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De groenteburger van Mc Donalds is het net niet

De groenteburger van McDonalds is best oké. De burger, die sinds 15 mei 2019 op de menukaart van ’s werelds grootste fastfoodketen staat, biedt vegetariërs 
uitkomst. Maar je koopt hem bij het verkeerde restaurant. 

De groenteburger verrast. Het nieuwe broodje dat de Mc Donalds op de markt brengt is een sesambroodje met knalgele cheddarkaas, rode ui, groene sla, oranje 
saus en een bruine burger. Tot zover niets geks. Tot je een hap neemt en in plaats van een vette, zoute kipburger ineens paprika, broccoli en linzen proeft.

De groenteburger lijkt qua uiterlijk op  de Mc Chicken. De burger bestaat voor 95% uit groenten. Onder een laag paneermeel vind je een mix van paprika, 
broccoli, linzen, champignons, ui, peterselie en knoflook. Bij elkaar gehouden door een roux van bloem en boter en geplakt tussen een hamburgerbroodje. Vanaf 
de buitenkant is de groente-variant niet van zijn kip-broer te onderscheiden. 

De smaak van de groenteburger is prima. Wanneer je een hap van de burger neemt gebeurt er een hoop in je mond. De burger zelf is krokant en vol van smaak. 
De groenten die McDonalds fabrieksmatig in de burger verwerkt, proef je terug. En samen met de sla, ui, saus en kaas is de burger qua smaak goed in balans. 

Bij de groenteburger is vlees afwezig. De groenteburger is een daardoor uitkomst voor vegetariërs en voor mensen die graag iets gezonds eten bij McDonalds. 
Het is een aanvulling op de Mc Salade en de vegetarische Mc Chicken. 

Maar de groenteburger komt van het verkeerde restaurant. Zodra ik de Gouden Bogen  binnenloop en die typische McDonalds-geur van frituurvet en gebakken 
vlees ruik, krijg ik trek in veel en ongezond eten. Het eten van een groenteburger stilt die trek niet. Met de beslissing, die ik misschien twee keer per jaar maak, 
om fastfood te eten kies ik voor ongezond. Gezond eten komt de dag erna wel weer.

De groenteburger past bij de landelijk waarneembare trend om gezondere producten aan te bieden. Zo ging de Burger King hen al voor. Deze concurrent bracht 
een aantal weken geleden de Veggie Whopper op de markt. En Kentucky Fried Chicken ontwikkelt momenteel een vegetarische Kipnugget. 
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De groenteburger van Mc Donalds is het net niet



De groenteburger van McDonalds is best oké.

Het nieuwe broodje dat 
de Mc Donalds op de 
markt brengt is een 
sesambroodje met 
knalgele cheddarkaas, 
rode ui, groene sla, 
oranje saus en een 
bruine burger. Tot zover 
niets geks. Tot je een 
hap neemt en in plaats 
van een vette, zoute 
kipburger ineens 
paprika, broccoli en 
linzen proeft.

De groenteburger 
verrast.

De burger bestaat voor 
95% uit groenten. 
Onder een laag 
paneermeel vind je een 
mix van paprika, 
broccoli, linzen, 
champignons, ui, 
peterselie en knoflook. 
Bij elkaar gehouden 
door een roux van 
bloem en boter en 
geplakt tussen een 
hamburgerbroodje. 
Vanaf de buitenkant is 
de groente-variant niet 
van zijn kip-broer te 
onderscheiden.


Wanneer je een hap 
van de burger neemt 
gebeurt er een hoop in 
je mond. De burger zelf 
is krokant en vol van 
smaak. De groenten 
die McDonalds 
fabrieksmatig in de 
burger verwerkt, proef 
je terug. En samen met 
de sla, ui, saus en kaas 
is de burger qua smaak 
goed in balans. 

De groenteburger is 
een daardoor uitkomst 
voor vegetariërs en 
voor mensen die graag 
iets gezonds eten bij 
McDonalds. Het is een 
aanvulling op de Mc 
Salade en de 
vegetarische Mc 
Chicken.

