Imago en de veehouderij:
be good and tell it

ONDERZOEKSRAPPORT
CORLISSA VAN LOHUIZEN

Imago en de veehouderij:
be good and tell it
een kwalitatief onderzoek naar hoe communicatie kan
bijdragen aan een duurzamer imago van de intensieve
veehouderij onder consumenten

CORLISSA VAN LOHUIZEN
CORLISSA.VAN.LOHUIZEN@SCHUTTELAAR.NL
BACHELOR COMMUNICATIE
CHRISTELIJKE HOGESCHOOL EDE
OPDRACHTGEVER:
SCHUTTELAAR & PARTNERS
PRAKTIJKBEGELEIDERS:
DAVE VAN HEMERT
CARLA KIVITS

WAGENINGEN, 18 JUNI 2018

1

SAMENVATTING
De intensieve veehouderij in Nederland kampt met een negatief imago op het gebied van
duurzaamheid. Dit negatieve imago heeft drie hoofdoorzaken: de veranderingen in het
communicatielandschap, het negatief neerzetten van vlees in relatie tot klimaat door
consumenten en media, en een gebrek aan communicatie tussen de stakeholders van de
sector.
Het doel van dit onderzoek is om Schuttelaar & Partners zicht te geven op hoe communicatie
een bijdrage kan leveren aan het creëren van een duurzamer imago van de intensieve
veehouderij onder consumenten. Hiervoor werd de volgende onderzoeksvraag opgesteld: Hoe
kan communicatie bijdragen aan een duurzamer imago van de intensieve veehouderij onder
consumenten?’. Om een antwoord te kunnen geven op deze vraag werd gebruikt gemaakt van
literatuurstudie, interview en een social media-analyse.
Allereerst is onderzoek gedaan naar welk beeld de consument heeft van duurzaamheid in de
intensieve veehouderij. Dit beeld bleek inderdaad negatief te zijn, wat waarschijnlijk is
veroorzaakt door een gebrek aan kennis en betrokkenheid.
Ook zijn relevante trends onderzocht, hieruit bleek dat de trends gezondheid, duurzaamheid,
technologisering, transparantie en digitalisering de sector wisselend positief of negatief
beïnvloeden.
Verder zijn de belangrijkste stakeholders van de intensieve veehouderij onderzocht. Hieruit
werd duidelijk dat met name NGO’s het duurzaamheidsimago negatief beïnvloeden, waar de
veehouders en ketenpartijen dat positief doen.
Ten slotte liet het onderzoek zien dat de intensieve veehouderij veel kan leren van bestaande
imagocampagnes in de landbouw. Uit de resultaten bleek dat de sector het imago kan
verbeteren door te leren van deze imagocampagnes op het gebied van gedrag, communicatie
en symboliek.
Op basis van deze onderzoeksresultaten werd duidelijk dat communicatie kan bijdragen aan
een duurzamer imago door:
• het blijven vertonen van goed gedrag;
• het inspelen op trends en het kijken naar wat er gebeurt in het speelveld;
• het werken aan common ground en het gesprek tussen stakeholders;
• het stimuleren van communicatie vanuit de sector, laten zien wat er werkelijk gebeurt en
het inzetten van positieve framing.
Eventueel vervolgonderzoek zou zich kunnen richten op hoe de consument denkt over de
intensieve veehouderij en klimaatvoetafdruk, waarom de intensieve varkenshouderij een
negatiever imago heeft dan de intensieve pluimveehouderij, waarom de melkveehouderij een
positiever imago heeft dan de intensieve veehouderij, waarom consumenten sneller geneigd
zijn ongenuanceerde claims te geloven en hoe de intensieve veehouderij denkt dat de eigen
sector wordt gezien.
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ABSTRACT
Livestock farming in The Netherlands is perceived in a negative way by the Dutch consumers,
especially when it comes to the subject of sustainability. This negative perception has three
main causes: the changes in the way we communicate, the negative portrayal of meat by
consumers and media, especially when speaking about climate, and the communication
scarcity between all stakeholders of livestock farming in The Netherlands.
The main objective of this study is to give Schuttelaar & Partners insight in how communication
can contribute to a more sustainable image of livestock farming amongst consumers in The
Netherlands. Therefore, the following question had to be answered: How can communication
contribute to a more sustainable image of livestock farming amongst consumers? To answer
this question, the instruments literature study, interview and social media-analysis were used
in this study.
In the first part, research was conducted as to how the Dutch consumer perceives the level of
sustainability in livestock farming. The results showed that consumers perceived it in a negative
way, which was most likely caused by a lack of knowledge and involvement.
Additionally, trends that were relevant to livestock farming in The Netherlands were addressed.
The results made clear that the trends health, sustainability, technology, transparency and
digitalization influence the sector both in a positive and negative way.
Furthermore, the major stakeholders of livestock farming were identified. This showed that the
stakeholder NGO had a negative influence on the perception of sustainability in livestock
farming, whereas farmers and the value chain were influencing the image in a positive way.
Moreover, the results of this study showed that livestock farming in The Netherlands can learn
a lot by closely watching campaigns that were launched to improve the image of the sector.
The results displayed that the livestock-sector can improve its image by learning from this
campaigns when it comes to behaviour, communications and symbolism.
These results made clear that communication can indeed contribute to a more sustainable
image of livestock farming by:
• trying every day to be as sustainable as possible;
• anticipating on trends that influence the sector, and by closely following what happens in
the outside world;
• working towards a common ground and ensuring the stakeholders communicate with each
other;
• stimulating sector communication, showing what is happening and using a positive frame.
Follow-up research could conduct research on the topics as to how the consumer thinks about
livestock farming and carbon footprint, why pig farming has a more negative perception than
poultry farming, why dairy farming has a more positive image than livestock farming, why
consumers tend to believe unsubtle messages above nuanced messages, and how livestock
farmers think their own sector is perceived.
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VOORWOORD
Voor u ligt het onderzoeksrapport ‘Veehouderij en imago: be good and tell it’. Het onderzoek
voor deze scriptie naar het duurzaamheidsimago van de intensieve veehouderij is uitgevoerd
bij advies- en communicatiebureau Schuttelaar & Partners. Deze scriptie is geschreven in het
kader van mijn afstuderen aan de opleiding Communicatie aan de Christelijke Hogeschool Ede
en in opdracht van mijn stagebedrijf Schuttelaar & Partners te Wageningen. Van februari 2018
tot en met juni 2018 ben ik bezig geweest met dit onderzoek en het schrijven van deze scriptie.
Samen met mijn stagebegeleider Dave van Hemert en mijn onderzoeksbegeleider Carla Kivits
heb ik de onderzoeksopzet voor deze scriptie vormgegeven. Tijdens dit onderzoek stonden
mijn stagebegeleider Dave van Hemert, mijn onderzoeksbegeleider Carla Kivits en mijn
stagedocent Marcel Catsburg altijd voor mij klaar. Zij hebben geduldig mijn vragen
beantwoord, waardoor deze scriptie tot stand is gekomen.
Bij dezen wil ik mijn begeleiders bedanken voor de waardevolle tips, de goede begeleiding en
onmisbare steun tijdens dit proces. Ook wil ik mijn collega’s bedanken, waarbij ik altijd terecht
kon voor procesmatige en vakinhoudelijke vragen. Verder wil ik alle respondenten bedanken
die hebben meegewerkt aan dit onderzoek en deze scriptie van onmisbare input hebben
voorzien.
Ook van mijn vrienden en studiegenoten heb ik wijze raad mogen ontvangen. Zij hebben mij
moreel ondersteund tijdens dit proces. Tot slot wil ik William Roodbeen in het bijzonder
bedanken. Zijn wijsheid en motiverende woorden hebben mij geholpen om dit soms stressvolle
project tot een goed einde te brengen.

Ik wens u veel leesplezier toe.

Corlissa van Lohuizen

Wageningen, 18 juni 2018
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1. INLEIDING

1.
INLEIDING
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In dit hoofdstuk geef ik achtergrondinformatie over dit onderzoek, het
onderwerp en de organisatie Schuttelaar & Partners. Dit doe ik onder
andere door middel van een omgevingsanalyse en een stakeholderanalyse
van de intensieve veehouderij.
Vervolgens ga ik in op het doel en de relevantie van dit onderzoek. Hierna
komen de probleembeschrijving en de vraagstelling aan bod.
Ik sluit het hoofdstuk af met een begrippenlijst en een leeswijzer.

GEBRUIKTE BEGRIPPEN
Duurzaamheid
Duurzaamheid is een breed begrip en wordt in dit onderzoek gezien in het kader van de klimaatvoetafdruk. De
klimaatvoetafdruk (ook wel carbon footprint of milieuvoetafdruk genoemd) is de som van broeikasgasemissies gedurende de
levenscyclus van een product.
Imago
Het imago is het beeld dat bestaat over de organisatie onder de doelgroep, omgeving en publieke opinie. Het imago
wordt bepaald door de ontvanger en ontstaat uit directe (eigen) of indirecte ervaringen met de organisatie.
Intensieve veehouderij
De veehouderij die niet afhankelijk is van grond, dus niet grondgebonden zoals de melkveehouderij. De intensieve
veehouderij omvat de varkenshouderij en de pluimveehouderij, en de wat kleinere vleeskalverhouderij, schapenhouderij en
geitenhouderij.
Landbouw
Economische sector die zich bezighoudt met werken met planten, dieren en bomen, en bestaat uit akkerbouw, veeteelt en
soms ook bosbouw (geen tuinbouw).
NGO’s
Niet-gouvernementele organisaties.
Stakeholders
Alle betrokken personen bij een onderneming.
Veehouder
Boer die leeft van veeteelt.

11

1.1 Aanleiding
Sinds ik in het afgelopen jaar het uitstroomprofiel ‘Strategisch Reputatie Management’ en de minor
‘Sustainability: Communicating Shared Values’ heb gevolgd, houd ik mij veel bezig met de combinatie
tussen duurzaamheid en communicatie, hier ligt mijn passie.
In de afgelegen periode heb ik verschillende onderzoeken op dit gebied verricht, zoals een onderzoek
naar de reputatie van koemelk en een positioneringsonderzoek voor een burger gemaakt van zeewier.
Sinds het onderzoek naar koemelk ben ik extra geïnteresseerd geraakt in nieuws dat met
boerenbedrijven en de landbouw te maken heeft. Hierdoor viel het mij op dat de landbouw, ondanks
haar belangrijke taak, veel negatief in het nieuws komt (Nieuwe Oogst, 17).
Dit vind ik tegenstrijdig: hoe kan het dat zo’n (letterlijk) levensbelangrijke sector negatief door de
consument wordt bekeken? Ook bij Schuttelaar & Partners in Wageningen, midden in de Food Valley,
is dit probleem bekend. Een recente communicatie-hulpvraag aan Schuttelaar & Partners door
familiebedrijven in de landbouw was een onderdeel van de aanleiding tot dit onderwerp. Door het
bestuderen van literatuur (zie de voorlopige literatuurlijst) en de inmiddels opgedane ervaring werd
één ding voor mij heel duidelijk: de intensieve veehouderij heeft een communicatieprobleem en mede
daardoor een niet duurzaam imago onder consumenten.
Ook al bestaat de intensieve veehouderij uit meerdere onderdelen, het communicatieprobleem en het
negatieve imago komen bij allemaal op een gelijksoortige manier terug. Deze ontdekking is voor mij de
aanleiding om te onderzoeken hoe, door middel van communicatie, het imago van deze sector op het
gebied van duurzaamheid verbeterd kan worden.

1.2 Context van de organisatie en achtergronden
1.2.1 Schuttelaar & Partners
Het begin
In de zomer van 1995 richtte Marcel Schuttelaar een bureau op dat in Nederland volstrekt nieuw was
in zijn soort: Schuttelaar & Partners, adviesbureau voor maatschappelijke communicatie BV. Het bureau
richtte zich als eerste met communicatie en advies op het vermaatschappelijken van bedrijven en
organisaties. Focusgebieden waren agrofood, milieu en daaraan gerelateerde innovaties.
Marcel Schuttelaar: “Ik had 15 jaar als campagneleider bij consumenten- en milieuorganisaties gewerkt.
Samen met medeaandeelhouder Ton Winkelman voorzag ik dat de markt behoefte had aan die nieuwe
expertise. Vanaf het begin gold een ambitieuze doelstelling. Schuttelaar & Partners streefde naar een
jaarlijkse omzetgroei van boven de 10%.”
Na 20 jaar heeft Schuttelaar & Partners nu een omzet bereikt van 6 miljoen euro en werkt het bureau
voor meer dan 200 klanten. De organisatie heeft drie locaties: Den Haag (het hoofdkantoor), Brussel
en Wageningen. Alhoewel de medewerkers een vaste thuisbasis hebben, bezoeken ze ook regelmatig
collega’s op andere locaties. Hierdoor is de onderlinge band goed en voelt het, ondanks de
verschillende locaties en expertises, als één organisatie.
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Missie, visie en drive
De missie van Schuttlaar & Partners is de wereld gezonder en duurzamer maken. Dat is voor het bureau
een extra prikkel om echt het verschil te maken. Ook heeft Schuttelaar & Partners een unieke kijk als
het gaat om bedrijfsvoering en het werk wat ze doet:
• Aandacht krijg je door het te geven
‘Mensen op nieuwe gedachten brengen en aanzetten tot het juiste handelen? Je mag ons er 's
nachts voor wakker maken. Wij mobiliseren aandacht en faciliteren contact. Dat doen we altijd
zorgvuldig en met respect voor de mensen die we beogen te bereiken. Soms richten we ons op
boeren, dan weer op consumenten, soms op beleidsmakers, dan weer op zwangere vrouwen. Soms
gaat het om het aanzetten tot actie, en vaak gaat het over kennisdelen.’
• Tussen de oren en in het hart
‘Snappen hoe je een product of gedachtegoed aantrekkelijk en gewild maakt, hoe je bouwt aan de
band met je doelgroep, én hoe je mensen activeert. Dat is ons ding. Wat we bedenken, produceren
en distribueren raakt mensen niet alleen tussen de oren, maar ook in het hart.’
• Lol en lef
‘Wat het vraagstuk ook is en wie de doelgroep ook mag zijn, altijd proberen we lol te hebben in wat
we doen. Toch nemen we ons werk nooit te lichtzinnig.’
Het team
Wat Schuttelaar & Partners uniek maakt, is de mix tussen inhoud en communicatie. Het team bestaat
uit wetenschappers die zich met de (soms erg complexe) inhoud bezighouden, en uit
communicatieprofessionals die de inhoud naar de buitenwereld communiceren. Hierdoor vullen de
medewerkers elkaar goed aan en krijg je als communicatiewetenschapper veel wetenschappelijke
inhoud mee.
Organisatie
Sinds kort werkt het bureau niet meer in units, maar in Solution Teams die zich onderscheiden door
expert te zijn op één bepaald gebied. De zestien solution teams zijn op specialisme ingedeeld en
kunnen daardoor kwaliteit in een divers team rond één thema. De meeste van de ongeveer 70
medewerkers maken deel uit van meerde Solution Teams. Ik zal voornamelijk deel uitmaken van Dutch
Agriculture en Research Communications. De organisatie wordt geleid door de 6 Partners en
aangestuurd door de Raad van Advies.
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Diensten
De diensten van Schuttelaar & Partners staan in het teken van de transitie naar een duurzame en
gezonde wereld. Het scala aan diensten is erg breed doordat het bureau zowel strategische als
praktische oplossingen biedt. De verschillende diensten zijn in het onderstaande model weergegeven.

Schuttelaar & Partners & de intensieve veehouderij
De intensieve veehouderij is een belangrijke stakeholder en klant voor Schuttelaar & Partners. Dit geldt
met name voor de locatie Wageningen, waar aan veel projecten m.b.t. de land- en tuinbouw wordt
gewerkt. Zoals beschreven in de inleiding is de negatieve (media)aandacht binnen Schuttelaar &
Partners niet onopgemerkt gebleven. Er komt steeds meer behoefte vanuit de land- en tuinbouw om
een constructieve manier van communiceren, hiervoor wordt Schuttelaar & Partners geraadpleegd.
Imago, communicatie en veehouderij is een interessante combinatie voor Schuttelaar & Partners, die
vandaag de dag zeer relevant blijkt.
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1.2.2 Achtergrond intensieve veehouderij
De intensieve veehouderij is een belangrijke sector in Nederland, ze is (letterlijk) van levensbelang. De
sector bestaat uit vier delen: pluimveehouderij, varkenshouderij, vleeskalverhouderij en schapen- en
geitenhouderij (WUR, 2018). Nederland is van oorsprong een bekend agrarisch handelsland. Door de
grote agrarische kennis, de vruchtbare grond, de kwaliteit van producten en de handelsgeest zet
Nederland producten af over de hele wereld. Dat geldt zowel voor plantaardige producten als voor
dierlijke producten zoals vee, vlees, pluimvee(vlees) en eieren. Van al het vlees gaat zo’n driekwart de
grens over en Nederland is de grootste eierexporteur ter wereld (PVE, 2013).
Het aantal landbouwbedrijven in Nederland (55.000) is nu nog maar 15 procent van wat het was in
1950. Toch is in diezelfde periode de veestapel verveelvoudigd. De Nederlandse veehouderij telt nu
meer dan 100 miljoen dieren. Deze schaalvergroting en intensivering in de landbouw werd mogelijk
door ruilverkaveling, mechanisatie en specialisatie door boeren. Natuur- en milieuorganisaties wijzen
al lange tijd op de negatieve gevolgen van intensieve landbouw voor dieren, mensen en het milieu
(Hakkenes, 2017).
Het dierenwelzijn en de biodiversiteit lijden onder de grootschaligheid, ziektes kunnen zich gemakkelijk
verspreiden en er is uitstoot van schadelijke stoffen zoals ammoniak en fosfaat. Zo heeft vanwege een
te grote fosfaat-uitstoot Nederland van de EU de opdracht gekregen de rundveestapel in 2017 met
60.000 dieren in te krimpen (Hakkenes, 2017). Kortom, rond de intensieve veehouderij is al lange tijd
veel maatschappelijke discussie gaande.
1.2.3 Achtergrond consumenten
Nederlanders eten gemiddeld ruim 75 kilo vlees en meer dan 200 eieren per persoon per jaar, blijkt uit
onderzoeken van het PVE, de WUR en de Rabobank (PVE, 2013) (Terluin, 2015) (Rabobank, 2017). In
2016 was de vleesconsumptie per persoon gestegen naar 76,8 kilogram (Hakkenes, 2017). De afgelopen
jaren zijn deze aantallen diverse malen gestegen en gedaald, onder invloed van gunstige prijzen
(stijging) (PVE, 2013) en trends zoals veganisme en gezondheid (daling) (Boerderij, 2017). De
wereldbevolking groeit naar 9,5 miljard mensen in 2050 (WUR, 2018). De WUR verwacht dat de vraag
naar dierlijk voedsel verdubbelt. De landbouwsector, in het bijzonder de intensieve veehouderij, zal
hierdoor de komende jaren onder hogere druk komen te staan (WUR, 2018).
Totaal verbruik eieren in Nederland
(in stuks per hoofd)

Bron: Wageningen University & Research (2017)

Bron: Productschappen Vee, Vlees en Eieren (2013)
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Uit onderzoek van de Universiteit van Amsterdam (Universiteit van Amsterdam, 2008) blijkt dat
consumenten een sterk zwart-wit beeld van de intensieve veehouderij hebben. Volgens het rapport
denkt de consument dat het houden van dieren voor ons eigen belang bijna per definitie slachtoffers
maakt. Deze slachtoffers zijn dan de dieren (thema dierenwelzijn) en het milieu (thema duurzaamheid).
Diep van binnen vinden de consumenten bijna zonder uitzondering de behoeften van dieren zeer
belangrijk. Tegelijkertijd menen zij dat dit in het geheel niet geldt voor de ‘typische consument’
(waartoe ze zichzelf niet rekenen): die kiest voor goedkope dierlijke producten en is niet geïnteresseerd
in het lot van dieren of het milieu. Dit opvallende onderscheid tussen ‘ikzelf’ en de ‘typische consument’
verklaart het verschil in interesse in de behoeften van dieren enerzijds en het handelen in de
supermarkt anderzijds (Universiteit van Amsterdam, 2008).
De landbouw krijgt van de consument en media te vaak de schuld van wat er mis gaat en te weinig de
lof voor wat er goed gaat (NOS, 2017). De manier waarop de gangbare landbouwsector door de media
en NGO’s wordt neergezet voor de consument, komt vaak niet overeen met de werkelijkheid (Boer
Bewust, 2018).
1.2.4 Omgevingsanalyse intensieve veehouderij
Trends
Een belangrijk onderdeel van de omgeving zijn de trends die haar vormen. Hieronder wordt een aantal
voor de intensieve veehouderij relevante trends beschreven, om zo een beeld te krijgen wat er speelt
in de omgeving waarbinnen de sector functioneert.
• Duurzaamheid. Vanzelfsprekend is de trend duurzaamheid voor de intensieve veehouderij cruciaal.
We raken ons er steeds meer van bewust dat voor onze consumptie we meer van de aarde afnemen
dan we eraan teruggeven. Minder slecht zijn is niet langer goed genoeg in het bedrijfsleven en de
consument is er steeds meer mee bezig. Schuttelaar & Partners verleent allerlei diensten op dit
gebied en heeft van de trend een businessmodel gemaakt, deze kennis kan de intensieve
veehouderij van dienst zijn (MVO Nederland, 2017).
•

Technologisering. Als levensbelangrijke en moderne sector is de intensieve veehouderij niet
achtergebleven op het gebied van technologisering, maar het blijft een belangrijk aandachtspunt.
Up-to-date blijven, kansen benutten en je voordeel doen met de technologie zijn van groot belang
(Kennisbank Openbaar Bestuur, 2018).

