank
‘Vanuit de Rabobank krijg ik een mooi 
steuntje in de rug. Vorig jaar was ik 
genomineerd voor de Rabo Duurzame 
Innovatieprijs, in de categorie Vitale 
Gemeenschappen en Zorg. Helaas won 
ik niet, maar ik mocht wel deelnemen 
aan het Excellerate Programma. Daar heb 
ik veel aan gehad, nog steeds nodigt de 
Rabobank mij regelmatig uit voor een 
evenement. Zo krijg ik keer op keer een 
mooi podium om mijn missie te verkon-
digen en een steentje bij te dragen aan 
een betere toekomst.’ 

Future Food Diner
‘Ik werk nu hard aan het Future Food 
Diner. Volgend jaar kun je in dit pop-up 
restaurant dineren in het ziekenhuis van 
de toekomst. In elke gang stellen we de 
voedselproblematiek in de zorg aan de 
kaak en elk gerecht bewijst dat eten in 
de zorg ook lekker en gezond kan zijn. 
De beste dokter staat in de keuken!’

DE KLANT CENTRAAL

OP WEG NAAR ÉÉN LOKALE BANK

Het samenvoegingstraject van de Rabobanken Dommelstreek, Eindhoven-Veldhoven en  Het Groene Woud Zuid is in volle gang. Bij dit traject zijn verschillende partijen betrokken, zoals de commissarissen, transitie-

begeleider RN, OR, kringdirectie, medewerkers en directieleden. Een belangrijke rol is weggelegd voor de ledenraad: bij hen ligt de definitieve besluitvorming over de samenvoeging. Onderstaande infographic 

toont de rol van de ledenraad en de weg naar Rabobank Regio Eindhoven per 1 juni 2019. 
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