Zodra ik de Gouden 
Bogen  binnenloop en 
die typische 
McDonalds-geur van 
frituurvet en gebakken 
vlees ruik, krijg ik trek in 
veel en ongezond eten. 
Het eten van een 
groenteburger stilt die 
trek niet. Met de 
beslissing, die ik 
misschien twee keer 
per jaar maak, om 
fastfood te eten kies ik 
voor ongezond. 
Gezond eten komt de 
dag erna wel weer.

De groenteburger lijkt 
qua uiterlijk op  de Mc 
Chicken. 

De smaak van de 
groenteburger is prima. 

Bij de groenteburger is 
vlees afwezig.

Maar de groenteburger 
komt van het verkeerde 
restaurant.

De groenteburger past bij de 
landelijk waarneembare trend 
om gezondere producten aan 
te bieden. 

Zo ging de Burger King 
hen al voor. Deze 
concurrent bracht een 
aantal weken geleden 
de Veggie Whopper op 
de markt. En Kentucky 
Fried Chicken 
ontwikkelt momenteel 
een vegetarische 
Kipnugget. 
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Kipnugget. 
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Willy Wonka is een topper
Willy Wonka is een mensenvriend. De Oempa Loempa’s woonden in een 
land met alleen wormen als eten. Wat deed Wonka: hij bood ze een thuis. In 
een fabriek zo groot als het land waar ze vandaan komen, geeft hij ze 
cacaobonen.


Willy Wonka is een kindervriend. Hij maakt de lekkerste chocola. Chocola 
waar alle kinderen van smullen.


Willy Wonka is een ondernemer met jeugdig elan. Hij zoekt een opvolger en 
bedenkt een slim plan. Hij geeft kinderen een rondleiding door zijn fabriek. 
Kinderen die de verleidingen van chocola niet weerstaan, vallen af. 
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Willy Wonka is een topper.

De Oempa Loempa’s woonden in een land met 
alleen wormen als eten. Wat deed Wonka: hij 
bood ze een thuis. In een fabriek zo groot als 
het land waar ze vandaan komen, geeft hij ze 
cacaobonen.

Willy Wonka is een mensenvriend.

Hij maakt de lekkerste chocola. Chocola waar 
alle kinderen van smullen.


Hij zoekt een opvolger en bedenkt een slim plan. 
Hij geeft kinderen een rondleiding door zijn fabriek. 
Kinderen die de verleidingen van chocola niet 
weerstaan, vallen af.


Willy Wonka is een kindervriend. Willy Wonka is een ondernemer met jeugdig elan.
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De Oempa Loempa’s woonden in een land met 
alleen wormen als eten. Wat deed Wonka: hij 
bood ze een thuis. In een fabriek zo groot als 
het land waar ze vandaan komen, geeft hij ze 
cacaobonen.


Willy Wonka is een mensenvriend.

Hij maakt de lekkerste chocola. Chocola waar 
alle kinderen van smullen.


Hij zoekt een opvolger en bedenkt een slim plan. 
Hij geeft kinderen een rondleiding door zijn fabriek. 
Kinderen die de verleidingen van chocola niet 
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Willy Wonka is een topper.

De Oempa Loempa’s woonden in een land met 
alleen wormen als eten. Wat deed Wonka: hij 
bood ze een thuis. In een fabriek zo groot als het 
land waar ze vandaan komen, geeft hij ze 
cacaobonen.


Willy Wonka haalt oorspronkelijke bewoners weg 
uit het land waar ze wonen. Hij laat ze werken in 
een fabriek waar ze niet uit mogen. Hij betaalt ze 
geen geld.


Willy Wonka is een mensenvriend.

Hij maakt de lekkerste chocola. Chocola waar 
alle kinderen van smullen.


Het product dat Willy Wonka fabriceert is slecht 
voor de gezondheid. Kinderen worden er dik 
van. Hun tanden beschadigen van chocola. 
Tandartsen smuller ervan.


Hij zoekt een opvolger en bedenkt een slim plan. 
Hij geeft kinderen een rondleiding door zijn fabriek. 
Kinderen die de verleidingen van chocola niet 
weerstaan, vallen af.


Wonka is oud. Hij zoekt een opvolger voor zijn 
fabriek. Iemand die zijn taken overneemt en de 
fabriek leidt. 