•

Transparantie. De verregaande digitalisering zorgt voor veel transparantie en een explosie aan
informatie. De toegenomen transparantie die het internet en social media met zich meebrengen,
confronteren de consument met allerlei verschillende meningen en waarheden. Het wordt
daarmee voor de intensieve veehouderij steeds lastiger om een goede positie in te nemen en zich
te verantwoorden op dit gebied (Motivaction, 2018).
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1.2.5 Stakeholderanalyse intensieve veehouderij

Veehouders

Maatschappij

Branche

Overheden

Afnemers

Omwonenden

Leveranciers

Media
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Veehouders
Onmisbaar als het gaat om de spelers in de intensieve veehouderij zijn uiteraard de veehouders zelf. Zij
runnen de intensieve veehouderij en worden direct geraakt wanneer er (negatief) over de sector
gesproken wordt. Hun grootste belang is het voortbestaan van de sector op een manier die voor hun
rendabel en plezierig is.
Brancheorganisaties
De intensieve veehouderij, die deel uitmaakt van de landbouwsector, kent een aantal
brancheorganisaties die de sector vertegenwoordigen. De belangrijkste brancheorganisaties zijn LTO
(Land- en Tuinbouw) Nederland en NOP (Nederlandse Organisatie van Pluimveehouders). Voor deze
organisaties is de economische en maatschappelijke positie van de intensieve veehouderij zeer
belangrijk.
Afnemers
Belangrijk voor het voortbestaan van de intensieve veehouderij zijn de afnemers. Deze groep bestaat
uit de verwerkende industrie en indirect uit supermarkten en consumenten. Hun voornaamste
belangen zijn het voortbestaan van de intensieve veehouderij, zodat zij hun werkzaamheden kunnen
blijven uitvoeren, zoals het verkopen en kopen van dierlijke producten.
Leveranciers
De leveranciers die nodig zijn voor een goed functionerende intensieve veehouderij vormen een diverse
groep. Hulpmiddelen voor medische behandelingen, voeding, veeherkenning, instrumenten,
stalinrichting of huisvestingssystemen vallen binnen deze stakeholdergroep. Ook voor hen is het
voortbestaan van de intensieve veehouderij zeer belangrijk, zodat zij hun producten kunnen blijven
leveren.
Overheden
De intensieve veehouderij heeft dagelijks te maken met wetten en regelgeving, hierdoor zijn de
overheden een belangrijke stakeholder. Overheden op lokaal, regionaal, landelijk en internationaal
niveau oefenen invloed uit op deze sector. Voor deze groep is het algemeen belang en legaal handelen
m.b.t. de intensieve veehouderij belangrijk.
Maatschappij
Doordat de intensieve veehouderij werkt voor de (inter)nationale voedselvoorziening, indien mogelijk
op een verantwoorde manier, is de maatschappij een logische stakeholder. De maatschappij, soms in
de vorm van NGO’s en kritische consumenten, kijkt vandaag de dag mee en wordt steeds mondiger.
Belangen voor deze stakeholder zijn eerlijke berichtgeving, transparantie en toegevoegde waarde t.o.v.
de maatschappij.
Omwonenden
Stakeholders die dagelijks met de intensieve veehouderij in contact komen zijn de omwonenden. Zij
leven in de directe omgeving van één of meerdere veehouderij(en) en ervaren soms overlast in de vorm
van stank of geluid. Goed contact onderhouden met deze groep is dan ook zeer belangrijk. Voor
omwonenden is het van belang dat zij zonder overlast in de directe omgeving van de veehouderij
kunnen wonen.
(Online) media
De media is altijd op zoek naar aantrekkelijke verhalen, of deze nou positief of negatief uitpakken voor
de intensieve veehouderij. Goed contact onderhouden en proactief positieve informatie uitsturen zijn
daarom belangrijk. De belangen van de (online) media bestaan uit het (als eerste) publiceren van
nieuwswaardige berichten, zodat zij hun eigen voortbestaan kunnen realiseren.
18

1.3 Doel en relevantie van het onderzoek
1.3.1 Doel van het onderzoek
Het doel van het onderzoek is een antwoord op de adviesvraag, die luidt als volgt:
‘Wil je ons helpen om zicht te krijgen op hoe communicatie kan bijdragen aan een duurzamer imago van
de intensieve veehouderij onder consumenten?’
Het doel van dit onderzoek is als volgt:
Schuttelaar & Partners zicht geven op hoe communicatie een bijdrage kan leveren aan het creëren
van een duurzamer imago van de intensieve veehouderij onder consumenten, waardoor het
bureau nieuwe kennis in huis heeft en daarmee nieuwe projecten kan opzetten.

1.3.2 Relevantie van het onderzoek
Zoals beschreven in de aanleiding is het wankele imago van de intensieve veehouderij een actueel
onderwerp. Er wordt veel geschreven over dit issue, waardoor het ook voor Schuttelaar & Partners
relevant is. Het bureau signaleert een groeiende vraag vanuit de agrarische gemeenschap over
communicatieadvies en imagoverbetering. Een onderzoek naar communicatie en imago binnen de
intensieve veehouderij geeft Schuttelaar & Partners inzicht in deze problematiek, waardoor het bureau
nieuwe klanten kan aantrekken en nieuwe trajecten over dit onderwerp kan opzetten. Waar onder
consumenten wat imago betreft de focus vroeger vooral op dierenwelzijn lag, wordt nu een shift naar
het issue duurzaamheid waargenomen. Dit relatief nieuwe terrein van imago en communicatie moet
nog ontdekt worden: een onderzoek op dit gebied is ‘modern’ en helpt Schuttelaar & Partners om op
dit gebied leidend te blijven.
Daarnaast draagt een onderzoek naar communicatie en imago betreffende de landbouw bij aan kennis
binnen het vakgebied. Er zijn onderzoekjes en initiatieven op het gebied van communicatie en de
veehouderij, maar een gericht communicatieonderzoek naar het imago op het gebied van
duurzaamheid onder consumenten is nog niet uitgevoerd. Mijn kennis op het gebied van communicatie
kan met name in deze sector een gat opvullen, doordat de meeste betrokkenen, zoals de boeren zelf,
alleen inhoudelijk gericht zijn.
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1.4 Probleembeschrijving en vraagstelling
1.4.1 Probleembeschrijving
Het negatieve imago van de intensieve veehouderij onder consumenten heeft drie hoofdoorzaken.
1) Revolutionaire veranderingen in het communicatielandschap zorgen ervoor dat de
communicatiebehoeften en tools van consumenten radicaal veranderd zijn. De veranderingen in het
communicatielandschap zijn veroorzaakt door drie trends (Eise & Hodde, 2017):
• De ‘mobile mind shift’. De nieuwe manier van denken door de technologie, waardoor we altijd
‘connected’ zijn en denken dat alles we nodig hebben overal en altijd beschikbaar is, iets wat niet
overeenkomt met de biologische realiteit van de intensieve veehouderij. Wanneer er met natuur
gewerkt wordt, bestaat het eisen van directe resultaten niet, omdat je afhankelijk bent van het
(op)groeien van dieren.
•

Veranderingen in de traditionele journalistiek. Door minder journalisten is fact-checking en
nauwkeurig onderzoek veel uitdagender, zeker nu ‘reporters’ zonder journalistieke achtergrond
(zoals bloggers en vloggers) alles kunnen plaatsen op internet, dus ook onwaarheden over de
intensieve veehouderij.

•

Het verlies van toezicht op informatie door de komst van het internet. Journalisten werden ooit
gezien als ‘waakhonden’. Van informatie die werd gepubliceerd, werd een zekere standaard
verwacht. Dit geldt nog steeds voor journalisten, maar voor iedereen met een social mediaaccount, is de enige publicatiebarrière een verbinding met het internet. Er is dus geen controle op
wat men online over de intensieve veehouderij beweert.

Een andere oorzaak is dat 2) vlees door consumenten en media als slecht voor het klimaat en niet
duurzaam wordt gezien. Soms wordt het eten van vlees zelfs beschreven als ‘het nieuwe roken: asociaal
en ongezond’ (Nieuwehuis, 2016). Vleesproductie en -consumptie worden gezien als veroorzakers van
dierenleed, niet-duurzame teelt van grondstoffen voor diervoeders (zoals sojateelt die zou leiden tot
ontbossing), een belangrijke oorzaak van klimaatverandering door de uitstoot van broeikasgassen,
‘rovers’ van land dat voor menselijk voedsel bestemd moet zijn en een inefficiënte systeem om
grondstoffen in voedsel om te zetten (De Correspondent, 2016).
De agrarische sector beweert het tegendeel. Dieren kunnen volgens hen een aanzienlijke bijdrage
leveren aan het oplossen van het wereldvoedselprobleem en de milieuproblematiek, in tegenstelling
tot wat vaak wordt gedacht. Als we ons vee producten voeren die wij zelf niet kunnen of willen eten
(voedselresten of gras), dan worden deze reststromen omgezet in hoogwaardige eiwitrijke producten
(vlees, eieren en zuivel) (WUR, 2016).

De laatste factor is 3) een gebrek aan communicatie, met name tussen de vijf belangrijke spelers in de
landbouw: consumenten, boeren, beleidsmakers, wetenschappers en agribusiness (Eise & Hodde,
2017). Vooral het gebrek aan communicatie naar consumenten vanuit de wetenschap en boeren, twee
relevante spelers, werkt goede dialogen tegen. Zonder hun stemmen in het debat wordt de conversatie
gekaapt door mondige minderheden. Hierdoor cirkelen de discussies rondom voedsel en landbouw
eindeloos rondom beweringen, wantrouwen en achterdocht (Ramaswamy, 2017).
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De sector voelt zich door de alsmaar toenemende negatieve berichtgeving in het nauw gedreven en
niet voldoende gewaardeerd voor het werk dat ze verricht. Het is voor de intensieve veehouderij hoog
tijd om een nieuw, eigen geluid te laten horen. Nu is het beeld van de intensieve veehouderij bij de
consument te eenzijdig ingekleurd door het veranderende communicatielandschap, het gebrek aan
communicatie en marketingpower van een klein aantal maatschappelijke organisaties (zoals Wakker Dier)
en foodbloggers. Deze drie problemen spelen in de gehele intensieve veehouderij en vormen de basis
van dit onderzoek.
Meer informatie over communicatieproblemen binnen de intensieve veehouderij is te vinden in de
literatuurstudie (hoofdstuk 2).

1.4.2 Vraagstelling
Hoe kan communicatie bijdragen aan een duurzamer imago van de intensieve veehouderij onder
consumenten?
1) Wat is het imago van de intensieve veehouderij op het gebied van duurzaamheid onder
(verschillende groepen) consumenten?
2) Wat zijn de belangrijkste trends die van invloed zijn op het duurzaamheidsimago van de
intensieve veehouderij onder consumenten?
3) Welke invloed hebben de intensieve veehouderij en haar stakeholders op het
duurzaamheidsimago van de intensieve veehouderij?
4) Wat kan de intensieve veehouderij leren van de huidige imagocampagnes binnen de
landbouw?
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1.5 Begripsafbakening

Agrarische sector
Economische sector die grondstoffen en voedsel levert.

Agri & Food
De agrarische sector en de voedselketen. Onderdelen van de voedselketen zijn o.a. veehouders,
supermarken en voedselverwerkingsbedrijven.
Akkerbouw
De akkerbouw is een onderdeel van de landbouw. De akkerbouw benut braakliggend land door de
verbouw en het oogsten van gewassen.

Brancheorganisatie
Een organisatie die de bedrijven in een bepaalde branche vertegenwoordigt.

Broeikasgasemissies
De uitstoot van broeikasgassen zoals CO2 (koolstofdioxide) en CH4 (methaan). Het teveel aan
broeikasgasemissies in de lucht is een van de oorzaken van klimaatverandering.

Common ground
Een gemeenschappelijke basis, een overeenkomst tussen twee partijen.

Consument
Personen of huishoudens uit Nederland die vlees consumeren.

Dierlijke sector
De sector waar vee gehouden en gefokt wordt. Hieronder valt de melkveehouderij,
vleeskalverhouderij, pluimveehouderij, varkenshouderij, schapenhouderij en geitenhouderij.

Duurzaamheid
Duurzaamheid is een breed begrip en wordt in dit onderzoek gezien in het kader van de
klimaatvoetafdruk. De klimaatvoetafdruk (ook wel carbon footprint of milieuvoetafdruk genoemd) is
de som van broeikasgasemissies gedurende de levenscyclus van een product.

Geitenhouderij
Veeteeltbedrijf met alleen geiten.
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Identiteit
De verzameling kenmerken die door leden van de organisatie als typerend worden gezien voor het
eigen bedrijf.
Imago
Het imago is het beeld dat bestaat over de organisatie onder de doelgroep, omgeving en publieke
opinie. Het imago wordt bepaald door de ontvanger en ontstaat uit directe (eigen) of indirecte
ervaringen met de organisatie.

Intensieve veehouderij
De veehouderij die niet afhankelijk is van grond, dus niet grondgebonden zoals de melkveehouderij.
De intensieve veehouderij omvat de varkenshouderij en de pluimveehouderij, en de wat kleinere
vleeskalverhouderij, schapenhouderij en geitenhouderij.

Landbouw
Economische sector die zich bezighoudt met werken met planten, dieren en bomen, en bestaat uit
akkerbouw, veeteelt en soms ook bosbouw (geen tuinbouw).

LTO
Land- en Tuinbouworganisatie.

Melkveehouderij
Een boerderij die koeien houdt voor melk die voor consumptie verkocht wordt.

NGO’s
Niet-gouvernementele organisaties.

Pluimveehouderij
Veeteeltbedrijf waar alleen gedomesticeerde vogels als voedingsbron of voor de sier worden
gehouden.

Vleeskalverhouderij
Veeteeltbedrijf waar alleen kalveren worden gehouden en gemest voor de kalfsvleesproductie.

Schapenhouderij
Veeteeltbedrijf met alleen schapen.

Sector
Groep bedrijven of instellingen met vergelijkbare economische activiteiten.
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Stakeholders
Alle betrokken personen bij een onderneming.

Trend
Een ontwikkeling in een bepaalde richting.

Tuinbouw
Teelt van groenten, fruit, bloemen en planten, mogelijk in een kas.

Uitstoot
Met uitstoot wordt de vervuiling door broeikasgassen (zoals koolstofdioxide, lachgas en methaan)
bedoeld.

Varkenshouderij
Veeteeltbedrijf met alleen varkens.

Veeteelt
Wetenschap en de praktijk van het fokken, voeden en verzorgen van vee, vooral, maar niet
uitsluitend, dieren op een boerderij.

Veehouder
Boer die leeft van veeteelt.

Veehouderij
Bedrijf waar vee gehouden en gefokt wordt.

Veganist
Een veganist eet geen vlees, vis, eieren, zuivel en honing en koopt bijvoorbeeld geen kleding van leer
of verzorgingsproducten die getest zijn op dieren, omdat voor dit alles dieren zijn gebruikt.

Vegetariër
Een vegetariër eet geen vlees of vis.
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1.6 Leeswijzer
Dit rapport bestaat uit twaalf hoofdstukken, die allen in de inhoudsopgave terug te vinden zijn.
Het eerste hoofdstuk beslaat de inleiding, waarin onder andere de context van de organisatie,
de probleemstelling, de vraagstelling, de begrippenlijst en het doel van dit onderzoek zijn te
vinden. Het tweede hoofdstuk bevat een literatuurstudie, die dieper op de eerder beschreven
probleemstelling ingaat. In het derde hoofdstuk zijn de gebruikte methoden per deelvraag te
vinden.
Hoofdstuk vier gaat in op de eerste deelvraag en beschrijft het huidige imago van de intensieve
veehouderij op het gebied van duurzaamheid. Hoofdstuk vijf beslaat de tweede deelvraag, en
gaat over de trends die van invloed zijn op het duurzaamheidsimago van de sector. Hoofdstuk
6 behandelt de derde deelvraag, en zoomt in op de stakeholders van de intensieve
veehouderij. Hoofdstuk zeven sluit af met de vierde deelvraag, waarin verschillende
imagocampagnes in de landbouw als benchmarkt worden gebruikt voor de intensieve
veehouderij.
In hoofdstuk acht zijn de conclusies van het onderzoek terug te vinden, alsook de
beantwoording van de hoofdvraag. In hoofdstuk negen is de discussie te lezen, waarin wordt
ingegaan op de validiteit van dit onderzoek, de verwachtingen en de beperkingen. De discussie
vormt de basis voor de aanbevelingen van hoofdstuk tien, waar suggesties voor
vervolgonderzoek zijn te vinden.
Dit onderzoeksrapport sluit af met de bibliografie in hoofdstuk elf, waar de bronnen zijn
verzameld, en de bijlagen in hoofdstuk 12, waar de uitgewerkte en gecodeerde
interviewtranscripties zijn te vinden.
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In dit hoofdstuk verken ik verschillende begrippen en modellen die meer
inzicht geven in de relatie tussen imago en identiteit.
Allereerst kijk ik naar de wisselwerking tussen identiteit en imago. Hierbij
ga ik in op het mogelijke ontstaan van het huidige imago. Er lijkt een ‘gat’
te zijn ontstaan tussen de werkelijke situatie in de intensieve veehouderij
en het imago dat de sector heeft. Dit illustreer ik aan de hand van
literatuur en modellen.
Daarna zoom ik in op de intensieve veehouderij in Nederland, om zo een
beeld te schetsen van de sector.
Vervolgens ga ik in op de mogelijke oorzaken van het huidige imago van de
intensieve veehouderij. Uit de literatuur blijkt dat er zeven mogelijke
oorzaken zijn aan te wijzen voor het huidige imago van de intensieve
veehouderij. Deze zal ik noemen en kort toelichten.
Ten slotte vat ik de uitkomsten van deze literatuurstudie samen in een
conclusie, die de basis vormt voor dit onderzoek.

GEBRUIKTE BEGRIPPEN
Agri & Food
De agrarische sector en de voedselketen. Onderdelen van de voedselketen zijn o.a. veehouders, supermarken en
voedselverwerkingsbedrijven.
Duurzaamheid
Duurzaamheid is een breed begrip en wordt in dit onderzoek gezien in het kader van de klimaatvoetafdruk. De
klimaatvoetafdruk (ook wel carbon footprint of milieuvoetafdruk genoemd) is de som van broeikasgasemissies gedurende de
levenscyclus van een product.
Imago
Het imago is het beeld dat bestaat over de organisatie onder de doelgroep, omgeving en publieke opinie. Het imago
wordt bepaald door de ontvanger en ontstaat uit directe (eigen) of indirecte ervaringen met de organisatie.
Intensieve veehouderij
De veehouderij die niet afhankelijk is van grond, dus niet grondgebonden zoals de melkveehouderij. De intensieve
veehouderij omvat de varkenshouderij en de pluimveehouderij, en de wat kleinere vleeskalverhouderij, schapenhouderij en
geitenhouderij.
Landbouw
Economische sector die zich bezighoudt met werken met planten, dieren en bomen, en bestaat uit akkerbouw, veeteelt en
soms ook bosbouw (geen tuinbouw).
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2.1 De wisselwerking tussen identiteit en imago
Imago en identiteit zijn twee begrippen die nauw aan elkaar verwant zijn. Het imago wordt door Van
Riel (Van Riel, 2003) als volgt gedefinieerd: ‘Imago is het beeld dat bestaat over de organisatie onder de
doelgroep, omgeving en publieke opinie. Het imago wordt bepaald door de ontvanger en ontstaat uit
directe (eigen) of indirecte ervaringen met de organisatie’. Identiteit wordt door Van Riel (Van Riel, 2010)
beschreven als: ‘de verzameling kenmerken die door leden van de organisatie als typerend worden
gezien voor het eigen bedrijf’. Kortom, hoe je bent als bedrijf (identiteit) en hoe je door de buitenwereld
wordt gezien (imago). Het imago wordt bepaald door de manier waarop externen de identiteit
waarnemen (Van Riel, 2010)De ‘Corporate Identity Mix’ van Birkigt en Stadler (Birkigt & Stadler, 1986)
geeft deze wisselwerking tussen imago en identiteit overzichtelijk weer.