Willy Wonka is een kindervriend. Willy Wonka is een ondernemer met jeugdig elan.
?
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Wonka is oud. Hij zoekt een opvolger voor zijn 
fabriek. Iemand die zijn taken overneemt en de 
fabriek leidt. 


Willy Wonka is een kindervriend. Willy Wonka is een ondernemer met jeugdig elan.
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geen geld.


Willy Wonka is een mensenvriend.

Hij maakt de lekkerste chocola. Chocola waar 
alle kinderen van smullen.


Het product dat Willy Wonka fabriceert is slecht 
voor de gezondheid. Kinderen worden er dik 
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Advies: investeer in statafels
De ondernemingsraad vroeg u het meubilair te vervangen vanwege slijtage. Uw vraag: waarmee vervangt u het meubilair. Ons adviseer: schaf voor 
de medewerkers statafels aan.


Voorstel 
Wij adviseren u in te stemmen met het voorstel:

1. Voor elke medewerker een statafel aan te schaffen;

2. Bij deze tafel ook een bijpassende stoel aan te schaffen;

3. Hiervoor 25 duizend euro beschikbaar te stellen;

4. De stoelen aan te schaffen bij de firma gezondermeubilair.nl. 


Argumenten 
1.1. Wij advisereen u statafels aan te schaffen. Deze tafels zijn gezonder. Dat blijkt onder meer uit onderzoek Jullianne van den Berg van de 
Universiteit Maastricht.

1.2. Andere bedrijven zijn inmiddels al over op statafels. Bij bedrijven als de Consumentenbond en SKBNM treft u op de werkvloer statafels aan.

1.3. Een statafel geeft de medewerker keuze. Elke statafel is voorzien van een hydrolische pomp. Daarmee zet de medewerker de tafel zelf op de 
juiste hoogte. De medewerker stelt vooraf de juiste hoogte in voor zittend werken en voor staand werken. Hij kan zitten en staan afwisselen.

2.1. We adviseren u bij elke tafel een stoel aan te schaffen. Een stoel geeft de medewerker keuze: staand en zittend werken.

3.1. We adviseren u voor de aanchaf van de stoelen 25 duizend euro beschikbaar te stellen. Dit bedrag hebt u al opgenomen in de begroting voor 
meubilair dit jaar. U geeft precies uit wat u vooraf in gedachten had.

3.2. Statafels besparen geld. U investeert weliswaar 25 duizend euro, maar de tafels leveren ook geld op. TNO en de Universiteit Maastricht 
berekenden dat statafels het ziekteverzuim met 10 procent terugdringen. Bij ons bedrijf zijn de kosten van verzuim jaarlijks 50 duizend euro. 
Bespaart u jaarlijk 10 procent van dat bedrag, dan bespaart u jaarlijks 5 duizend euro. U verdient uw investering in statafels in 5 jaar terug.

4.1. We adviseren u de stoelen aan te schaffen bij de firma gezondermeubilair.nl. Deze firma levert tegen martconforme tarieven en bij aflevering 
stelt een expert de tafel en stoel bij elke medewerker ergonomisch verantwoord af.
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4. De stoelen aan te schaffen bij de firma gezondermeubilair.nl. 


Argumenten 
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1.2. Andere bedrijven zijn inmiddels al over op statafels. Bij bedrijven als de Consumentenbond en SKBNM treft u op de werkvloer statafels aan.

1.3. Een statafel geeft de medewerker keuze. Elke statafel is voorzien van een hydrolische pomp. Daarmee zet de medewerker de tafel zelf op de 
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We adviseren u voor de medewerkers statafels aan te schaffen.

De tafels zijn gezonder.

We adviseren u voor elke medewerker 
een statafel aan te schaffen.

Een stoel geeft de medewerker 
keuze: staand en zittend werken.

Dit bedrag hebt u al opgenomen in 
de begroting voor de aanschaf van 
meubilair dit jaar.

De firma levert tegen martconforme 
tarieven.

We adviseren u bij elke tafel ook 
een bijpassende stoel aan te 
schaffen.

We adviseren u 25 duizend euro 
uit te geven aan de tafels.


We adviseren u de stoelen aan te 
schaffen bij de firma 
gezondermeubilair.nl. 

Dat blijkt onder meer uit onderzoek Jullianne 
van den Berg van de Universiteit Maastricht.