In het model is te zien dat de identiteit van een organisatie, groep of persoon, in dit geval de intensieve
veehouderij, bestaat uit een persoonlijkheid. Deze persoonlijkheid kan door middel van de drie
instrumenten communicatie, symboliek en gedrag uitgedragen worden. Dit uitdragen van de
persoonlijkheid is van invloed op het imago, en dus op hoe de intensieve veehouderij wordt gezien
(Birkigt & Stadler, 1986). Peters (Peters, 2012) verwoordt dat als volgt ‘het imago is een afspiegeling
van de identiteit, de persoonlijkheid, vanuit de ogen van de omgeving’. De drie instrumenten en de
persoonlijkheid worden door Birkigt en Stadler (Birkigt & Stadler, 1986) als volgt omschreven:
in het model van Birkigt en Stadler zijn gedrag,
• Persoonlijkheid. Volgens Birkigt en Stadler (Birkigt & Stadler, 1986) draait de persoonlijkheid om de
zelfkennis van de organisatie. Ze moet een helder beeld hebben van zichzelf en de huidige situatie
als ze zich door middel van de drie instrumenten wil presenteren. Voor de intensieve veehouderij
geldt dat ze zich als duurzaam en innovatief ziet, dat is de (gewenste) persoonlijkheid. De
kenmerken duurzaam en innovatief kunnen worden uitgedragen door de drie instrumenten.
•

•

•

Communicatie. Hieronder verstaan Birkigt en Stadler (Birkigt & Stadler, 1986) het aanbod van
verbale en visuele boodschappen. Volgens van Riel (Van Riel, 2010) is communicatie het meest
flexibele instrument, dat ook snel tactisch inzetbaar is.
Symboliek. Volgens Birkigt en Stadler (Birkigt & Stadler, 1986) zou dit instrument de andere twee
uitingen moeten volgen. Het geeft op impliciete wijze aan waar de organisatie voor staat. Symboliek
komt tot uiting in bijvoorbeeld het logo of de huisstijl.
Gedrag. Volgens van Riel (Van Riel, 2010) en Birkigt en Stadler (Birkigt & Stadler, 1986) is dit het
belangrijkste en meest effectieve instrument van de organisatie. Uiteindelijk zijn het de
handelingen van een organisatie en van de intensieve veehouderij waarop de doelgroepen hen
zullen beoordelen. Volgens Birkigt en Stadler (Birkigt & Stadler, 1986) is het wel mogelijk om
bepaalde gedragsaspecten door middel van communicatie en/of symboliek te onderstrepen. Maar
wat nou als het duurzame gedrag van een organisatie goed lijkt te zijn, en er tóch een (zeer) negatief
imago over de duurzaamheid van deze organisatie aanwezig is.
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Dat is wat er aan de hand lijkt te zijn met de intensieve veehouderij. Het gedrag is redelijk op orde, al
blijft er uiteraard ruimte voor verbetering (National Geographic, 2017) (Leenaers & Donkers, 2015). De
Nederlandse landbouw en veehouderij worden wereldwijd gezien als duurzaam, innovatief en efficiënt.
De lof voor de Nederlandse landbouwsector is groot in het buitenland (National Geographic, 2017).
Tóch is het imago onder de Nederlandse consument niet zoals de sector wenst. Er lijkt dus een ‘gap’ te
zijn tussen de identiteit (met o.a. de persoonlijkheid en het gedrag) en het imago ontstaan. Het imago
klopt niet met de huidige situatie van de intensieve veehouderij.
De gap kan worden uitgelegd door te kijken naar de verschillen binnen de begrippen identiteit en imago.
Beide bestaan uit twee delen. Zo is er een gewenst imago en een werkelijk imago, én een gewenste
identiteit en een werkelijke identiteit (Van Riel, 2010).
In het geval van de intensieve veehouderij is er een gap ontstaan tussen de identiteit en het imago. De
werkelijke identiteit van de intensieve veehouderij is door het ‘goede gedrag’ op orde (Leenaers &
Donkers, 2015) en matcht dus met de gewenste identiteit, al is er altijd een streven naar nóg beter.
Het gewenste imago van de intensieve veehouderij is duurzaam, zoals verwacht mag worden door de
persoonlijkheid en het gedrag van de sector. Toch is het werkelijke imago niet meegegroeid met de
werkelijke identiteit, waardoor er een niet passend werkelijk imago over de intensieve veehouderij is
ontstaan.
Door dit onderzoek hoop ik inzicht te verkrijgen in hoe communicatie kan helpen om van het werkelijke
imago naar het gewenste imago te gaan.

Voor ik inga op de mogelijke oorzaken die de gap hebben laten ontstaan, is het van belang om eens te
kijken naar de rol van voedsel en de intensieve veehouderij in Nederland.
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2.2 De intensieve veehouderij in Nederland
Voedsel is een van de belangrijkste drivers van de Nederlandse economie. Alhoewel Nederland minder
dan 1% beslaat van het Europese land, produceert Nederland 5% van alle suiker, 8% van alle
zuivelproducten en 12% van alle aardappels in Europa. Honderdduizenden medewerkers verwerken
landbouwproducten voor de voedselproductie, variërend van broodbeleg tot frisdrank, en van
fruityoghurt tot vlees voor op de barbecue. De voedselketen, van ‘farm to fork’ (boerderij tot vork) is
complex. Bijna 200.000 mensen verdienen hun brood met de Nederlandse landbouw, tuinbouw en
gelijksoortige sectoren, inclusief de handel. Zij vormen 3% van de werkende populatie en genereren
samen 1,5% van het Bruto Binnenlands Product (BBP) (Leenaers & Donkers, 2015).
In 2012 was het BBP van Nederland 578 miljard euro, de land- en tuinbouw droegen hier 8.4 miljard
euro aan bij. Deze 8.4 miljard euro werd gegenereerd door de akkerbouw (47%), veehouderij (40%),
dienstverlening (11%) en overig (2%). Hierdoor is de intensieve veehouderij in Nederland op financieel
gebied belangrijk voor Nederland zelf, maar ook voor andere landen. In 2013 was Nederland, na de
Verenigde Staten (120 miljard euro) de grootste exporteur van landbouwproducten (77 miljard euro)
(Leenaers & Donkers, 2015).
2.2.1 Dieet van de Nederlander
Sinds 1987 houden voedseldeskundigen in Nederland bij wat, waar, wanneer en hoeveel Nederlanders
eten. Hieruit weten we dat volwassenen tussen de 19 en 69 gemiddeld 2288 kilocalorieën per dag eten.
De intensieve veehouderij is hierin goed vertegenwoordigd. Van de 2288 kilocalorieën bestaat 1% uit
eieren, 12% uit vlees en vleesproducten en 14% uit melk en zuivelproducten. Deze groep volwassenen
eet gemiddeld 3291 gram voedsel per dag. Van de 3291 gram bestaat 13 gram uit eieren, 110 gram uit
vlees en vleesproducten en 374 gram uit melk en zuivelproducten. Kortom, voedsel uit de intensieve
veehouderij is onmisbaar in het dieet van de gemiddelde Nederlander (Leenaers & Donkers, 2015).
2.2.2 Rol van de intensieve veehouderij
De veehouderij is de grootste landbouwactiviteit in Nederland. Ongeveer de helft van alle
landbouwgrond wordt gebruikt als weide voor koeien, schapen en geiten. Binnen de intensieve
veehouderij beslaan zuivelproducten en vlees het grootste gedeelte van de productie (Leenaers &
Donkers, 2015).
Hoe groot de intensieve veehouderij in Nederland is, laat de supply chain van kalfsvlees in 2012 duidelijk
zien. Ieder jaar worden er 1.425.000 kalveren in Nederland geslacht. 684.500 van deze kalveren komen
van Nederlandse boerderijen. Hiervan wordt maar liefst 24.700 ton kalfsvlees in Nederland verkocht:
dat is goed voor 1,5 kilo vlees per Nederlander. 200.500 ton kalfsvlees wordt doorverkocht, met name
naar Italië (34%) en Duitsland (23%). Ook de varkenssector en kippensector in Nederland zijn van grote
omvang. In 2013 waren er 12.212.300 varkens in Nederland, gemiddeld 6.6 per hectare. In 2013 waren
er 97.719.300 kippen in Nederland, gemiddeld 52.9 per hectare (Leenaers & Donkers, 2015).
2.2.3 Voedselschandalen in Europa
Alhoewel voedsel in Nederland veiliger is dan ooit tevoren, zijn er de afgelopen jaren
‘voedselschandalen’ geweest die grote bezorgdheid bij het publiek opriepen. Zo was er in 2013 het
vrije-uitloop schandaal in Duitsland, waar vrije-uitloop kippen niet genoeg ruimte hadden om zich
buiten te kunnen bewegen. Ook in 2013 vond het paardenvlees schandaal plaats, waar resten van
paardenvlees in hamburgers in Ierland en het Verenigd Koninkrijk werden gevonden. In 2011 was er in
Duitsland de uitbraak van de EHEC bacterie, waaraan 25 Duitsers overleden (Leenaers & Donkers,
2015). In 2017 hield de stof fipronil, die op een aantal Nederlandse pluimveebedrijven was
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aangetroffen, Nederland in haar greep (Rijlaarsdam, 2017). Deze voorbeelden illustreren dat het gedrag
van de intensieve veehouderij niet altijd goed is en dat er nog veel verbetering mogelijk is. Hierbij moet
wel in gedachten worden gehouden dat de voedselschandalen uitzonderingen zijn, en niet
representatief voor wat er in de hele sector gebeurt.

2.3 Mogelijke oorzaken van de gap
Nu de rol van de intensieve veehouderij in Nederland is geschetst, ga ik dieper in op de mogelijke
oorzaken van de gap tussen de identiteit en het gewenste imago. Uit de literatuur komen zeven
mogelijke hoofdoorzaken naar voren: fysieke afstand, kennis uit de (online) media, veranderingen in
het communicatielandschap, gebrek aan common ground, gebrek aan communicatie, emoties en
gebrek aan vertrouwen. In de volgende paragrafen worden alle mogelijke factoren besproken.
2.3.1 Fysieke afstand
Vandaag de dag zijn er veel (rijke) landen waar commerciële landbouw niet iets is waar je direct mee in
aanraking komt. In de Verenigde Staten vormen boerenfamilies slechts 2% van de gehele bevolking.
Volgens Paarlberg (Paarlberg, 2017), professor aan de Harvard Kennedy School, is dit onderdeel van
het communicatieprobleem (en imagoprobleem) tussen boeren en burgers. Paarlberg signaleert dat op
veel plaatsen jongeren geïnteresseerd raken in de landbouw, maar geen toegang hebben tot de
moderne boerderijen waar voedsel wordt geproduceerd (Paarlberg, 2017).
Ook volgens Eise (Eise & Hodde, 2017) vormt de fysieke afstand een extra uitdaging als het gaat om
intensieve veehouderij en imago. Technologische verbeteringen hebben het aantal mensen dat
werkzaam is in de landbouw radicaal verlaagd, waardoor veel consumenten ver van de
voedselproductieketen staan. Volgens Eise (Eise & Hodde, 2017) is communiceren niet zo moeilijk
wanneer iedereen dezelfde achtergrond heeft, maar vandaag de dag kennen maar weinig mensen
personen die werkzaam zijn in de landbouw. Hierdoor is een groot verschil in achtergrond ontstaan
(Eise & Hodde, 2017).
2.3.2 Kennis uit de (online) media
Hiermee samen hangt het gebrek aan (juiste) kennis onder de consument, een van de mogelijke
oorzaken van de gap. De enige kennis de eerder genoemde jongeren hebben over grotere,
commerciële boerderijen komt van de media, uit de online wereld of van wat ze horen in gesprekken
met vrienden. Media-aandacht buiten de landbouwgebieden is volgens Paarlberg (Paarlberg, 2017)
zelden goed geïnformeerd en veelal vijandig. Het is daarom volgens Paarlberg (Paarlberg, 2017) voor
burgers belangrijk om te bedenken waar hun informatie vandaan komt, en voor boeren en
wetenschappers om goede communicatie als een professionele verantwoordelijkheid te zien.
Volgens Boogaard (Boogaard & Barwegen, 2009) overheersen in de media twee beelden van de
veehouderij. ‘Het eerste beeld is een positief, maar vooral romantisch en idyllisch beeld. Het tweede
is een negatief beeld verbonden met onderwerpen als schaalvergroting en dierwelzijn.’
Volgens Ramaswamy (Ramaswamy, 2017) hebben landbouwonderzoekers, leraren en stakeholders
communicatie veelal laten liggen, en zonder hun stemmen in het debat werd de conversatie gekaapt
door mondige minderheden. Media, in allerlei vormen, is volgens Ramaswamy (Ramaswamy, 2017) de
overschreeuwende stem geworden op allerlei landbouwonderwerpen. Wanneer de media deze
controversiële onderwerpen presenteren, wordt wetenschappelijk onderzoek vaak gepresenteerd
direct naast de tegenargumenten van een beroemdheid of ‘expert’ zonder geloofwaardige referenties.

31

Vaker wel dan niet ligt de focus en het vertrouwen bij die bekendheid en niet bij het wetenschappelijk
bewijs. Daarom is het volgens Ramaswamy (Ramaswamy, 2017) cruciaal om vertrouwen te creëren,
percepties te begrijpen en boodschappen te maken die weerklank vinden door te luisteren naar de
bezorgdheid van consumenten.
Volgens Eise (Eise & Hodde, 2017) is het achterhalen van juiste informatie over de intensieve
veehouderij niet makkelijk voor de consument. De consumenten hebben geen betrouwbaar forum
waar ze een goed beargumenteerde conclusie vandaan kunnen halen. Consumenten doen wat ze
kunnen om over landbouw en het voedselsysteem te leren. Ze pikken stukjes informatie op door de
media, beroemdheden, marketeers en debatten. Deze zijn niet altijd bezorgd over het presenteren van
de volledige waarheid of het spreken vanuit bedachtzaamheid en/of compassie (Eise & Hodde, 2017).
2.3.3 Veranderingen in het communicatielandschap
Veel van de uitdagingen op het gebied van landbouw en imago zijn het gevolg van revolutionaire
veranderingen die in het communicatielandschap hebben plaatsgevonden, stelt Eise in haar boek ‘The
Communication Scarcity in Agriculture’ (Eise & Hodde, 2017). De landbouwsector is niet de enige in dit
snel veranderende landschap. Alle industrieën komen deze confrontatie tegen en moeten dealen met
een geheel nieuwe manier van informatie ontvangen en versturen. De landbouw heeft het op
communicatiegebied extra moeilijk. Technologische verbeteringen hebben het aantal mensen dat
werkzaam is in de landbouw radicaal verlaagd, waardoor veel consumenten ver van de
voedselproductieketen staan. Dit huidige communicatieklimaat heeft drie key elements die context
geven aan de uitdagingen: 1) de ‘mobile mind shift’ (nieuwe manier van denken), 2) veranderingen in
het traditionele journalistiek en 3) het verlies van toezicht op informatie door de komst van het internet
(Eise & Hodde, 2017).
De mobile mind shift
De mobile mind shift is ontstaan door onze mobiele telefoons en internet. ‘We hebben geleerd
dat alles wat we nodig hebben beschikbaar is, overal en altijd, op onze telefoons. Het resultaat
hiervan is dat we een nieuwe manier van denken hebben aangeleerd. We kunnen niet alleen
nieuwe dingen doen, we verwachten ook nieuwe dingen’ schrijven de auteurs van het boek
The Mobile Mind Shift (Schadler, Bernoff, & Ask, 2014). Ze beschrijven het proces als een grote
verandering in hoe we de werkelijkheid ervaren: de verwachting dat je krijgt wat je wilt op het
moment dat je het nodig hebt. Het is absurd hoe ver deze ‘instant satisfaction’ verwijderd is
van de biologische realiteit en natuurlijke processen van de voedselproductie. Toch kunnen
deze twee werelden naast elkaar bestaan, blijkt in het boek van Eise (Eise & Hodde, 2017).
Effectieve communicatie over landbouw kan volgens haar plaatsvinden in dit landschap.
Praktisch gezien verhoogt de mobile mind shift de behoefte aan responsiviteit en transparantie
volgens Eise (Eise & Hodde, 2017). Geruchten en speculaties waaien niet langer meer over.
Mensen willen geen antwoorden meer, ze verwáchten ze. Dit vereist een shift van defensieve
communicatie naar offensieve communicatie. Anticiperen op de communicatie-issues die
kunnen ontstaan en ze voor zijn is cruciaal. Verwachten dat iets negatiefs overgaat is niet langer
een effectieve communicatiestrategie in de wereld van vandaag (Eise & Hodde, 2017).
Veranderingen in traditionele journalistiek
Het tweede element dat bij landbouw en communicatie komt kijken is het teruglopen van
traditionele journalistiek. Er zijn minder reporters dat er ooit zijn geweest. Dit maakt factchecking en nauwkeurig onderzoek veel uitdagender, zeker wanneer er een deadline is. Met
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dalende advertentie-inkomsten voelen media de drang om te publiceren wat de lezers willen
lezen - en zo hun inkomsten te verhogen. Combineer dit met de vraag die wordt veroorzaakt
door een 24-uurs nieuwscyclus en je hebt, in de woorden van Pulitzer Prize-winnaar Rosenburg:
‘Bloggers whipping up hyberbole like meringue, hyperventilating news anchors, add-libbing
reporters, instant nonexperts and hair-trigger pundits shooting from the hip with bombast
blazing’ (Eise & Hodde, 2017). Mediagektes zijn makkelijk te begrijpen in deze context.
Iedereen zonder journalistieke achtergrond kan zichzelf als expert verkopen en meedoen aan
het publieke debat. Wat is veranderd, is dat het aanbod van nieuws en informatie een publiek
goed is geworden, en er zijn geen barrières die je tegenhouden om mee te doen (Eise & Hodde,
2017).
Verlies van toezicht op informatie
Het ontbreken van barrières brengt ons bij het derde element van moderne communicatie dat
belangrijk is om te begrijpen: het ontbreken van informatiecontrole. Journalisten werden ooit
gezien als de ‘waakhonden’. Hun rol was om nauwkeurig nieuwswaardige items te selecteren,
en vervolgens een gebalanceerd portret van de feiten te presenteren. Van informatie die werd
gepubliceerd, werd een zekere standaard verwacht. Dit geldt nog steeds voor journalisten,
maar voor bloggers, beroemdheden, talkshow hosts, radiosterren en YouTubers, eigenlijk
iedereen met een social media-account, is de enige barrière een verbinding met het internet.
Iedereen kan posten op het internet, het kan zo gefantaseerd of authentiek zijn als de auteur
wenst. Op betrouwbare nieuwssites na is er weinig informatietoezicht op het internet. Het
wordt wel geprobeerd, maar de snelheid van informatie generatie is sneller dan elke
controlerende organisatie. Bedrijven, social media personages en de overvloed aan andere
stemmen worden niet accountable gehouden voor de standaarden van de journalistiek (Eise &
Hodde, 2017).
2.3.4 Gebrek aan common ground
Wanneer de consument leert over de ‘horror’ van conventionele landbouw, en de boeren leren over
de ‘door voedsel geobsedeerde’ consument , zien we onszelf volgens Eise (Eise & Hodde, 2017) als
fundamenteel verschillende mensen, zonder ‘common ground’ (een gemeenschappelijke basis).
Wanneer we proberen te communiceren en onszelf als fundamenteel anders zien, is dat een probleem.
Wij als mensen zijn ‘getraind’ om de argumenten en gevoelens van de ander af te keuren in een
discussie. Er moet altijd iemand zijn aan de andere kant van de tafel om tegen te schreeuwen, alleen
zo weten we hoe we ons punt kunnen maken. Dit soort discussies komen veel voor maar zijn niet
vruchtbaar, omdat de ‘common ground’ met de tegenpartij niet wordt gezocht (Eise & Hodde, 2017).
Het concept common ground wint aan populariteit in de gesprekken van vandaag de dag over voedsel
en landbouw. Volgens Eise (Eise & Hodde, 2017) breekt focussen op common ground de gewoonte van
het letten op wat ons anders maakt, en kijkt in plaats daarvan naar gemeenschappelijke doelen.
Common ground in de landbouw heeft een zeer specifiek doel: degenen zonder landbouwachtergrond
en degenen met landbouwachtergrond helpen om elkaar beter te begrijpen, en elkaar te zien met
minder vijandigheid en achterdocht. Het geeft aandacht aan het feit dat we meer gemeenschappelijk
hebben dan we denken, dat moeten we realiseren voor we een overhaaste conclusie over elkaar
trekken.
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Compromissen zijn volgens Eise (Eise & Hodde, 2017) de toekomst over het voedsel- en
landbouwdebat. Of het nou gaat over dierenwelzijn, milieu, biologisch, GMO’s (genetisch
gemodificeerde organismen) of andere zaken: compromissen sluiten leidt in het algemeen tot een goed
resultaat in de diverse maatschappij en wereld. Een compromis vereist bijna altijd goede communicatie.
In het landbouwverhaal kan common ground gebruikt worden om het proces minder pijnlijk te maken.
Of je nou een gesprek hebt met een buurman, wetenschapper, consument of beleidsmaker, je kunt
volgens Eise (Eise & Hodde, 2017)‘ altijd de boel kalmeren door common ground te zoeken. Dingen
zeggen als ‘We willen beiden dat onze kinderen gezond zijn en goed voedsel hebben’ of ‘Ik weet dat we
allebei een veilige en duurzame voedselketen voor de toekomst willen creëren’ kan de uitkomst
bepalen. Je herinnert niet alleen jezelf aan dat je een gemeenschappelijk doel hebt, maar je laat de
andere partij zien dat je niet over hen heen wilt lopen’ (Eise & Hodde, 2017).
2.3.5 Gebrek aan communicatie
Net zo hard als dat we common ground in landbouwcommunicatie nodig hebben, hebben we nodig dat
de vijf stakeholders van Eise (Eise & Hodde, 2017) (consumenten, boeren, beleidsmakers,
wetenschappers en agribusiness) uit hun comfortzone stappen en met elkaar interacteren. Deze twee
concepten zijn van elkaar afhankelijk. De vijf spelers moeten werken aan het neerhalen van de barrières
die tussen hen in staan. Eise (Eise & Hodde, 2017) herinnert eraan dat de ‘communication scarcity in
agriculture’ (het gebrek aan communicatie in de landbouw) niet refereert aan wat er tussen boer en
boer of consument en consument wordt gezegd. Er wordt daar juist al heel veel besproken. De
communication scarcity refereert naar wat er (niet) gedeeld wordt tussen deze verschillende groepen
mensen. Als we een duurzame en overvloedige toekomst voor de landbouw willen, moeten we volgens
Eise alle stakeholders betrekken en communicatie niet langer als ondergeschikte vorm van inspanning
zien (Eise & Hodde, 2017).
Negatief zelfbeeld van de boer
Gesprekken tussen de consument en de boer zijn belangrijk om de gap tussen identiteit en
gewenst imago te dichten. Zo blijkt uit onderzoeken dat de boer negatiever lijkt te denken over
zijn imago dan dat het in werkelijkheid is.
In 1996 liet de net opgerichte LTO door een zogenaamde positioneringsgroep een onderzoek
doen naar de beeldvorming van de boer. In dit onderzoek ging het vooral om het zelfbeeld van
boeren. De conclusie luidde dat het imago van de agrarische sector over het algemeen redelijk
was, maar dat de kennis in de samenleving sterk beïnvloed werd door incidenten en hypes.
Hierdoor voelden de boeren zich vaak aangevallen en miskend (Karel, 2013).
Ook in de 21e eeuw lijkt de boer negatiever te denken over zijn imago dan het in werkelijkheid
is. Zo deed TNS NIPO in 2005 voor het Ministerie van LNV onderzoek naar het imago van de
landbouwsector (Karel, 2013). Dat bleek veel positiever te zijn dan het zelfbeeld dat de boer
had. Daarnaast vonden de consumenten in 2005 dat de agrariër hardwerken, eerlijk en
milieuvriendelijker dan de gemiddelde Nederlander. De boeren hadden daarentegen het gevoel
dat de sector een negatief imago had bij consumenten en overheid, wat zijn weerslag kreeg in
veel regelgeving en controle (Karel, 2013). Ook vanuit de sector zelf komen af en toe geluiden
die aanmoedigen tot een positieve blik op de intensieve boerderij (Nieuwe Oogst, 2017). Deze
oproepen laten zich steunen door de positieve cijfers die de consument de sector gaf in
verschillende onderzoeken (TNS, 2017).

34

Wetenschap en communicatie
Ramaswamy, ondernemer in de biotechnologische sector, is het met Paarlberg eens
(Ramaswamy, 2017). Hij beschrijft dat met name de Verenigde staten een van de meest
analfabete landen op wetenschappelijk gebied is, zeker wanneer het om voedsel en landbouw
gaat. Dit wetenschappelijk analfabetisme werkt volgens Ramaswamy goed geïnformeerde
dialogen tegen, die hard nodig zijn om sociale uitdagingen te adresseren. Hierdoor cirkelen de
discussies rondom voedsel en landbouw eindeloos rondom beweringen, wantrouwen en
achterdocht. In deze veranderende wereld is effectieve en productieve communicatie m.b.t.
voedsel en landbouw cruciaal als het gaat om verzekering van de wereldwijde
voedselvoorziening. Landbouw lijkt voor het publiek soms gehuld in een waas van
geheimzinnigheid (Ramaswamy, 2017).
Om de landbouwcommunicatie te verbeteren, vindt Ramaswamy (Ramaswamy, 2017) dat het
volume van de wetenschap moet worden opgeschroefd. Landbouwspecialisten moeten
effectiever en beter communiceren, en het publiek moet zorgen dat het zichzelf beter
informeert. Hierdoor kan de landbouw de waas van geheimzinnigheid van zich afschudden en
door de informatie-overload breken, om zo het verhaal van de landbouw aan het publiek te
vertellen (Ramaswamy, 2017).
2.3.6 Gebrek aan vertrouwen
Een belangrijke factor die de gap tussen werkelijke identiteit en gewenst imago positief kan
beïnvloeden, is het vertrouwen (Onwezen & e.a., 2016). Echter, door steeds vaker opduikende
incidenten wordt het vertrouwen in de intensieve veehouderij en de gehele sector geschaad. Zo kunnen
de voedselschandalen en fraudezaken, zoals de mestfraude, een negatief effect hebben op het imago
van de sector (Nieuwe Oogst, 2018). Dit voedt het wantrouwen dat de consument volgens Jansen
(Jansen, 2016) al heeft tegenover zijn voedselbron. Volgens haar voelen veel consumenten zich steeds
op het verkeerde been gezet. Hiermee samen hangt volgens Jansen (Jansen, 2016) het gevoel van
machteloosheid, omdat de consument niet weet wie te geloven. De consument gaat vervolgens wel op
zoek naar kennis (zie paragraaf 2.3.2), maar blijft een gevoel van wantrouwen houden. De fraudezaken
en schandalen van de laatste jaren hebben volgens onderzoek het vertrouwen in de intensieve
veehouderij dan ook doen dalen (Onwezen & e.a., 2016).
2.3.7 Bij voedsel hoort (sterke) emotie
In de discussie over voedsel en intensieve veehouderij lopen de emoties soms hoog op, een mogelijke
factor waardoor de gap is ontstaan. Deze soms sterke emoties in de discussie rondom de landbouw
hebben verschillende oorzaken, waaronder de eerder genoemde voedselschandalen. In de afgelopen
jaren hebben consumenten en het algemeen publiek veel verontrustende verslagen over ons
voedselsysteem gehoord, zoals paardenvlees in hamburgers (Leenaers & Donkers, 2015). Hierdoor is
het geen wonder dat de gemiddelde persoon sceptisch is geworden over hoe ons voedsel wordt
geproduceerd. Consumenten willen de beste keuzes maken voor hun gezondheid en het milieu.
Volgens Eise (Eise & Hodde, 2017) is de enige manier waarop de meeste consumenten weten hoe ze
gezonde keuzes kunnen maken, het kiezen van wat zij als ethische aankopen beschouwen.
Consumenten zijn veel bezig met ethiek maar worden geconfronteerd met dilemma na dilemma. Welk
merk koffie is fair-trade? Welke van deze biefstukken komt van goed behandelde koeien? Wanneer
elke aankoop moraal gewicht draagt, kan het overweldigend en uitdagend zijn om beslissingen te
maken die in lijn staan met persoonlijke waarden (Eise & Hodde, 2017).
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Gezondheid
Een andere oorzaak voor de emotie die komt kijken bij voedsel is gezondheid. Gezondheid is
gelinkt aan voedsel, en voedsel is gelinkt aan landbouw. Gezondheidsproblemen zijn
emotioneel, mede daarom wil de consument weten wat hij of zij eet. Daarnaast is eten op
zichzelf een emotionele activiteit. Eten activeert neurologische substraten op dezelfde manier
als drugs kan doen (Eise & Hodde, 2017).
Herinneringen
Herinneringen en gevoelens bij voedsel kunnen ook sterke emoties veroorzaken. Er is een
reden dat je favoriete maaltijd uit je kindertijd ‘comfort food’ wordt genoemd. Ook ben je
emotioneel verbonden met de maaltijden die op feestdagen wordt geserveerd. De
herinneringen (bijvoorbeeld oliebollen met Oud en Nieuw) zijn net zo belangrijk als de
ingrediënten die je gebruikt (Eise & Hodde, 2017).
Dierenwelzijn
Dierenwelzijn is een andere sterke, emotionele trigger voor consumenten. Vee, en dieren in
het algemeen, hebben het potentieel sterke gevoelens uit te lokken. Vee wordt vaak gezien als
hulpeloos, onderworpen aan de wrede grillen van hun boerenopzichters. Een boer die Eise
(Eise & Hodde, 2017) sprak, beweerde dat huisdieren zijn verheven tot familiestatus en vee is
verheven tot huisdierenstatus. Daar komt bovenop dat de ethische gedachtes over dit
onderwerp erg variëren. Voor de meesten is er een fundamenteel verschil tussen het doden
van dieren om een land te voeden en het wurgen van je huiskat. De gevoelens die bovenkomen
als het over dieren gaat, maken een evenwichtige discussie erg lastig (Eise & Hodde, 2017).
Kennis
Een laatste oorzaak voor emoties als het over voedsel gaat, is (het gebrek aan) kennis.
Technologische ontwikkelingen die de landbouw positief getransformeerd hebben, zoals
melkrobots, worden vaak niet door de consument met enthousiasme ontvangen en zijn
moeilijk te begrijpen (Eise & Hodde, 2017). Incomplete kennis of te complexe informatie zorgt
ervoor dat mensen nóg emotioneler reageren (Martino, Kumaran, Seymour, & Dolan, 2006). In
de landbouw worden veel dingen uit het zicht gedaan, waardoor de sector niet transparant
lijkt. Zeker wanneer mensen meer over voedsel willen weten is dit een lastig gegeven en kan
dit in voedseldiscussies heftige emoties oproepen (Eise & Hodde, 2017).
Emoties bij boeren
Niet alleen consumenten ervaren emoties als het gaat om de intensieve veehouderij en
voedsel. Ook voor de boeren zelf ligt de discussie rond de sector erg gevoelig (Eise & Hodde,
2017). Boeren kan een manier van leven, een roeping zijn. In sommige gevallen werken er
meerdere familieleden op de boerderij. Veel boeren erven hun land van generaties die voor
hen kwamen. Het doordringt zoveel facetten van hun level dat ze emotioneel gehecht raken
aan hun beroep. Ook is er de druk van de grote investeringen die zijn gedaan voor de dure
benodigdheden die nodig zijn om een boerderij te runnen. Daarom kunnen boeren ook
emotionele reacties hebben in verhitte discussies en gevoelige communicatiesituaties. In het
klimaat van vandaag de dag is het voor een boer ‘gewoon’ om aangevallen te worden voor zijn
beroep (wat voor veel boeren deel is van hun identiteit). Dit kan een omgeving creëren waarin
communicatie geheel stopt of juist geheel uit controle raakt. Het is enorm moeilijk om
empathie te hebben wanneer iemand zich aangevallen of niet gerespecteerd voelt (Eise &
Hodde, 2017).
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2.4 Conclusie
De landbouw is een zeer belangrijke sector voor de Nederlandse economie. Bijna 200.000 mensen
verdienen hun brood met de Nederlandse landbouw, waaronder ook de intensieve veehouderij valt.
Deze sector is niet alleen van economisch belang, maar speelt ook een grote rol in het voedselpatroon
van de Nederlanders. Dagelijks eten zij gemiddeld 13 gram eieren, 110 gram vlees(producten) en 375
gram melk en zuivelproducten. Daarnaast is de Nederlandse veehouderij enorm efficiënt en kan ons
land, ondanks de kleine omvang, een groot deel van de opbrengst exporteren. Mede hierom krijgt de
Nederlandse landbouw veel lof in het buitenland.
Toch is in Nederland zelf de landbouw, en daarbinnen met name de intensieve veehouderij, niet zo
geliefd. Het imago is vooral op het gebied van duurzaamheid negatief. Dit strookt, zeker volgens de
landbouw zelf, niet met de identiteit en het gedrag van de sector. Er is als het ware een ‘gat’ ontstaan
tussen wat er werkelijk gebeurt (de identiteit) en het beeld wat er van de sector heerst (het werkelijke
imago). Om dit gat te dichten en het gewenste imago te realiseren, wil ik onderzoeken hoe het
instrument communicatie is in te zetten. Goede communicatie is een nog niet veel gebruikte manier
om de persoonlijkheid van de intensieve veehouderij aan de buitenwereld te laten zien.
Voor het ontstaan van de gap tussen identiteit en werkelijk imago zijn vanuit de literatuur zeven
mogelijke oorzaken aan te wijzen. Door de fysieke afstand (1) komen niet veel mensen direct in
aanraking met de intensieve veehouderij. Hierdoor hebben de consument en de boer een geheel
andere achtergrond, wat een positief imago lastig te realiseren maakt. Ook het halen van kennis uit de
(online) media (2) kan bijdragen aan een negatiever imago. Media-aandacht buiten de
landbouwgebieden is zelden goed geïnformeerd en veelal vijandig. Verder overheersen er twee
beelden in de media: een romantisch beeld en een industrieel beeld. Daarnaast heeft de intensieve
veehouderij te weinig zijn stem laten horen, waardoor het debat gekaapt werd door mondige
minderheden. Media is de overschreeuwende stem geworden op allerlei landbouwonderwerpen.
Wanneer deze media de controversiële onderwerpen behandelen, wordt wetenschappelijk onderzoek
vaak ondergeschikt gesteld.
Een andere mogelijke oorzaak is de verandering die in het communicatielandschap heeft
plaatsgevonden (3). De mobile mind shift, de veranderingen in de traditionele journalistiek en het
verlies van toezicht op informatie door de komst van het internet hebben communicatie op zijn kop
gezet. Hierdoor is een geheel nieuwe manier van communiceren nodig, wat niet altijd door de
intensieve veehouderij wordt gedaan. Verder kan het gebrek aan common ground (4) in de discussie
een oorzaak zijn van de gap tussen identiteit en werkelijk imago. In de discussie zien we de tegenpartij
als fundamenteel anders, waardoor we die automatisch afkeuren en niet op zoek zijn naar een
gemeenschappelijke basis. Common ground moeten we in gedachten houden tijdens het debat over de
intensieve veehouderij, omdat we samen werken aan een gemeenschappelijk doe.
Verder kan een gebrek aan communicatie (5) de gap verklaren. Wanneer de stakeholders van de
intensieve veehouderij uit hun comfortzone stappen en het gesprek met elkaar aangaan, kan dit zorgen
voor een positiever imago. Met name gesprekken tussen de consument en de boer zijn van belang. De
boer lijkt negatiever te denken over zijn imago dan dat het in werkelijkheid is, dit komt door het gebrek
aan communicatie. Ook tussen de wetenschap en de consument is een gebrek aan communicatie
zichtbaar. Dit werkt goed geïnformeerde dialogen tegen en laten wantrouwen, beweringen en
achterdocht bestaan: geen goede ingrediënten voor een positief imago. Een andere factor is het gebrek
aan vertrouwen (6). Door steeds vaker voorkomende incidenten wordt het vertrouwen in de intensieve
veehouderij geschaad. Deze incidenten voeden het wantrouwen dat veel consumenten al hadden
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tegenover hun voedselbron. Het gebrek aan vertrouwen hangt samen met machteloosheid, omdat de
consument niet langer weet wie te geloven. Hierdoor gaat de consument op zoek, maar het gevoel van
wantrouwen blijft.
De laatste mogelijke oorzaak is emotie (7). De soms hoog oplopende emoties in het landbouwdebat
ontstaan deels door de verontrustende verslagen in de media, zoals berichten over de
voedselschandalen. Dit heeft direct te maken met gezondheid, en dat is een emotioneel onderwerp.
Daarnaast is voedsel op zich al emotioneel, bijvoorbeeld door de herinneringen die aan voedsel
verbonden zijn. Ook dierenwelzijn is een sterke, emotionele trigger voor de consument. Verder is het
gebrek aan (technologische) kennis een veroorzaker van emotie: de technologische ontwikkelingen die
de landbouw positief getransformeerd hebben, worden vaak niet met enthousiasme ontvangen door
de consument. Daar komt bij dat veel dingen uit het zicht worden gedaan in de intensieve veehouderij,
waardoor de sector hier niet transparant over lijkt.
Ten slotte ervaren ook de boeren emoties in de landbouwdiscussie, soms staan ze zelfs onder druk. In
het klimaat van vandaag de dag is het voor de boer ‘gewoon’ om aangevallen te worden om zijn beroep.
Dit kan een omgeving creëren waarin communicatie geheel stopt of juist geheel uit controle raakt. Het
is enorm moeilijk om empathie te hebben wanneer iemand zich aangevallen of niet gerespecteerd
voelt.
Deze zeven factoren dragen volgens de literatuur bij aan de gap die is ontstaan tussen de identiteit van
de intensieve veehouderij en het werkelijke imago, dat ver van het gewenste imago afstaat.
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In dit hoofdstuk licht ik de methoden toe die voor dit onderzoek zijn
gebruikt. Hierbij maak ik onderscheid tussen twee manieren van
dataverzameling: fieldresearch en deskresearch. Daarnaast onderscheid ik
twee soorten onderzoek: kwalitatief en kwantitatief.
Per deelvraag geef ik aan welke instrumenten er worden gebruikt en hoe
de data wordt verzameld. Vervolgens licht ik toe hoe de verzamelde data
wordt geanalyseerd.
Na de beschrijving van de gekozen onderzoeksmethoden ga ik in op de
betrouwbaarheid en validiteit van dit onderzoek.

GEBRUIKTE BEGRIPPEN
Duurzaamheid
Duurzaamheid is een breed begrip en wordt in dit onderzoek gezien in het kader van de klimaatvoetafdruk. De
klimaatvoetafdruk (ook wel carbon footprint of milieuvoetafdruk genoemd) is de som van broeikasgasemissies gedurende de
levenscyclus van een product.
Imago
Het imago is het beeld dat bestaat over de organisatie onder de doelgroep, omgeving en publieke opinie. Het imago
wordt bepaald door de ontvanger en ontstaat uit directe (eigen) of indirecte ervaringen met de organisatie.
Intensieve veehouderij
De veehouderij die niet afhankelijk is van grond, dus niet grondgebonden zoals de melkveehouderij. De intensieve
veehouderij omvat de varkenshouderij en de pluimveehouderij, en de wat kleinere vleeskalverhouderij, schapenhouderij en
geitenhouderij.
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3.1 Onderzoeksmethoden deelvraag 1
‘Wat is het imago van de intensieve veehouderij op het gebied van duurzaamheid onder (verschillende
groepen) consumenten?’

3.1.1 Soorten onderzoek
Fieldresearch & deskresearch
3.1.2 Instrumenten
• Kwalitatief literatuuronderzoek
Ik maak hiervan gebruik omdat ik me wil oriënteren op de probleemsituatie en een theoretische
onderbouwing van de onderzoeksopzet wil creëren (Verhoeven, 2014).
•

Kwalitatief interview (halfgestructureerd)
Ik maak hiervan gebruik omdat dit het meest geschikte instrument is om achter de beleving van de
geïnterviewde te komen én nieuwe informatie wil verzamelen over het onderwerp. Daarnaast past
dit goed bij de inductieve vraagstelling (Verhoeven, 2014).

•

Kwantitatieve monitoring van social media (online)
Ik maak hier gebruik van omdat dit het meest geschikte instrument is om ontwikkelingen in de tijd
te volgen én ze te evalueren. Dit past goed bij de inductieve vraagstelling (Verhoeven, 2014).

3.1.3 Dataverzameling
Voor de dataverzameling maak ik gebruik van drie methoden: vragen stellen, observeren en bestaand
materiaal (Baarda, 2014).
•

Data kwalitatief literatuuronderzoek
De data wordt verzameld d.m.v. boeken, (wetenschappelijke) publicaties en onderzoeken van bij
voorkeur 2014 – 2018, uit online databases en de Universiteitsbibliotheek van de WUR.

•

Data kwalitatief interview
De data wordt verzameld door het houden van twee interviews. Bij voorkeur zijn dit A) een
wetenschapper Economic Research van de WUR en B) een vleesinkoper bij een supermarkt.

•

Data kwantitatieve monitoring
De data wordt verzameld door het monitoren van social media in Coosto op begrippen die van
toepassing zijn op de intensieve veehouderij. De monitoring betreft de periode 2017 – 2018.

3.1.4 Analysemethoden
• Analyse data kwalitatief literatuuronderzoek
De analyse van de data vindt plaats door inductieve interpretatie tekstlabeling (Baarda, 2014).
•

Analyse data kwalitatief interview
De analyse van de data vindt plaats door coderen en inductieve interpretatie (Baarda, 2014).

•

Analyse data kwantitatieve monitoring
De analyse van de data vindt plaats door deductieve interpretatie van Coosto (Baarda, 2014).
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3.2 Onderzoeksmethoden deelvraag 2
‘Wat zijn de belangrijkste trends die van invloed zijn op het duurzaamheidsimago van de intensieve
veehouderij onder consumenten?’