Andere bedrijven zijn inmiddels al over 
op statafels.

Bij bedrijven als de Consumentenbond en 
SKBNM treft u op de werkvloer statafels aan.

Een statafel geeft de medewerker 
keuze.

Elke statafel is voorzien van een hydrolische 
pomp. Daarmee zet de medewerker de tafel 
zelf op de juiste hoogte. De medewerker 
stelt vooraf de juiste hoogte in voor zittend 
werken en voor staand werken. Hij kan 
zitten en staan afwisselen.

U geeft precies uit wat u vooraf in 
gedachten had.

Bij aflevering stelt een expert elke 
tafel en elke stoel bij elke 
medewerker ergonomisch 
verantwoord af.
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We adviseren u voor elke medewerker 
een statafel aan te schaffen.
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de begroting voor de aanschaf van 
meubilair dit jaar.

De firma levert tegen martconforme 
tarieven.

We adviseren u bij elke tafel ook 
een bijpassende stoel aan te 
schaffen.

We adviseren u 25 duizend euro 
uit te geven aan de tafels.
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schaffen bij de firma 
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Dat blijkt onder meer uit onderzoek Jullianne 
van den Berg van de Universiteit Maastricht.

Andere bedrijven zijn inmiddels al over 
op statafels.

Bij bedrijven als de Consumentenbond en 
SKBNM treft u op de werkvloer statafels aan.

Een statafel geeft de medewerker 
keuze.

Elke statafel is voorzien van een hydrolische 
pomp. Daarmee zet de medewerker de tafel 
zelf op de juiste hoogte. De medewerker 
stelt vooraf de juiste hoogte in voor zittend 
werken en voor staand werken. Hij kan 
zitten en staan afwisselen.

U geeft precies uit wat u vooraf in 
gedachten had.

Bij aflevering stelt een expert elke 
tafel en elke stoel bij elke 
medewerker ergonomisch 
verantwoord af.

Hoezo?
Hoezo?

Hoezo?
Hoezo?

Hoezo?

Hoezo?

Hoezo?

Hoezo?



We adviseren u voor de medewerkers statafels aan te schaffen.

De tafels zijn gezonder.

We adviseren u voor elke medewerker 
een statafel aan te schaffen.

Een stoel geeft de medewerker 
keuze: staand en zittend werken.

Dit bedrag hebt u al opgenomen in 
de begroting voor de aanschaf van 
meubilair dit jaar.

De firma levert tegen martconforme 
tarieven.

We adviseren u bij elke tafel ook 
een bijpassende stoel aan te 
schaffen.

We adviseren u 25 duizend euro 
uit te geven aan de tafels.


We adviseren u de stoelen aan te 
schaffen bij de firma 
gezondermeubilair.nl. 

Dat blijkt onder meer uit onderzoek Jullianne 
van den Berg van de Universiteit Maastricht.

Andere bedrijven zijn inmiddels al over 
op statafels.

Bij bedrijven als de Consumentenbond en 
SKBNM treft u op de werkvloer statafels aan.

Een statafel geeft de medewerker 
keuze.

Elke statafel is voorzien van een hydrolische 
pomp. Daarmee zet de medewerker de tafel 
zelf op de juiste hoogte. De medewerker 
stelt vooraf de juiste hoogte in voor zittend 
werken en voor staand werken. Hij kan 
zitten en staan afwisselen.

U geeft precies uit wat u vooraf in 
gedachten had.

Bij aflevering stelt een expert elke 
tafel en elke stoel bij elke 
medewerker ergonomisch 
verantwoord af.

Hoezo?
Hoezo?

Hoezo?
Hoezo?

Hoezo?

Hoezo?

Hoezo?

Hoezo?

AHA



De essentie van informatief schrĳven

Algemeniseren en specificeren:


• Formuleer een basisuitspraak

• Werk de basisuitspraak uit in 

kernzinnen

• Ondersteun de kernzin in de 

alineaondersteuning


Interne structuur maakt je tekst helder en 
geeft je lezer een aha-gevoel.


Het brein van je lezer maakt dopamine 
aan.

Basisuitspraak

Alineaondersteuning

Kernzin

Alineaondersteuning

Alineaondersteuning

Kernzin

Kernzin