3.2.1 Soorten onderzoek
Fieldresearch & deskresearch
3.2.2 Instrumenten
• Kwalitatief literatuuronderzoek
Ik maak hiervan gebruik omdat ik me wil oriënteren op de probleemsituatie en een theoretische
onderbouwing van de onderzoeksopzet wil creëren (Verhoeven, 2014).
•

Kwalitatief interview (halfgestructureerd)
Ik maak hiervan gebruik omdat dit het meest geschikte instrument is om achter de beleving van de
geïnterviewde te komen én nieuwe informatie wil verzamelen over het onderwerp. Daarnaast past
dit goed bij de inductieve vraagstelling (Verhoeven, 2014).

3.2.3 Dataverzameling
Voor de dataverzameling maak ik gebruik van twee methoden: vragen stellen en bestaand materiaal
(Baarda, 2014).
•

Data kwalitatief literatuuronderzoek
De data wordt verzameld d.m.v. boeken, (wetenschappelijke) publicaties en onderzoeken van 2014
– 2018, uit online databases en de Universiteitsbibliotheek van de WUR.

•

Data kwalitatief interview
De data wordt verzameld door het houden van een interview. Bij voorkeur is is dit een
vertegenwoordiger van het Voedingscentrum (gespecialiseerd in duurzame voeding) of een
trendwatcher op het gebied van voeding en/of gezondheid.

3.2.4 Analysemethoden
• Analyse data kwalitatief literatuuronderzoek
De analyse van de data vindt plaats door inductieve interpretatie en het labelen van de teksten
(Baarda, 2014).
•

Analyse data kwalitatief interview
De analyse van de data vindt plaats door inductieve interpretatie (Baarda, 2014).
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3.3 Onderzoeksmethoden deelvraag 3
Welke invloed hebben de intensieve veehouderij en haar stakeholders op het duurzaamheidsimago van
de intensieve veehouderij?

3.3.1 Soorten onderzoek
Fieldresearch & deskresearch
3.3.2 Instrumenten
• Kwalitatief literatuuronderzoek
Ik maak hiervan gebruik omdat ik me wil oriënteren op de probleemsituatie en een theoretische
onderbouwing van de onderzoeksopzet wil creëren (Verhoeven, 2014).
•

Kwalitatief interview (halfgestructureerd)
Ik maak hiervan gebruik omdat dit het meest geschikte instrument is om achter de beleving van de
geïnterviewde te komen én nieuwe informatie wil verzamelen over het onderwerp. Daarnaast past
dit goed bij de inductieve vraagstelling (Verhoeven, 2014).

3.3.3 Dataverzameling
Voor de dataverzameling maak ik gebruik van twee methoden: vragen stellen en bestaand materiaal
(Baarda, 2014).
•

Data kwalitatief literatuuronderzoek
De data wordt verzameld d.m.v. boeken, (wetenschappelijke) publicaties en onderzoeken van 2014
– 2018, uit online databases en de Universiteitsbibliotheek van de WUR.

•

Data kwalitatief interview
De data wordt verzameld door het houden van interviews met vertegenwoordigers van de
belangrijkste stakeholdergroepen. Hoeveel dit er zijn, wordt duidelijk uit de literatuurstudie. In
ieder geval zullen er interviews plaatsvinden met boeren, consumenten, wetenschappers en media.

3.3.4 Analysemethoden
• Analyse data kwalitatief literatuuronderzoek
De analyse van de data vindt plaats door inductieve interpretatie en het labelen van de teksten
(Baarda, 2014).
•

Analyse data kwalitatief interview
De analyse van de data vindt plaats door coderen en inductieve interpretatie (Baarda, 2014).
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3.4 Onderzoeksmethoden deelvraag 4
‘Wat kan de intensieve veehouderij leren van de huidige imagocampagnes binnen de landbouw?’

3.4.1 Soorten onderzoek
Fieldresearch & deskresearch
3.4.2 Instrumenten
• Kwalitatief literatuuronderzoek
Ik maak hiervan gebruik omdat ik me wil oriënteren op de probleemsituatie en een theoretische
onderbouwing van de onderzoeksopzet wil creëren (Verhoeven, 2014).
•

Kwalitatief interview (halfgestructureerd)
Ik maak hiervan gebruik omdat dit het meest geschikte instrument is om achter de beleving van de
geïnterviewde te komen én nieuwe informatie wil verzamelen over het onderwerp. Daarnaast past
dit goed bij de inductieve vraagstelling (Verhoeven, 2014).

3.4.3 Dataverzameling
Voor de dataverzameling maak ik gebruik van twee methoden: vragen stellen en bestaand materiaal
(Baarda, 2014).
•

Data kwalitatief literatuuronderzoek
De data wordt verzameld d.m.v. boeken, (wetenschappelijke) publicaties en onderzoeken van 2000
– 2018, uit online databases en de Universiteitsbibliotheek van de WUR.

•

Data kwalitatief interview
De data wordt verzameld door het houden van een interview met een persoon die betrokken is
(geweest) bij imagoverbetering binnen de landbouw. Bij voorkeur zijn een boer(in) die mede een
imagocampagne heeft opgezet.

3.4.4 Analysemethoden
• Analyse data kwalitatief literatuuronderzoek
De analyse van de data vindt plaats door inductieve interpretatie en het labelen van de teksten
(Baarda, 2014).
•

Analyse data kwalitatief interview
De analyse van de data vindt plaats door coderen en inductieve interpretatie (Baarda, 2014).
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3.5 Betrouwbaarheid
Dit onderzoek is betrouwbaar doordat ik standaardisering toepas bij de dataverzameling. De
standaardisering richt zich met name op de interviewvragen, die, indien er vergeleken wordt, hetzelfde
zullen zijn. Daarnaast geef ik verantwoording van al mijn handelingen in het document
procesverantwoording. Hierin noteer ik de gemaakte keuzes, leermomenten en omstandigheden die
problemen oproepen, zodat deze ‘fouten’ bij een volgend onderzoek vermeden kunnen worden
(Baarda, 2014).

3.6 Validiteit
Door kwalitatieve onderzoeksmethoden te gebruiken, kan ik tijdens mijn onderzoek dicht bij de
werkelijkheid blijven. Dit zorgt voor behoud van de ecologische validiteit. Verder maak ik gebruik van
datatriangulatie, wat de validiteit ook positief beïnvloedt (Baarda, 2014).
De interne validiteit vergroot ik door:
• Selectie van de geïnterviewden. Wanneer ik mensen ga interviewen, zoek ik een zo divers mogelijke
groep die representatief is voor alle stakeholders en een goede balans biedt op de uiteenlopende
standpunten van het onderwerp.
• Instrumentatie. Ik gebruik voor verschillende geïnterviewden dezelfde vragenlijst wanneer er
vergeleken wordt, zodat er geen vertekening van de resultaten ontstaat (Baarda, 2014).
De begripsvaliditeit vergroot ik door de gebruikte begrippen duidelijk te omschrijven, zodat ik deze
kan omzetten in een vraag die deze begrippen ook écht meet (Baarda, 2014).
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DEELVRAAG 1
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WAT IS HET IMAGO VAN DE INTENSIEVE VEEHOUDERIJ OP HET
GEBIED VAN DUURZAAMHEID ONDER (VERSCHILLENDE
GROEPEN) CONSUMENTEN?
In dit hoofdstuk onderzoek ik wat het imago van de intensieve veehouderij is op het
gebied van duurzaamheid, onder verschillende groepen consumenten.
In het eerste gedeelte kijk ik naar het imago van de agrarische sector in haar geheel, dit
dient als context. In het tweede gedeelte zoom ik in op het imago van de intensieve
veehouderij als onderdeel van de agrarische sector. Ook behandel ik hierbij verschillen
die te zien zijn tussen de sectoren van de intensieve veehouderij, zoals verschillen
tussen het imago van de varkenshouderij en de pluimveehouderij. Vervolgens kijk ik
specifiek naar het duurzame imago van de sector. In het derde gedeelte van dit
hoofdstuk kijk ik naar de verschillen in het imago van de intensieve veehouderij onder
verschillende consumentgroepen. Ten slotte zal ik in het vierde gedeelte het online
sentiment meten. Dit doe ik door middel van een social media-analyse.
Voor deze deelvraag maak ik gebruik van de methoden literatuuronderzoek (resultaten
uit imago-onderzoeken van 1950 - 2017), interview en online-sentimentanalyse. Voor
dit hoofdstuk zijn Gemma Tacken (onderzoeker bij WUR Economic Research,
Consument & Keten), Wim van den Burg (categorymanager Vlees, Vis en Vega bij Coop)
en Freija van Duijne (futuroloog en trendwatcher bij FutureMotions) geïnterviewd.
GEBRUIKTE BEGRIPPEN
Agri & Food
De agrarische sector en de voedselketen. Onderdelen van de voedselketen zijn o.a. veehouders, supermarken en
voedselverwerkingsbedrijven.
Duurzaamheid
Duurzaamheid is een breed begrip en wordt in dit onderzoek gezien in het kader van de klimaatvoetafdruk. De
klimaatvoetafdruk (ook wel carbon footprint of milieuvoetafdruk genoemd) is de som van broeikasgasemissies gedurende de
levenscyclus van een product.
Imago
Het imago is het beeld dat bestaat over de organisatie onder de doelgroep, omgeving en publieke opinie. Het imago
wordt bepaald door de ontvanger en ontstaat uit directe (eigen) of indirecte ervaringen met de organisatie.
Intensieve veehouderij
De veehouderij die niet afhankelijk is van grond, dus niet grondgebonden zoals de melkveehouderij. De intensieve
veehouderij omvat de varkenshouderij en de pluimveehouderij, en de wat kleinere vleeskalverhouderij, schapenhouderij en
geitenhouderij.
Landbouw
Economische sector die zich bezighoudt met werken met planten, dieren en bomen, en bestaat uit akkerbouw, veeteelt en
soms ook bosbouw (geen tuinbouw).
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4.1. Wat is het imago van de landbouw?
In deze paragraaf wordt onderzocht hoe het imago van de landbouw in zijn algemeenheid zich in de
loop van de geschiedenis heeft ontwikkeld. Er wordt gekeken naar de ontwikkeling van het
landbouwimago in de 20e eeuw en hoe dit het imago in de 21e eeuw heeft beïnvloed. Naast het
algemene imago wordt ook de rol die duurzaamheid heeft gespeeld in de beeldvorming onder de
consument onderzocht.

4.1.1. Het imago van de landbouw in de 20e eeuw
Naar het imago van de landbouw is in de afgelopen jaren veel onderzoek gedaan. Dat begon al in 1945,
toen de Stichting voor de Landbouw een voorlichtingsfunctionaris aanstelde om de publieke opinie ten
gunstige van de land- en tuinbouw te beïnvloeden. Een voorlichter die zich niet op de boeren richtte,
maar op het publiek was een betrekkelijk nieuw fenomeen in de agrarische sector (Karel, 2013).
Landbouwimago in de jaren ’50 en ‘60
In 1957 werd in opdracht van het Landbouwschap onderzoek verricht naar de ideeën over de agrarische
sector die onder consumenten leefden. Het eindverslag verscheen in 1958 onder de titel ‘Stedeling en
Boer’ (Landbouwschap, 1958). De mate waarin de resultaten werkelijk een representatief beeld gaven
van de mening van de Nederlanders is volgens Karel discutabel, maar het rapport gaf wel een indruk
van wat stedelingen in zowel middelgrote als grote gemeenten vonden van de agrarische sector (Karel,
2013).
Uit de resultaten bleek dat de consument met name over de boer een uitgesproken mening had (Karel,
2013). Het negatieve beeld overheerste, zo werd de boer als inhalig en eigenwijs beschreven. Positieve
kenmerken van de agrarische sector waren de aanwezige vakkennis en het romantische beeld van het
boerenleven. De consument had dan ook wat moeite met de moderne technieken, die enerzijds het
romantische beeld teniet deed en anderzijds hoorde bij de deskundigheid van de sector
(Landbouwschap, 1958). Het onderzoeksbureau concludeerde in 1958 (Landbouwschap, 1958) dat de
consument erg weinig van de landbouw afwist, en dat de weinige kennis die er was in hoge mate
vertekend bleek. Dit imago-onderzoek vormde voor voorlichters jarenlang het belangrijkste argument
dat de land- en tuinbouw hoognodig iets aan zijn imago moest doen (Karel, 2013).
Landbouwimago in de jaren ‘70
In de periode na het verschijnen van het rapport ‘Stedeling en Boer’ onderging de publieke opinie ten
aanzien van de boeren een verandering (Karel, 2013). Deze verandering komt duidelijk aan het licht als
men het onderzoek uit 1958 vergelijkt met twee onderzoeken over het imago van de boer onder de
consument. Het eerste onderzoek werd in 1975 uitgevoerd door het Instituut voor
Sociaalwetenschappelijk en Economisch Onderzoek (ISEO) (ISEO, 1975). Hieruit bleek dat vooroordelen
over en een negatief imago van de boer minder nadrukkelijk aanwezig waren. De sector werd nu als
hardwerkend, onmisbaar en vakkundig omschreven (Karel, 2013).
In 1977 deed het Nederlands Instituut voor de Publieke Opinie (NIPO) in opdracht van het Ministerie
van Landbouw een vergelijkbaar onderzoek (NIPO, 1977). Wel werd in dit onderzoek meer aandacht
aan milieu en landschap besteed. De meerderheid was positief over de bijdrage van de landbouw aan
het behoud van natuur en landschap (NIPO, 1977). Ondanks de intredende modernisering verdween
volgens Karel (Karel, 2013) het romantische beeld van het boerenleven niet. Dit kwam onder andere
door de opkomst van nieuwe media, zoals televisie, die erin slaagden een romantisch, gedramatiseerd
beeld van de landbouw te creëren (Karel, 2013). Dit waren de zogenaamde ‘boerendrama’s’, waarvan
de televisieserie Bartje (1972) een bekend voorbeeld is.
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Landbouwimago in de jaren ‘80
In de jaren ’80 evolueerde het imago van de landbouw onder consumenten verder in positieve richting
(Karel, 2013). In 1983 publiceerde de Nederlandse Stichting voor Statistiek (NSS) het imago-onderzoek
‘Boeren, Burgers en Buitenlui’. Uit dit onderzoek bleek dat er twee beelden bestonden: het romantische
verlangen naar het boerenleven en het zien van de sector als achterlijk, sluw, oneerlijk en schraperig
(NSS, 1984). Volgens het rapport was de overgrote meerderheid het ermee eens dat boeren belangrijk
waren voor de Nederlandse economie.
Alhoewel het imago als positiever gemeten werd, was de consument minder te spreken over de
landbouw op het gebied van duurzaamheid. Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat ‘de landbouw niet
goed omgaat met het milieu en dat de boeren slordig omspringen met mest en bestrijdingsmiddelen.
Driekwart van de onderzochte consumenten vond ook dat er te weinig werd gedacht aan dierenwelzijn
en landschap. De eindconclusie van het NSS was dat de feitelijke houding van Nederlanders tegenover
de boeren aanmerkelijk positiever was dan over het algemeen geloofd werd (NSS, 1984).
In 1987 voerde het NIPO een imago-enquête uit voor het weekblad Boerderij en de Stichting PRLT,
omdat veel boeren en boerinnen zich zorgen maakten over het negatieve imago onder consumenten
dat over hen zou bestaan (Karel, 2013). Uit het onderzoek bleek dat de boer als hardwerkend, een
moderne ondernemer en normaal persoon werd gezien (NIPO, 1987). Ook hier werd de landbouw
belangrijk voor de Nederlandse economie gevonden. Over de combinatie landbouw en duurzaamheid
waren de meningen verdeeld. Een klein deel van de consumenten hield de landbouw verantwoordelijk
voor de zure regen. Wel vond 40% van de consumenten dat de landbouw productie boven dierenwelzijn
stelde.
Uit de resultaten bleek dat het imago grotendeels positief genoemd kon worden (NIPO, 1987). Anders
dan de uitgevoerde onderzoeken deden vermoeden, bestond onder sommige deskundigen de stellige
indruk dat sinds de jaren ’70 een negatief imago was ontstaan. De deskundigen waren vooral bezorgd
over de associaties met milieuvervuiling, groeihormonen en kistkalveren (het ‘vetmesten’ van kalfjes in
een klein hok) (Karel, 2013).
Landbouwimago in de jaren ‘90
Vanaf de jaren ’90 verschoof het zwaartepunt van het landbouwimago van sociaal-cultureel naar
economie en milieu. Dit is duidelijk te zien in het imago-onderzoek van de Hogeschool Eindhoven in
1991 (Ommen, 1991), waarin op deze laatste twee factoren werd gefocust. Uit het onderzoek bleek dat
de landbouw als economisch zeer belangrijk werd ervaren. Op het gebied van duurzaamheid verschilde
het imago onder consumenten. Toch werd de invloed van de landbouw op het milieu mild gevonden en
was het landschap van het platteland naar tevredenheid (Ommen, 1991).
Boeren gaven echter aan steeds meer negatieve druk te voelen over hun omgang met het milieu, ook
al werd dat negatieve beeld niet bevestigd in de imago-onderzoeken (Karel, 2013). Zo laat een imagoenquête van Inter/View uit 1992 zien dat maar 5% van de ondervraagden de landbouw als belangrijkste
vervuiler zag (Algemeen Dagblad, 1992). Duurzaamheid werd vanaf eind jaren ’80 een belangrijker
thema voor de consument en de landbouw (Karel, 2013).
Ook stond duurzaamheid in de media volop in de belangstelling, met name op televisie. De focus lag
hier vooral op dierenwelzijn en milieu. Daartegenover stond dat sommige omroepen ook veel aandacht
besteedden aan innovatie in de landbouw (Karel, 2013). Er was dus wat betreft duurzaamheid en
landbouw een verschil tussen hoe de consument dacht en thema’s die in de media veel aandacht
trokken. Volgens Karel (Karel, 2013) schatten veel boeren hun imago daardoor slechter in dan dat in
werkelijkheid het geval was.
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4.1.2 Het imago van de landbouw in de 21e eeuw
Het imagovraagstuk blijft in 21e eeuw onverminderd belangrijk voor de landbouw. De sector dacht
voornamelijk dat de consument ‘gevangene was van enerzijds het romantische landleven en anderzijds
horrorbeelden van gekooide varkens en gekke koeien. Boeren voelen zich van hun kant tekort gedaan
door consumenten die hoge eisen stellen en lage prijzen verwachten’ (Raad voor het Landelijk Gebied,
2002). Eerdere onderzoeken wezen echter het tegengestelde uit of gaven een minder zwart-wit beeld
(Karel, 2013).
Het imago tot 2010
In 2005 deed TNS NIPO in opdracht van het Ministerie van LNV onderzoek naar het imago van de
landbouwsector (TNS, 2005). Dat bleek veel positiever te zijn dan het zelfbeeld dat de boer had.
Daarnaast vonden de consumenten in 2005 de agrariër “hardwerkend, eerlijk en milieuvriendelijker dan
de gemiddelde Nederlander”. De boeren hadden daarentegen het gevoel dat de sector een negatief
imago had bij consumenten en overheid, wat volgens hen zijn weerslag kreeg in veel regelgeving en
controle (TNS, 2005).

Onderzoeksresultaten versus het zelfbeeld van de boer
Gemma Tacken (bijlage 1), wetenschapper bij Wageningen Economic Research (Consument &
Keten), verklaart waarom de boer veelal een negatief imago over de eigen sector ervaart. “Ik
denk niet dat de consument de landbouw ervaart als een onpersoonlijk iets, mensen hebben
niet het idee dat de boeren er met de pet naar gooien. Maar de maatschappij is wél kritischer
geworden, naar de manier van productie en naar wat boeren doen. Vroeger was het platteland
van de boeren, er woonden nauwelijks burgers. Als ze er al woonden, waren ze dagloners bij
de boeren. De boeren domineerden van oudsher het platteland, de rest moest zich aanpassen.”
“Nu is het zo dat de boeren op het platteland produceren, maar dat er óók burgers zijn en
recreanten langskomen. En alle drie eigenen ze zich het platteland toe. Er is dus meer toezicht,
meer controle en meer opinievorming. Als je het platteland vanuit recreatie bekijkt, dan moet
het er netjes uitzien. Als je het platteland bekijkt vanuit bewoning, dan mag het er niet
stinken. Vanuit de boer bekeken: die moet gewoon vrij mest uit kunnen rijden wanneer hij wil.”
“Als er dus clashes zijn tussen consumenten en boeren, hebben ze meestal met de raakvlakken
van die drie functies van het platteland te maken. Daarbij komt dat als mensen iets positiefs
ervaren, bijvoorbeeld op dit gebied, dat ze dat gemiddeld genomen aan zo’n twee personen
vertellen, maar iets negatiefs vertellen ze aan zo’n tien personen. Met social media zijn dat nu
misschien nog hogere getallen. Je hoort vandaag de dag gewoon eerder kritiek.”

Dit wordt ondersteund door een literatuuronderzoek van het LNV, dat laat zien dat de landbouw een
negatiever beeld van de eigen sector heeft dan de consument (LNV, 2005). De consument blijkt ook hier
in 2005 een positief beeld te hebben, van zowel de boer als de bedrijfstak (LNV, 2005). Het beeld in het
begin van de 21e eeuw was nog steeds traditioneel: kleine bedrijfjes die her en der verspreid in het
landschap liggen. Het populaire televisieprogramma ‘Boer zoekt Vrouw’ (2004 - heden) blijkt al in 2005
een positieve bijdrage geleverd te hebben aan het imago van de boer. Uit onderzoek blijkt dat twee op
de vijf mensen die het programma hebben gezien veel meer te weten zijn gekomen over het
boerenleven. Ook heeft een op de zes kijkers een positiever beeld van de landbouw gekregen. Uit het
onderzoek van het Ministerie van Landbouw, Natuur & Voedselkwaliteit blijkt ook 87% van de bevolking
een positief beeld heeft van de bedrijfstak, en dat stedelijkheid slechts van kleine invloed is (LNV, 2005).
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Het imago na 2010
Het TNS deed in 2017 voor het Ministerie van Economische Zaken weer onderzoek naar het imago van
de landbouw. Hieruit blijkt dat in 2017 de waardering voor de landbouw over het algemeen neutraal
tot (zeer) positief is (TNS, 2015). De landbouw werd beoordeeld met een 7,7 gemiddeld. In 2015 was
dit een 7,6 gemiddeld (TNS, 2015).
Uit het onderzoek blijkt dat bijna driekwart van de
consumenten het noodzakelijk vindt dat de landbouw in
de toekomst blijft bestaan, en de helft wordt geraakt door
slecht nieuws over de sector (TNS, 2017).

Waardering Nederlandse landbouw
(7,7 gemiddeld)
1%

Verder blijkt ook hier dat wanneer de bekendheid met de
landbouw stijgt, er een hoger cijfer gegeven wordt.
Consumenten die zeer goed bekend zijn met de landbouw,
geven de landbouw dan ook een 8,4. Naast lof voor hard
werken en goede functioneren zijn er ook kritiekpunten:
megastallen, intensieve veehouderij en te weinig aandacht
voor dierenwelzijn en duurzaamheid. Ook wordt in 2017
een duurzame productiewijze door 55% van de
consumenten belangrijk gevonden (TNS, 2015) (TNS,
2017).

3%

36%
60%

Onvoldoende (1-5)
Voldoende (6-7)
Goed (8-10)
Weet niet

Wanneer er naar associaties met de landbouw wordt gevraagd, is te zien dat in 2017 30% van de
ondervraagden de landbouw associeert met de (intensieve) veehouderij, een duidelijke stijging ten
opzichte van 2015. In 2015 associeerde slechts 24% van de consumenten de landbouw met (intensieve)
veehouderij (TNS, 2015).

Het imago-onderzoek van de Agrifoodmonitor in 2016
(Onwezen & e.a., 2016) geeft de Agri & Food sector (de
landbouw, tuinbouw en voedingsindustrie) scores op een
schaal van één tot zeven, waarbij een 4,0 neutraal is. De
gehele sector scoort gemiddeld een 4,7. De ondervraagden
staan dus niet negatief tegenover de sector, maar ze zijn
ook niet uitgesproken positief. Dit komt overeen met de
onderzoeken van TNS (TNS, 2015) (TNS, 2017).
In 2012 scoorde de sector een 4,8, in 2014 een 4,9. Er is dus
een daling in waardering ten opzichte van voorgaande
jaren. Wanneer de score met andere subsectoren in
Nederland wordt vergeleken, scoort de sector niet hoog. De
Tuinbouw (5,3), Sierteelt (5,2), Akkerbouw (5,2),
Supermarkten (5,2) en Horeca (4,9) scoren het hoogst, de
Financiële Sector (4,0) het laagst.
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Onderzoeksresultaten versus de praktijk
De neutrale tot positieve waarderingscijfers en de praktijk, met negatieve nieuwsberichten en
kritische geluiden, lijken elkaar tegen te spreken. Gemma Tacken (bijlage 1), wetenschapper bij
Wageningen Economic Research (Consument & Keten), heeft hier een verklaring voor. “Deze
onderzoeken, met name de Agrifoodmonitor, geven met name toch aan of mensen denken dat
de boeren hun best doen. Ik denk dat dat in de maatschappelijke opinie dat ook echt wel zo is.
Maar mensen zijn wel kritischer geworden naar de manier van productie”.
Dit is ook terug te zien in het onderzoek van TNS (TNS, 2017), waarin de 7,7 vooral lijkt veroorzaakt
door de waardering voor de boeren en de bijdrage van de sector aan voedselvoorziening,
samenleving en economie. Deze punten zullen dus ook minder snel negatief worden besproken,
in tegenstelling tot de thema’s milieu, dierenwelzijn, megastallen en massaproductie (TNS, 2017).
Volgens Gemma Tacken (bijlage 1) “denken de meeste mensen dat de landbouw, en de intensieve
veehouderij, slecht zijn voor het klimaat. Als je het gaat uitsplitsen in thema’s, bijvoorbeeld in
uitstoot en broeikasgassen, dan vinden mensen dat niet goed. Als het over bodemuitputting gaat,
vinden mensen dat heel erg, en ook het dierenwelzijn van dieren wordt heel erg belangrijk
gevonden”. Volgens Gemma Tacken (bijlage 1) zijn dit de belangrijkste punten onder
consumenten, bij andere duurzaamheidszaken kan de consument zich volgens haar niet zo veel
voorstellen.
Dat is inderdaad ook terug te zien in het rapport van TNS (TNS, 2017). Andere factoren lijken dus
voor de neutrale tot positieve beoordelingen te zorgen, maar zodra het over duurzaamheid gaat,
wordt het imago negatiever en daalt het waarderingscijfer (TNS, 2017) (Onwezen & e.a., 2016).

4.1.3 Factoren die het imago beïnvloeden
Er zijn verschillende factoren die invloed uitoefenen op de vorming van het imago onder consumenten.
Deze factoren kunnen een positieve of een negatieve invloed uitoefenen op het uiteindelijke beeld dat
bij de consument ontstaat. Volgens Onwezen zijn er factoren die het imago een positieve zet kunnen
geven, de zogenaamde satisfiers (Onwezen & e.a., 2016). De volgende satisfiers beïnvloeden het imago
van de landbouw en intensieve veehouderij, en zijn volgens Onwezen het meest belangrijk.
• Betrokkenheid
• Reputatie
• Vertrouwen
• Mate van psychologische afstand
• Positieve emoties
Wim van den Burg (bijlage 2), categorymanager Vlees, Vis en Vega bij Coop Supermarkten, en Gemma
Tacken (bijlage 1), wetenschapper bij Wageningen Economic Research (Consument & Keten), voegen
hier nog de onderstaande satisfiers aan toe.
• Product (smaak, kwaliteit)
• Kwaliteitsprogramma’s (zoals Beter Leven)
• Gedrag van de boer
• Ervaringen van familie en vrienden
• Prijs
Wanneer er op deze factoren ‘hoog’ wordt gescoord, ontstaat er een positiever imago.
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Volgens Onwezen (Onwezen & e.a., 2016) zijn er zijn echter ook factoren die, bijna per definitie, het
imago van de landbouw en intensieve veehouderij negatief beïnvloeden wanneer ze benoemd worden.
Dit zijn de zogenaamde dissatisfiers. De onderstaande factoren zijn volgens Onwezen dissatisfiers.
• Milieu
• Negatieve emoties
• Subjectieve kennis
(hoe meer mensen denken te weten over de sector, hoe lager ze deze waarderen)
Wim van den Burg (bijlage 2) en Gemma Tacken (bijlage 1) voegen hier nog de onderstaande dissatisfiers
aan toe.
• Media
• Dierenwelzijn
Wanneer er op deze factoren ‘hoog wordt gescoord, ontstaat er een negatiever imago.

Ego versus Eco
Zoals hierboven is te zien, lopen de ego belangen, zoals prijs, en eco belangen, zoals milieu, door
elkaar. Hierover zegt Wim van den Burg (bijlage 2) het volgende: “Ik denk dat de consument
helemaal niet kijkt naar de manier van produceren, als ik eerlijk ben. Het draait er voor de
consument veel meer om van ‘wat betekent dat product van de slager of de supermarkt nu voor
mij?’. De keten is sowieso niet bij iedereen bekend, maar het interesseert de consument ook in
mindere mate. De punten waarop beoordeeld wordt zijn onder andere smaak en prijs, dat zijn by
far de belangrijkste, en vervolgens op een lager niveau komen dan dierenwelzijn en natuur. Nog
weer lager komt iets van de keten achter het product.” Dat bijvoorbeeld dierenwelzijn en
klimaatvriendelijkheid zo laag staan vergeleken bij ego-belangen, komt volgens Wim van den Burg
doordat de vraag ‘what’s in it for me?’’ voorop staat bij consumenten..

4.2 Wat is het imago van de intensieve veehouderij?
In deze paragraaf wordt gekeken naar het imago van de intensieve veehouderij, dat verschilt van het
imago van de gehele Agri & Food sector. Eerst wordt de invloed van een aantal algemene factoren, zoals
die hiervoor zijn besproken, beschreven. Dit zijn betrokkenheid, reputatie, vertrouwen, mate van
psychologische afstand en emoties. Vervolgens wordt onderzocht wat de invloed is van het thema
duurzaamheid op het imago van de intensieve veehouderij.
Voor dit onderzoek wordt het imago bij de varkenshouderij en pluimveehouderij onderzocht, omdat dit
veruit de grootste onderdelen van de intensieve veehouderij vormen (CBS, 2018) (RLI, 2018). Geiten,
schapen en kalveren zijn daarom niet meegenomen. Daarnaast wordt er gekeken naar verschillen
tussen de soorten intensieve veehouderij, zodat er een eerlijk beeld ontstaat. Soms worden de gehele
sector en de supermarkten ook meegenomen, dit is ter vergelijking.

4.2.1 Het algemene imago van de intensieve veehouderij
Per factor wordt onderzocht hoe de intensieve veehouderij scoort ten opzichte van de gehele Agri &
Food sector. Hierbij worden de meest recente cijfers, veelal uit 2016, vergeleken met eerdere jaren. De
deelnemende consumenten gaven de intensieve veehouderij en de Agri & Food een cijfer tussen 1 en
7, deze resultaten zijn te zien in de hierna weergegeven grafieken. In deze grafieken geldt een 4,0 als
neutraal: scores onder de lijn neigen naar een negatiever imago, scores boven de lijn neigen naar een
positiever imago .
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4.2.1.1 Betrokkenheid
Betrokkenheid geeft inzicht in hoe belangrijk en
relevant de sector voor iemand is. Betrokkenheid
kan verhoogd worden doordat een persoon dicht
bij een boerderij woont of kennissen heeft die in
de sector werkzaam zijn.
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Hiernaast is te zien dat de Agri & Food sector
neutraal tot positief scoort op betrokkenheid. De
intensieve veehouderij scoort wat lager, waarbij
ook nog een verschil tussen pluimveehouderij en
varkenshouderij te zien is. De pluimveehouderij
scoort iets positiever op betrokkenheid, terwijl
de varkenshouderij wat negatiever scoort. De
betrokkenheid van de consument bij de
intensieve veehouderij is dus lager dan bij de
gehele sector. Ook is te zien dat alle sectoren in
2016 lager scoren op betrokkenheid dan in 2014
(Onwezen & e.a., 2016).
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Gemma Tacken (bijlage 1) beschrijft het belang van betrokkenheid tussen consument en intensieve
veehouderij als volgt: “Initiatieven als Kom in de Kas, Koop je eigen Kip et cetera, die geven voor een
deel van de consumenten meer vertrouwen en verkleinen de afstand tot de boer. En dat de laatste jaren
het aantal boerderijwinkels omhoog schiet (er kopen dus meer mensen voedselproducten bij de boer
op het erf) is ook een teken. Dus ik denk dat betrokkenheid zeker zal toenemen in belang, maar of dat
het imago van de intensieve veehouderij positief zal doen toenemen, weet ik niet.”

4.2.1.2 Reputatie
Reputatie is de mate waarin de sector een gezonde
en betrouwbare indruk geeft. Elementen zoals de
financiële gezondheid, de werkgelegenheid en
eigen ervaringen bepalen de reputatie van de
sector.
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In de figuur hiernaast is te zien dat de Agri & Food
sector neutraal tot positief scoort. De intensieve
veehouderij scoort lager, waarbij ook hier een
verschil tussen de pluimveehouderij en de
varkenshouderij te zien is. De pluimveehouderij
scoort licht positief, terwijl de varkenshouderij
neutraal scoort. De reputatie van de intensieve
veehouderij is dus lager dan die van de gehele
sector, maar niet uitgesproken negatief. Verder is
de reputatie van de varkenshouderij gedaald t.o.v.
2014, terwijl de reputatie van de pluimveehouderij
gestegen is t.o.v. 2014 (Onwezen & e.a., 2016).
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4.2.1.3 Vertrouwen
Vertrouwen is de mate waarin consumenten
geloven dat de sector capabel en transparant is.
Vertrouwen hierin gaat over hoe verschillende
partijen in de keten, zoals producent en
leverancier, samenwerken. Denk hierbij aan het
nemen van verantwoordelijkheid, vertrouwen in
elkaar en transparantie.
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In de figuur hiernaast is te zien dat de sector Agri
& Food neutraal tot positief scoort. De intensieve
veehouderij scoort lager, de verschillen onderling
zijn
gering.
Het
vertrouwen
in
de
pluimveehouderij is iets hoger dan het vertrouwen
in de varkenshouderij. Ook is te zien dat alle
sectoren duidelijk lager scoren in 2016 dan in 2014
(Onwezen & e.a., 2016).
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4.2.1.4 Mate van psychologische afstand
Psychologische afstand heeft betrekking op de
afstand die consumenten voelen tot de sectoren.
Het gaat hierbij niet om fysieke afstand, maar over
een gevoel van afstand. Consumenten die
psychologische afstand ervaren, voelen zich verder
verwijderd van de sector en ervaren dus minder
verbondenheid.
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In de figuur hiernaast is te zien dat bij alle sectoren
in 2016 een vrij gemiddelde psychologische
afstand wordt ervaren: de consument heeft geen
enorm gevoel van afstand tot de genoemde
sectoren. De ervaren afstand tot de intensieve
veehouderij is groter dan die tot de gehele sector.
De afstand tot de varkenshouderij lijkt gelijk aan
die van de pluimveehouderij. De psychologische
afstand tot de dierlijke sectoren lijkt groter dan die
tot niet-dierlijke sectoren, dit is te zien aan de
relatief grote afstand die men ervaart tot de
melkveehouderij. Ter vergelijking: tot de
supermarkt wordt een kleine psychologische
afstand ervaren (Onwezen & e.a., 2016).
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4.2.1.5 Emoties
Emoties zijn de positieve en negatieve gevoelens
die burgers bij de sectoren hebben. Hier geven ze
inzicht in het sentiment ten aanzien van de
sectoren, waardoor te zien is waar pijn
(boosheid/schuld) en kracht (trots/blijdschap)
zitten.
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Positieve emoties
Hiernaast is te zien dat de sector Agri & Food
neutraal tot licht positief scoort. De intensieve
veehouderij scoort lager dan alle andere sectoren,
maar de verschillen onderling zijn gering. De
positieve emoties bij de pluimveehouderij zijn iets
hoger dan de positieve emoties bij de
varkenshouderij. Wel is te zien dat alle sectoren
wat lager scoren in 2016 dan in 2014 op positieve
emoties. Ter vergelijking: de gehele Agri & Food
scoort ongeveer net zo positief op positieve
emoties als de supermarkten.
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Negatieve emoties
De sectoren scoren allemaal onder het midden
voor negatieve emoties, dit geeft aan dat
consumenten niet uitgesproken negatief over de
sectoren zijn. De intensieve veehouderij scoort
het hoogst op negatieve emoties, onderling zijn er
weinig verschillen. Ter vergelijking: de
supermarkten scoren het laagst op negatieve
emoties. Bij de intensieve veehouderij scoren de
negatieve emoties hoger in 2016 dan in 2014,
terwijl dat voor de Agri & Food en supermarkten
juist andersom is (Onwezen & e.a., 2016).
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Negatief 2014

Negatief 2016
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4.3 Het duurzame imago van de intensieve veehouderij
In deze paragraaf wordt ingegaan op de invloed die het thema duurzaamheid heeft op het imago van
de intensieve veehouderij.
In de eerste paragraaf wordt gekeken naar hoe het thema duurzaamheid zich ontwikkeld heeft in de
tijd. In de tweede paragraaf wordt onderzocht hoe consumenten denken over de combinatie
duurzaamheid en de intensieve veehouderij.
Daarna wordt gekeken naar de complexiteit van het thema duurzaamheid. Ten slotte wordt het
duurzame imago van de intensieve veehouderij vergeleken met het duurzame imago van de
melkveehouderij.

4.3.1 Verschuiving in het zwaartepunt van het imago
Zorgen over de duurzaamheid van de intensieve veehouderij werden in de vorige eeuw ook al geuit.
Vanaf de jaren ’90 verschoof het zwaartepunt van het imago van sociaal-cultureel naar economie en
milieu, deze laatsten werden steeds belangrijker gevonden (Karel, 2013). De boeren begonnen eind
jaren ’80 te merken dat de consument meer aandacht besteedde aan duurzaamheid. Ze ervoeren
steeds meer negatieve druk over hun omgang met het milieu, maar uit imago-onderzoeken bleek niet
dat de intensieve veehouderij door deze duurzaamheidsaandacht een negatiever beeld kreeg (Karel,
2013).
Dit kwam mede doordat slechts een klein gedeelte van de consumenten, vijf procent, de landbouw als
grootste vervuiler zag (Algemeen Dagblad, 1992). Wel stond duurzaamheid in de media volop in
belangstelling, de focus lag hier vooral op dierenwelzijn en landschap (Karel, 2013). Er is dus een
verschuiving zichtbaar als het gaat om aandachtspunten voor de intensieve veehouderij. Vroeger werd
vooral gekeken naar sociale en culturele aspecten, de laatste jaren vooral naar economische en
duurzame aspecten.
4.3.2 Verschuiving in het zwaartepunt van duurzaamheid
In imago-onderzoeken uit de 20e eeuw worden bij het thema duurzaamheid vooral de onderwerpen
dierenwelzijn, landschap en traditionele manier van dieren houden genoemd. In de verschillende
onderzoeken worden klimaat, energieverbruik en ecologische voetafdruk helemaal niet genoemd
(Karel, 2013).
In de 21e eeuw wordt al een verschuiving zichtbaar. De thema’s energieverbruik, bewerking van voedsel
en milieuvriendelijkheid worden vaker in onderzoek meegenomen, maar door de consument minder
belangrijk gevonden. Dit blijkt uit het onderzoek van het Ministerie van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit (LNV) (LNV, 2009), waar een aantal thema’s door de consument worden beoordeeld
op hun belang. Laag energieverbruik komt hier op de 11e plek van de 12, na o.a. dierenwelzijn,
gezondheid, smaak en prijs.
Verder blijkt uit dit onderzoek dat de intensieve veehouderij gekoppeld wordt aan lage prijs, bijdrage
aan de economie en wettelijke eisen. Duurzaamheid wordt hier het minst belangrijk gevonden en niet
gekoppeld aan deze sector (LNV, 2009).
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De laatste jaren wordt er door de consument duidelijker een verband gelegd tussen intensieve
veehouderij en duurzaamheid in de zin van de ecologische voetafdruk. Dit is goed te zien in de
onderzoeken van TNS in 2015 en 2017 (TNS, 2015) (TNS, 2017). Hier worden milieu en massaproductie
genoemd en bekritiseerd door de consument. Dierenwelzijn is nog steeds een belangrijk thema, maar
landschap en traditionele manier van boeren worden (bijna) niet meer genoemd (TNS, 2017). Er is een
verschuiving zichtbaar van dierenwelzijn, landschap en manier van boeren naar klimaat,
energieverbruik en ecologische voetafdruk.

De opkomst van klimaat en klimaatvoetafdruk
De verschuiving van aandacht voor dierenwelzijn naar de klimaatvoetafdruk wordt ook gezien
door Gemma Tacken (bijlage 1), wetenschapper bij Wageningen Economic Research
(Consument & Keten). “De klimaatvoetafdruk gaat echt belangrijker worden sinds het akkoord
van Parijs (2015) en het RLI-rapport dat pas is uitgekomen. Dat heeft allerlei emoties
opgeroepen. Wat ik wil zeggen is: de klimaatvoetafdruk, daar moeten we wat mee. Zeker omdat
in 2050 wordt verwacht dat 50% van onze CO2 ruimte wordt ingenomen door de landbouw. Voor
dierlijke producten zal er nog steeds veel aandacht zijn voor dierenwelzijn, bij plantaardige
producten spelen vooral bestrijdingsmiddelen.”
Ook Wim van den Burg (bijlage 2), categorymanager Vlees, Vis en Vega bij Coop Supermarken,
ziet de verschuiving van dierenwelzijn naar klimaat. “Wat je zag is dat de laatste vijf tot zeven
jaar het hot topic dierenwelzijn was, met name gevoed vanuit Wakker Dier (NGO). En wat je
gelijktijdig ziet gebeuren, als je naar de beoordeling van klanten kijkt, is dat heel langzaam
klimaat aan het oplopen is, dus minder dierenwelzijn en iets meer klimaat. Je ziet dierenwelzijn
wel terug, maar sowieso was het in Nederland al veel beter geregeld dan wanneer je het in
perspectief plaatst met de rest van de wereld. De consument heeft nu ook wel iets van ‘het
verhaal van dierenwelzijn, dat horen we al heel lang’. Er is ook een bepaalde geruststelling dat
het nu goed geborgd is, daar is Beter Leven een goed, herkenbaar keurmerk voor. Maar het gaat
nu veel meer om klimaat, het is een latente drijver die veel meer naar de bovenkant komt.”
Freija van Duijne (bijlage 3), trendwatcher en futuroloog, heeft een verklaring voor het opkomen
van klimaat binnen het thema duurzaamheid. “Ik schat dat de klimaatvoetafdruk de laatste vijf
jaar pas is opgekomen. Ik denk doordat er veel meer over bekend is, het is een maatschappijbrede discussie. Vroeger wisten we er ook wel van, maar nu toch meer omdat
klimaatverandering nu ook meer zichtbaar is. Verder krijgt het veel meer aandacht in de media
en vanuit organisaties als NGO’s. Dus ook agendering speelt hierbij een rol.”
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4.3.3 Perceptie duurzaamheid in de intensieve veehouderij
In dit gedeelte wordt onderzocht hoe de consument denkt over de duurzaamheidsprestaties van de
intensieve veehouderij in 2016. Eerst wordt gekeken naar hoe oprecht duurzaamheidsmaatregelen in
de sector overkomen bij de consument. Vervolgens wordt onderzocht of de consument vindt dat de
sector maatregelen neemt om duurzaam te presteren. Kortom, of de sector geloofwaardig overkomt
en of ze haar best doet om duurzaam te zijn.

Verdenking strategische duurzaamheid

Van verdenking van strategisch gedrag ten
aanzien van duurzaamheid is sprake als
consumenten denken dat bedrijven en sectoren
niet oprecht werken aan duurzaamheid. Zij denken
dan dat het niet ideële motieven, maar vooral
eigenbelang is wat de sector drijft tot
(communicatie over) duurzaamheid.
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In de figuur hiernaast is te zien dat alle sectoren in
enige mate verdacht worden van strategische
duurzaamheid, met name de supermarkten zijn
verdacht. De verdenking op strategisch duurzaam
gedrag is het laagste in de intensieve veehouderij.
Of dit komt doordat duurzaamheid hier oprecht
overkomt of doordat met denkt dat duurzaamheid
juist helemaal niet belangrijk is in deze sector, is
niet bekend (Onwezen & e.a., 2016).
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Perceptie genomen duurzaamheidsmaatregelen

De perceptie genomen maatregelen laat zien of
consumenten dénken dat een sector maatregelen
neemt op het gebied van duurzaamheid (dit hoeft
dus niet op waarheid te berusten). Het gaat erom
dat de consument vindt of de sector haar best doet
om duurzaam te zijn. Er wordt gekeken de
aspecten gezondheid, milieu en dierenwelzijn. In
de grafiek is te zien op welke gebieden de
consument de meeste maatregelen zag.
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Gezondheid

Diervriendelijkheid

Gezondheid
Hiernaast is te zien dat perceptie van maatregelen
voor gezondheid het hoogst scoort bij alle
sectoren. De melkveehouderij scoort het meest
positief op de perceptie over de genomen
maatregelen voor gezondheid, de varkenshouderij
scoort neutraal en is vergelijkbaar met de
supermarkten
op
gezondheid.
De
pluimveehouderij scoort op gezondheid hoger
dan de varkenshouderij.

Milieuvriendelijkheid
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Diervriendelijkheid
Op perceptie maatregelen voor diervriendelijkheid scoren de sectoren wat lager, en er is onderling
duidelijk verschil. De melkveehouderij en pluimveehouderij scoren hier hoger dan de supermarkten, de
varkenshouderij scoort nagenoeg gelijk aan de supermarkten. De dierlijke sectoren scoren op perceptie
diervriendelijkheid dus iets hoger dan de niet-dierlijke sectoren.
Milieuvriendelijkheid
De melkveehouderij en pluimveehouderij scoren het hoogst op perceptie maatregelen voor het milieu,
de supermarkten scoren het laagst: vergelijkbaar met de varkenshouderij. De dierlijke sectoren scoren
op de perceptie milieuvriendelijkheid dus hoger dan de niet-dierlijke. Onderling zijn er wel duidelijke
verschillen, zoals tussen de melkveehouderij en de varkenshouderij. Opvallend is dat de varkenshouderij
op alle drie de thema’s dezelfde, neutrale score behaalt. Verder valt op dat de melkveehouderij op alle
drie de thema’s het hoogst scoort (Onwezen & e.a., 2016).

Duurzaam imago: melkveehouderij versus intensieve veehouderij
Zoals in de vorige paragrafen is te zien, scoort de melkveehouderij op veel gebieden hoger dan
de intensieve veehouderij. Met name op de gebieden gezondheid, diervriendelijkheid, milieu
en mate van psychologische afstand scoort de melkveehouderij positiever. Een neutraal tot
negatief imago op het gebied van duurzaamheid lijkt dus niet te komen doordat de intensieve
veehouderij een dierlijke sector is: de melkveehouderij is dat tenslotte ook.
Volgens Gemma Tacken (bijlage 1) heeft het positievere imago van de melkveehouderij
meerdere oorzaken. “Je ziet gewoon dat de verschillende sectoren in een bepaalde mate van
ontwikkeling staan. Eerst was de maatschappij heel erg productiegericht, toen productgericht,
toen marktgericht, toen marketinggericht. En als je naar die vier stappen kijkt, dan zitten niet
alle dierlijke sectoren in dezelfde fase.
Je ziet dat een aantal Nederlandse sectoren net uit die productiegerichte benadering zijn
gekomen. Terwijl de zuivel, de melkveehouderij, als erg marketinggericht is. Sommige sectoren
zijn al marktgericht door van die keurmerken, sommigen neigen al naar marketinggericht, maar
je ziet dat daar de echt grote verschillen zitten.”
“Daarnaast is een koe veel knuffelbaarder. Die koeien in de wei (in de lente), dat doet echt heel
veel. Het journaal laat ieder jaar zien dat Campina de koeien weer in de wei doet, zeg maar. Dat
is onbetaalbaar, wat je daarmee doet.”
Wim van den Burg (bijlage 2) denkt dat het verschil tussen de melkveehouderij en de intensieve
veehouderij te maken heeft met de organisatiegraad. “Het ligt niet perse aan de koetjes in de
wei, de veehouderij heeft ook runderen in de wei. Als je kijkt naar Nederland, dan heb je een
aantal reuzen (FrieslandCampina). Die communiceren op die positieve manier continu op de
tamtam. Als je kijkt naar de tuinbouw, die hebben Flora Holland die continu ertussen wil komen
om positief te communiceren. Kijk je naar de scheepvaartindustrie met containers, dan heb je
de Rotterdamse Haven, die continu eraan trekt. Bij de luchtvaartindustrie heb je Schiphol, maar
wie heeft de intensieve veehouderij?”
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4.3.4 De complexiteit van een duurzaam imago voor de intensieve veehouderij
De complexiteit van het onderwerp duurzaamheid, met onder andere de sub-thema’s klimaat en
diervriendelijkheid, zorgt er mede voor dat het voor de intensieve veehouderij moeilijk is om op dit
gebied een positief imago te verwerven.
Gemma Tacken (bijlage 1) legt de complexiteit van het onderwerp als volgt uit: “Duurzaam zijn is niet
eendimensionaal. Zo heb ik discussies met veehouderijcollega’s die zeggen ‘als ik de koeien op stal doe,
dan is dat hartstikke goed voor het milieu (minder methaan en lachgas in de open lucht), maar als ik ze
wel in de wei doe dan is dat goed voor dierenwelzijn en andere milieuaspecten’. Het is niet makkelijk,
de duurzaamheid is niet zwart-wit. Zo kunnen er twee stallen naast elkaar staan, de een is biologisch,
de ander is intensieve veehouderij, met nul sterren van Beter Leven. Als die laatste goed functionerende
luchtwassers heeft, kan deze veel minder fijnstof verspreiden dan die biologische, zonder luchtwasser.
Wie is dan beter?
Als je kijkt naar de dimensie gronduitspoeling: de intensieve boer heeft zijn kippen op een betonnen
vloer, daarop komt alle mest, en bij de biologische boer schijten de kippen gewoon buiten, steeds op
dezelfde plek. Dan krijg je gewoon bodemuitspoeling. Maar als je het over bewegingsvrijheid en
dierenwelzijn hebt, dan is de biologische weer beter. Het ligt er maar net aan met welke bril je ernaar
kijkt, het is niet makkelijk.”
“De geïnformeerde consument weegt een aantal van deze zaken tegen elkaar af en maakt daarin zelf
keuzes. Maar minder bewuste consumenten willen alleen maar op de verpakking kunnen zien of ze het
goed kiezen of niet. Ze willen er geen tijd aan besteden, ze willen eenvoud, maar die is er niet. Wat
vanuit een duurzaamheidsoogpunt goed is, kan vanuit een gezondheidsoogpunt minder goed zijn.”
“Daarnaast gaan mensen, met name niet-plattelandsbewoners, dieren vermenselijken. Dat komt
doordat we allemaal zijn opgegroeid met de fabeltjeskrant en al dat soort flauwekul. Daardoor gaan
mensen denken dat dieren hetzelfde willen als mensen. Maar ik durf te beweren dat bijvoorbeeld een
hond andere dingen wil dan een mens. Zo heeft een varken een heel ander klimaat nodig dan een koe,
een koe komt de hele winter niet buiten. Waarom mag dat wel, en waarom moet een kip, die veel
kwetsbaarder is, het hele jaar door naar buiten om biologisch te zijn? Dat is toch geen doen als het min
achttien graden is, dat je zo’n kip naar buiten jaagt? Het is helemaal niet zwart-wit, je kunt het ook niet
zwart-wit maken.”
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4.4 Verschilt het duurzame imago van de intensieve veehouderij per consumentgroep?
In deze paragraaf wordt onderzocht of het duurzame imago van de intensieve veehouderij verschilt per
consumentgroep. Hiervoor is een onderscheid gemaakt op vijf thema’s: kennis, vleesconsumptie,
stedelijkheid, leeftijd en sekse. Per groep wordt bekeken of er verschillen zijn in het beeld dat zij van de
intensieve veehouderij hebben.

4.4.1 Kennis & duurzaam imago
In Nederland is 15% van de consumenten (zeer) goed bekend met de agrarische sector. Het grootste
gedeelte van de Nederlanders is enigszins bekend (47%) en 38% is (helemaal) niet zo bekend met de
agrarische sector. Ook is hierbinnen een verschil te zien tussen ouderen/jongeren en stedelijk/niet
stedelijk. Jongeren geven vaker dan het gemiddelde aan (helemaal) niet zo bekend te zijn met de
agrarische sector (43%, gemiddeld 38%). Ouderen zijn juist vaker (zeer) dan het gemiddelde goed
bekend met de agrarische sector (19%, gemiddeld 15%).
Bewoners van niet-stedelijke gebieden zijn vaker dan het gemiddelde (zeer) goed bekend met de
agrarische sector (25%, gemiddeld 15%). Bewoners van stedelijke gebieden zijn minder vaak dan het
gemiddelde (zeer) goed bekend met de sector (12%, gemiddeld 15%).
Hoe meer bekend een consument is met de agrarische sector en de intensieve veehouderij, hoe hoger
de waardering is. In de onderstaande grafiek is te zien dat de waardering stijgt naarmate de persoon
meer bekend is met de agrarische sector (TNS, 2017).
Bekendheid met de agrarische sector
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Samenvattend heeft de consument die bekender is met de sector waarschijnlijk een positiever beeld
ervan. Hierin verschilt het duurzame imago van de intensieve veehouderij tussen de consument die
bekend is met de sector en de consument die niet bekend is met de sector (TNS, 2017).
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4.4.2 Vleesconsumptie & duurzaam imago
Het aantal dagen per week dat de consument vlees eet, is een sterke voorspeller van de mate waarin
men waarde hecht aan duurzame productie en consumptie. Hoe vaker per week iemand vlees eet, des
te minder waarde die persoon hecht aan duurzame productie en consumptie. Daarnaast vinden
consumenten die vaker per week vlees eten vaker dat de intensieve veehouderij behouden moet
blijven, dat het aantal dieren mag toenemen en dat al goed wordt omgegaan met dieren. Consumenten
die minder vaak per week vlees eten, zijn vinden vaker niet dat de intensieve veehouderij behouden
moet blijven, dat het aantal dieren mag toenemen en dat al goed wordt omgegaan met dieren.
Samenvattend heeft de consument die vaker per week vlees eet waarschijnlijk een positiever beeld van
de sector. Hierin verschilt het duurzame imago van de intensieve veehouderij tussen de consument die
vaker vlees en de consument die minder vaak vlees eet (EL&I, 2011).
4.4.3 Leeftijd & duurzaam imago
De leeftijd van de consument is een voorspeller van hoe deze over de intensieve veehouderij denkt en
hoeveel kennis de persoon heeft. Zoals te lezen is in de paragraaf over ‘kennis en duurzaam imago’ zijn
jongeren over het algemeen minder bekend met de agrarische sector. Ouderen zijn over het algemeen
(zeer) goed bekend met de sector (TNS, 2017). Ook zijn ouderen meer betrokken bij de intensieve
veehouderij dan jongeren (LNV, 2005). De ouderen hebben daarbij een positiever beeld van de boer
zelf en zijn meer begaan met zijn lot (LNV, 2005).
Verder is leeftijd een voorspeller van hoe belangrijk duurzaamheid in de intensieve veehouderij wordt
gevonden. Van de jongeren vindt 30% het milieu een belangrijke voorwaarde voor het voortbestaan van
de intensieve veehouderij, bij de ouderen is dit 48%. Jongeren vinden gezondheid en dierenwelzijn
belangrijker. Van de jongeren vindt 16% dat het aantal dieren niet mag toenemen, bij ouderen is dit 28%
(EL&I, 2011). Daarnaast vinden ouderen de sector meer natuurvriendelijk en milieuvriendelijk dan
jongeren doen (LNV, 2005).
Samenvattend is de consument die jonger is minder betrokken bij de intensieve veehouderij en heeft
waarschijnlijk een negatiever beeld. Ouderen zijn meer betrokken bij de sector en hebben waarschijnlijk
een positiever beeld. Hierin verschilt het duurzame imago van de intensieve veehouderij tussen de oude
en jonge consument.

4.4.4 Stedelijkheid & duurzaam imago
Bewoners van niet-stedelijke gebieden zijn vaker (zeer) goed bekend met de agrarische sector (25%)
dan bewoners van stedelijke gebieden (12%). Deze bekendheid heeft een positieve invloed op het imago
(TNS, 2017). Bewoners van niet-stedelijke gebieden beoordelen de sector vaker met een 8 of hoger
(67%) in vergelijking met bewoners van stedelijke gebieden (57%). Er zijn geen verschillen in de
algemene beoordeling gevonden tussen consumenten in stedelijke en niet-stedelijke gebieden (TNS,
2017).
Stedelingen denken vaker dan niet-stedelingen dat de boer minder milieu- en natuurvriendelijk is. Ook
hebben stedelingen minder vaak een voorkeur voor producten die in eigen land zijn geproduceerd. Nietstedelingen hebben vaker een positief beeld van de sector (LNV, 2005).
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Samenvattend is de niet-stedelijke consument meer betrokken en bekend met de agrarische sector, en
heeft waarschijnlijk een iets positiever beeld. De stedelijke consument is minder betrokken en bekend
met de sector, en heeft waarschijnlijk een iets negatiever beeld. Hierin verschilt het duurzame imago van
de intensieve veehouderij tussen de stedelijke en niet-stedelijke consument.
Wim van den Burg (bijlage 2), categorymanager Vlees, Vis en Vega voegt hier aan toe: “Wat je ziet is dat
in bijvoorbeeld Friesland, het noorden van het land, men met name nog koopt om de prijs, dus
varkensvlees. Als we dan in Amsterdam kijken, dan zie je dat daar een wat hoger aandeel zit met
biefstuk, kip, vis en vega, maar dat varkensvlees daar helemaal niet zo goed loopt.” Er is dus wat
stedelijkheid betreft ook een verschil te zien voedselkeuzemotieven: in dit geval prijs en milieu.

4.4.5 Sekse & duurzaam imago
Tussen mannen en vrouwen lijkt geen verschil te zijn als het gaat om bekendheid met de sector. Wel
zijn vrouwen vaker dan mannen geraakt door slecht nieuws over de intensieve veehouderij (LNV, 2005).
Mannen geven vaker aan dat slecht nieuws over de sector hen weinig tot niets doet. Vrouwen (30%)
geven aan vaker dan mannen (23%) duurzaamheid in overweging te nemen bij het kopen van voedsel
(TNS, 2017).
Mannen vinden minder vaak dan vrouwen dat de intensieve veehouderij milieu- en natuurvriendelijk is
(EL&I, 2011). Vrouwen hebben over het algemeen een positiever beeld over de sector dan mannen, al
is het verschil niet groot. Van de mannen vindt 41% milieu een belangrijke voorwaarde voor het
voortbestaan van de intensieve veehouderij, bij vrouwen is dit 36%. Vrouwen hechten meer waarde
aan gezondheid (42%) en dierenwelzijn (42%) dan aan milieu. Van de mannen én vrouwen vindt 21%
dat het aantal dieren in de intensieve veehouderij niet mag toenemen (EL&I, 2011).
Samenvattend lijken vrouwen en mannen evenveel bekend te zijn met de agrarische sector. Vrouwen
vinden de intensieve veehouderij iets milieu- en natuurvriendelijker dan mannen, al zijn de verschillen
gering. Hierin verschilt het duurzame imago van de intensieve veehouderij niet tussen mannen en
vrouwen.
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4.5 Wat is het online sentiment van de intensieve veehouderij?
In deze paragraaf wordt onderzocht wat het online sentiment met betrekking tot de intensieve
veehouderij is. Met online sentiment wordt de toon van de online berichten bedoeld, deze kunnen
(sterk) negatief, neutraal of (sterk) positief zijn. Wanneer het online sentiment bekend is, kan
geconcludeerd worden hoe (online) gedacht wordt over de intensieve veehouderij met betrekking tot
duurzaamheid.
Voor het meten van het online sentiment wordt het monitoringprogramma Coosto gebruikt. Coosto
labelt alle online content die de gebruikte zoekterm bevat als positief, negatief of neutraal. Dit label
gaat over de toon in het bericht, en niet over hoe de inhoud het imago van de intensieve veehouderij
kan beïnvloeden. Coosto gebruikt hiervoor de bronnen Twitter, Facebook, LinkedIn, YouTube, Google+,
Instagram, Pinterest, fora, blogs, nieuws en reviews.
Voor dit onderzoek is gekeken naar het online sentiment in de afgelopen zes maanden (oktober 2017
tot en met maart 2018). Het online sentiment is gemeten aan de hand van twee zoektermen. Nadat
het online sentiment gemeten is, wordt gekeken naar welke berichten en/of gebeurtenissen dit
sentiment hebben veroorzaakt. Ook wordt onderzocht of dit een positieve of negatieve uitwerking kan
hebben op het duurzame imago van de intensieve veehouderij.

4.5.1 Het online sentiment van de intensieve veehouderij
Om het online sentiment van de intensieve veehouderij te meten, zijn er twee zoektermen gebruikt:
zoekterm A ‘intensieve veehouderij’ en zoekterm B ‘intensieve veehouderij klimaat’. Er is bewust
gekozen voor ‘klimaat’ in plaats van ‘duurzaamheid’. Dit is gedaan omdat ‘klimaat’ vaker sentiment op
het gebied van dierenwelzijn en landschap uitsluit, en daardoor beter aansluit bij de definitie
(duurzaamheid gefocust op klimaatvoetafdruk) die in dit onderzoek wordt gebruikt. In de weergegeven
tabellen staat groen voor negatief, rood voor positief en grijs voor neutraal.
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I. Zoekterm A ‘intensieve veehouderij’
Wanneer in Coosto naar zoekterm A wordt gezocht, is te zien dat er in de afgelopen zes maanden 4.393
berichten zijn geplaatst. Hiervan was 8% positief (362 berichten), 17% negatief (726 berichten) en 75%
neutraal (3305 berichten).

Hieronder is de tijdlijn te zien van de 4.393 berichten voor zoekterm A. Op de bovenste (blauw) tijdlijn
zijn een aantal pieken te zien. Deze pieken zijn dagen waarop extra veel content over zoekterm A werd
geplaatst. Op de onderste tijdlijn (rood) is te zien of de toon van deze pieken positief of negatief was.
Hier is duidelijk te zien dat er meer negatieve dan positieve pieken zijn. Bij de meest opvallende pieken
is een korte toelichting gegeven.

Uit de bovenstaande pieken blijkt dat zoekterm A bijna twee keer zoveel negatief sentiment als positief
sentiment oproept. Wanneer er pieken zijn, blijken deze vaker negatief sentiment als positief sentiment
te bevatten. Positieve pieken zijn niet veel te zien. Het online sentiment voor zoekterm A lijkt dan ook
voornamelijk negatief te zijn.
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II. Zoekterm B ‘intensieve veehouderij klimaat’
Wanneer in Coosto naar zoekterm B wordt gezocht, is te zien dat er in de afgelopen zes maanden 142
berichten zijn geplaatst. Hiervan was 18% positief (26 berichten), 20% negatief (29 berichten) en 62%
neutraal (87 berichten).

Hieronder is de tijdlijn te zien van de 142 berichten voor zoekterm B. Op de bovenste (blauw) tijdlijn
zijn een aantal pieken te zien. Deze pieken zijn dagen waarop extra veel content over zoekterm B werd
geplaatst. Op de onderste tijdlijn (rood) is te zien of de toon van deze pieken positief of negatief was.
Ook hier is duidelijk te zien dat er meer negatieve dan positieve pieken zijn. Er lijkt geen directe relatie
te zijn tussen de pieken bij zoekterm A en zoekterm B. Wel vertonen beide zoektermen een opvallende
piek op woensdag 31 januari 2018 en zaterdag 7 april 2018. Bij de meest opvallende pieken van
zoekterm B is een korte toelichting gegeven.

Uit de bovenstaande gegevens blijkt dat zoekterm B bijna evenveel negatief sentiment als positief
sentiment oproept. Wanneer er pieken zijn, blijken deze iets vaker negatief sentiment als positief
sentiment te bevatten. Positieve pieken zijn bij zoekterm B duidelijker aanwezig dan bij zoekterm A.
Verder valt op dat er bij zoekterm B meer neutrale berichten worden geplaatst dan bij zoekterm A. Het
online sentiment voor zoekterm B lijkt dan ook voornamelijk neutraal te zijn, met af en toe een negatieve
piek.

69

4.5.2 Berichten achter het sentiment en mogelijke invloed op het imago
Om erachter te komen wat de negatieve en positieve pieken van de zoektermen veroorzaakt, is het van
belang om te kijken naar de berichten en/of gebeurtenissen achter de pieken. Dit wordt gedaan aan de
hand van de vier opvallende pieken die bij beide zoektermen zijn genoemd.

I. Zoekterm A ‘intensieve veehouderij’
Voor zoekterm A zijn vier opvallende pieken geconstateerd: donderdag 9 november 2017, dinsdag 12
december 2017, woensdag 31 januari 2018 en zaterdag 7 april 2018.
Piek: donderdag 9 november 2017
Op deze dag werden 91 berichten geplaatst, waarvan 57 positief en 12 negatief. Deze piek blijkt
veroorzaakt door een artikel in Trouw, dat vele malen werd gedeeld. Het artikel ‘boeren en
burgers moeten samen werken aan een gezonde leefomgeving’ stelt in het kort dat intensieve
veehouderij zowel een probleem als een oplossing is voor de duurzaamheidsissues op dit
moment (Wagemans, 2017). De meeste berichten over het artikel werden door Coosto als
positief beoordeeld, omdat de online berichten goedkeurend spraken over deze visie op de
intensieve veehouderij. De huidige situatie van de intensieve veehouderij wordt echter sterk
bekritiseerd, waardoor deze positieve piek negatief kan uitpakken voor de sector.
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Piek: dinsdag 12 december 2017
Op deze dag werden 99 berichten geplaatst, waarvan 3 positief en 9 negatief. Deze piek blijkt
veroorzaakt door een publicatie waaruit blijkt dat longartsen alarm slaan om ongezonde lucht.
Hierbij wordt de intensieve veehouderij als een van de oorzaken genoemd (Zembla, 2017). Het
bericht werd gedeeld door influencer Roos Vonk en Greenpeace NL, waardoor het veel
aandacht kreeg. Veel van deze berichten worden door Coosto als neutraal aangemerkt, maar
de gevolgen voor het imago van de intensieve veehouderij kunnen zeer negatief zijn.

Piek: woensdag 31 januari 2018
Op deze dag werden 89 berichten geplaatst, waarvan 9 positief en 1 negatief. Deze piek blijkt
veroorzaakt door een bericht van ING over de ‘top 5 schoonste provincies’ (ING, 2018). Van
deze vijf provincies hadden drie een zeer hoge veedichtheid en veel intensieve veehouderij.
Over de mate waarin dit klopte, werd online gediscussieerd. De berichten werden veel gedeeld
en kregen hierdoor veel aandacht. Vooral het bovenste bericht werd veel gedeeld, dat ondanks
het neutrale label een positieve invloed kan hebben op het duurzame imago van de intensieve
veehouderij.
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Piek: zaterdag 7 april 2018
Op deze dag werden 56 berichten geplaatst, waarvan 1 positief en 39 negatief. Deze piek blijkt
veroorzaakt door een artikel in NRC met de titel: ‘Lucht: mest = ammoniak = fijnstof =
longproblemen = sterfte’ (Brugh, 2018). De sector werd hier aangewezen als een grote
vervuiler, wat veel aandacht kreeg. De intensieve veehouderij wordt hier dus negatief benoemd
als het gaat om duurzaamheid, dit kan een ongunstige uitwerking op het imago hebben.

II. Zoekterm B ‘intensieve veehouderij klimaat’
Ook voor zoekterm B zijn vier opvallende pieken geconstateerd: zaterdag 4 november 2017, donderdag
21 december 2017, woensdag 31 januari 2018 en zaterdag 7 april 2018.
Piek: zaterdag 4 november 2017
Op deze dag werden 8 berichten geplaatst, die allemaal als neutraal werden gelabeld. Deze piek
blijkt veroorzaakt door een online discussie over de rol van intensieve veehouderij bij
klimaatverandering. Verdedigers van de intensieve veehouderij in deze discussie werden
gesteund. Dit kan een positief effect hebben op het imago van de intensieve veehouderij, maar
ook een negatief effect omdat de gebruikte argumenten niet wetenschappelijk juist zijn.

Piek: donderdag 21 december 2017
Op deze dag werden 7 berichten geplaatst, waarvan 0 positief en 7 negatief. Deze piek werd
veroorzaakt door een tweet die stelt dat de intensieve veehouderij de aarde en het klimaat ziek
maakt. Dit bericht werd een aantal keer gedeeld, waardoor het onderwerp aandacht kreeg.
Deze piek kan een negatief effect hebben op het imago, doordat het focust op de negatieve
kanten van de sector.
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Piek: woensdag 31 januari 2018
Op deze dag werden zes berichten geplaatst, die allen als neutraal werden gelabeld. Deze piek
werd net als bij zoekterm A veroorzaakt door een bericht van ING over de ‘top 5 schoonste
provincies’ (ING, 2018). Van deze vijf provincies hadden drie een zeer hoge veedichtheid en veel
intensieve veehouderij. Over de mate waarin dit klopte, werd online gediscussieerd. De
berichten werden veel gedeeld en kregen hierdoor veel aandacht. Vanuit zoekterm B gezien
werd de betrouwbaarheid van het rapport bekritiseerd. Dit kan een negatieve uitwerking
hebben op het duurzame imago van de intensieve veehouderij.

Piek: zaterdag 7 april 2018
Op deze dag werden zes berichten geplaatst, die allen als negatief werden aangemerkt. Ook
deze piek blijkt veroorzaakt door het artikel in NRC met de titel: ‘Lucht: mest = ammoniak =
fijnstof = longproblemen = sterfte’ (Brugh, 2018). De intensieve veehouderij werd hier
aangewezen als een grote vervuiler, wat veel online aandacht kreeg. De intensieve veehouderij
wordt hier dus negatief benoemd als het gaat om duurzaamheid, dit kan een ongunstige
uitwerking op het imago hebben.

Uit de bovenstaande gegevens wordt duidelijk dat er meer negatieve dan positieve online ‘hypes’ zijn.
Publicaties en nieuwsartikelen worden online besproken, waarbij de intensieve veehouderij in een
negatief of positief daglicht kan worden gesteld. Hierboven is te zien dat de meeste pieken negatief
spreken over de intensieve veehouderij, wat bij de lezers van deze berichten een negatieve invloed kan
hebben op het duurzame imago van de sector.
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4.6 Conclusie
Wat is het imago van de intensieve veehouderij op het gebied van duurzaamheid onder (verschillende
groepen) consumenten?
• Het algemene imago van de landbouw en intensieve veehouderij
Allereerst werd gekeken naar het imago van de van de hele landbouwsector. In de vorige eeuw bleek
er een kloof te zijn ontstaan tussen boeren en burgers. Burgers beoordeelden de sector op een aantal
punten positief, en op een aantal andere punten (zeer) negatief. Dee boeren zelf dachten dat de
consument een erg negatief beeld van ze had. Mede hierdoor ontstond bij de boeren een gevoel van
te weinig waardering en het idee dat de landbouwsector negatief werd bekeken. Rond deze periode
werden vanuit de landbouw de eerste imagocampagnes gelanceerd. Aan het eind van de vorige eeuw
werd de sector al minder negatief beoordeeld, dit kwam onder andere door het romantische beeld dat
op TV (boerendrama’s) en in andere media werd geschetst. Ook het economisch belang van de
landbouw en het ‘zware werk’ dat de sector zou uitvoeren, zorgden voor een groeiend positief beeld.
Deze trend zette zich voort tot in de 21e eeuw, waar uit onderzoeken blijkt dat de landbouw een
overwegend positief imago heeft. Door de veranderende rol van de landbouw en het platteland, en de
geschiedenis, wordt dit echter niet zo ervaren door een deel van de agrariërs.
Satisfiers
Niet alleen het gedrag van de boer, het economisch belang en de media bepalen het imago van de
landbouw en de intensieve veehouderij. Andere factoren die het imago positief blijken te beïnvloeden,
de satisfiers, zijn betrokkenheid, reputatie, vertrouwen, mate van psychologische afstand, positieve
emoties, het product, kwaliteitsprogramma’s, prijs en persoonlijke ervaringen. Omdat de sector het op
deze gebieden overwegend goed doet, laten de meeste imago-onderzoeken een positieve uitkomst
zien.
Op de belangrijkste satisfiers (betrokkenheid, reputatie, vertrouwen, mate van psychologische afstand
en positieve emoties), scoort de intensieve veehouderij neutraal tot (zeer) positief. Wel scoort de
intensieve veehouderij in zijn geheel lager dan de Agri & Food sector: de intensieve veehouderij heeft
dus een wat minder positief imago dan de gehele Agri & Food.
Verschillen binnen de veehouderij
Binnen de intensieve veehouderij zijn er ook verschillen wat betreft het algemene imago. De
varkenshouderij scoort op alle punten lager dan de pluimveehouderij. Zo is de consument bij de
varkenshouderij minder betrokken en ervaart de consument bij dit onderdeel minder positieve
emoties. Ook is de reputatie van de varkenshouderij duidelijk minder goed dan die van de
pluimveehouderij. Dit komt mogelijk door betere duurzaamheidsprestaties van de pluimveehouderij en
het ‘aaibaarheidsgehalte’ van het dier. Toch scoort de varkenshouderij meestal neutraal tot licht
positief op de satisfiers van het algemene imago. De pluimveehouderij scoort meestal licht positief op
de satisfiers.
Ontwikkeling
Wanneer de scores van de satisfiers vergeleken worden met die van voorgaande jaren, zijn er meestal
negatieve ontwikkelingen te zien. De betrokkenheid bij de intensieve veehouderij in 2016 was gedaald
ten opzichte van 2014, dit geldt met name voor de pluimveehouderij. De reputatie van de intensieve
veehouderij verschilt per onderdeel: de reputatie van de varkenshouderij in 2016 was gedaald ten
opzichte van 2014, terwijl die van de pluimveehouderij gestegen was ten opzichte van 2014.

74

Het vertrouwen in de intensieve veehouderij in 2016 is in alle onderdelen sterk gedaald ten opzichte
van 2014. Ook zijn de positieve emoties van de intensieve veehouderij in 2016 in alle onderdelen
gedaald ten opzichte van 2014. Toch blijft deze dalende lijn aan de positieve tot neutrale kant. Hieruit
is te concluderen dat het imago van de landbouw neutraal tot positief is, maar wel steeds wat
negatiever wordt.
Het algemene imago van de landbouw is neutraal tot (zeer) positief. Het algemene imago van de
intensieve veehouderij is neutraal tot positief. Wel scoort de sector op de satisfiers aanmerkelijk lager
dan de landbouw. Het imago van de intensieve veehouderij is dus op algemene factoren minder positief
dan dat van de landbouw, maar niet negatief. Binnen de sector scoort de pluimveehouderij positiever
dan de varkenshouderij op het algemene imago, wat mogelijk kan komen door betere
duurzaamheidsprestaties en het ‘aaibaarheidsgehalte’ van het dier.

• Het imago van de intensieve veehouderij op het gebied van duurzaamheid
Er zijn echter ook factoren die het imago op een negatieve manier blijken te beïnvloeden, de
dissatisfiers. Dit zijn milieu, negatieve emoties, subjectieve kennis, media en dierenwelzijn. Alle
dissatisfiers hebben direct of indirect te maken met het thema duurzaamheid. Hieruit kan worden
geconcludeerd dat het thema duurzaamheid een negatieve uitwerking heeft op het imago van de
landbouw in zijn geheel, en op de intensieve veehouderij.
Opkomst van klimaat(voetafdruk)
Het thema duurzaamheid werd al aan het eind van de 20e eeuw steeds belangrijker, de focus lag toen
met name op landschap en dierenwelzijn. In de 21e eeuw bleef dit belangrijk, maar ook klimaat en
klimaatvoetafdruk kwamen op. Kortom, het thema klimaat wordt steeds belangrijker als het om
duurzaamheid gaat.
Duurzaamheidsmaatregelen in de sector
Uit de onderzoeksresultaten kan geconcludeerd worden dat duurzaamheid in de intensieve
veehouderij en onder consumenten steeds belangrijker wordt.
De consument vindt dat de intensieve veehouderij niet zoveel onderneemt als bijvoorbeeld de
melkveehouderij en de landbouw in het algemeen. Vooral de varkenshouderij wordt gezien als een
sector die niet veel duurzaamheidsmaatregelen neemt. De pluimveehouderij scoort beter in de ogen
van de consument, maar diervriendelijkheid zou nog een verbeterpunt zijn. Verder wordt de intensieve
veehouderij in zijn geheel een beetje verdacht van het strategisch inzetten van duurzaamheid, om zo
eigen belangen te dienen. Wel valt deze score mee in vergelijking met de supermarkten, die hier sterk
van verdacht worden.
Verder roept de intensieve veehouderij meer negatieve emoties op dan de landbouw en de
supermarkten. De varkenshouderij roept meer negatieve emoties op dan de pluimveehouderij: het
imago van de varkenshouderij is dus ook op dit punt negatiever.
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Verschil intensieve veehouderij en melkveehouderij
De wat lagere scores van de intensieve veehouderij op het gebied van duurzaamheidsmaatregelen
liggen, tegen de verwachting in, niet aan het werken met dieren. Dit bewijst de melkveehouderij, die
op gezondheid, milieuvriendelijkheid en diervriendelijkheid in de ogen van de consument goed
presteert.
Het verschil in imago tussen de melkveehouderij en de intensieve veehouderij blijkt te komen door de
verschillen in marktontwikkeling, de knuffelbaarheid en zichtbaarheid van de dieren, de
organisatiegraad van de sectoren en het wel of niet hebben van een zogenaamd ‘gezicht’ of boegbeeld.
Complexiteit
Ook de complexiteit van duurzaam consumeren en produceren maakt dat de consument de intensieve
veehouderij zwart-wit en negatief beoordeelt. Een maatregel die goed is voor dierenwelzijn, kan minder
goed zijn voor milieuvriendelijkheid. Het is dus niet makkelijk om duurzaam te zijn en duurzaam te
kunnen kiezen in de winkel, maar een groot deel van de consumenten verwacht dat wel.
Het duurzame imago van de intensieve veehouderij is negatief, zeker ten opzichte van het algemene
imago. Er zijn verschillen binnen de sector te zien. Zo heeft de varkenshouderij op het gebied van
duurzaamheid een negatiever imago dan de pluimveehouderij. De intensieve veehouderij in haar geheel
heeft op het gebied van duurzaamheid een negatiever imago dan de landbouw en de melkveehouderij.
Wanneer het thema duurzaamheid genoemd wordt, verandert het neutrale tot positieve beeld in een
negatief beeld, en is er veel kritiek te horen.

• Het duurzame imago onder verschillende consumentgroepen
In Nederland is 15% van de consumenten (zeer) goed bekend met de agrarisch sector. Het grootste
gedeelte van de Nederlandse consumenten, 47%, is enigszins bekend met de sector. Wanneer gekeken
wordt naar verschillende groepen consumenten, zijn er grote verschillen.
Kennis
De consument die bekender is met de sector, heeft een positiever beeld van de intensieve
veehouderij. De consument die minder goed bekend is met de sector, heeft een negatiever
beeld van de intensieve veehouderij.
Vleesconsumptie
De consument die vaker vlees eet, heeft een positiever beeld van de sector. De consument die
minder vaak vlees eet, heeft een negatiever beeld van de sector.
Leeftijd
De jonge consument is minder betrokken bij de intensieve veehouderij en heeft een negatiever
beeld. De oudere consument zijn meer betrokken bij de sector en hebben een positiever beeld.
Stedelijkheid
De niet-stedelijke consument is meer betrokken bij en bekend met de agrarische sector en
heeft een positiever beeld. De stedelijke consument is minder betrokken bij en bekend met de
sector en heeft een negatiever beeld.
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Sekse
Vrouwen vinden de intensieve veehouderij iets milieu- en natuurvriendelijker dan mannen, al
is het verschil gering. Het imago van de intensieve veehouderij onder mannen en vrouwen
verschilt nauwelijks.
• Het online sentiment van de intensieve veehouderij
Het online sentiment van de zoekterm ‘intensieve veehouderij’ is voornamelijk negatief. Van de 4.393
berichten was 8% positief en 17% negatief. Ook waren er vooral negatieve pieken in de berichtgeving
over de zoekterm te zien. De negativiteit werd veroorzaakt door de thema’s leefomgeving, fijnstof,
mest en milieuvervuiling.
Het online sentiment voor de zoekterm ‘intensieve veehouderij klimaat’ is voornamelijk neutraal. Van
de 142 berichten was 18% positief en 20% negatief. Er waren iets vaker negatieve pieken dan positieve
pieken te zien. De negativiteit werd veroorzaakt door de thema’s klimaatverandering, dierenwelzijn,
het systeem van de intensieve veehouderij, fijnstof en mest.
Het online sentiment met betrekking tot de intensieve veehouderij is, zeker op het gebied van klimaat,
overwegend neutraal tot (zeer) negatief.

ANTWOORD OP DE DEELVRAAG:
Het imago van de intensieve veehouderij op het gebied van duurzaamheid is negatief, zeker vergeleken
bij het algemene imago van de sector en de landbouw. Het imago verschilt onder verschillende groepen
consumenten.
Bij consumenten die bekend zijn met de sector is het imago overwegend positief, bij
consumenten die niet bekend zijn met de sector is het imago overwegend negatief.
Bij consumenten die vaker vlees eten is het imago overwegend positief, bij consumenten die
minder vaak vlees eten is het imago overwegend negatief.
Bij jonge consumenten is het imago overwegend negatief, bij oudere consumenten is het imago
overwegend positief.
Bij stedelijke consumenten is het imago overwegend negatief, bij niet-stedelijke consumenten
is het imago overwegend positief.
Tussen mannelijke en vrouwelijke consumenten is nauwelijks verschil in het duurzame imago.
Op social media is het online sentiment overwegend neutraal tot (zeer) negatief.
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WAT ZIJN DE BELANGRIJKSTE TRENDS DIE VAN INVLOED ZIJN
OP HET DUURZAAMHEIDSIMAGO VAN DE INTENSIEVE
VEEHOUDERIJ ONDER CONSUMENTEN?
In dit hoofdstuk onderzoek ik wat de belangrijkste trends zijn die het imago van de
intensieve veehouderij beïnvloeden, op het gebied van duurzaamheid.
In de eerste paragraaf kijk ik naar wat trends precies zijn. Vervolgens onderzoek ik hoe
trends in te delen zijn aan de hand van de trendpiramide. In de tweede paragraaf
behandel ik de trends die direct of indirect invloed uitoefenen op het
duurzaamheidsimago van de intensieve veehouderij. Per trend onderzoek ik het
trendniveau en leg ik de relatie met de intensieve veehouderij. Ook komen trends uit
het verleden aan bod.
In de derde paragraaf onderzoek ik de gevolgen die de genoemde trends hebben op het
duurzaamheidsimago van de intensieve veehouderij. Ook kijk ik hier naar de toekomst
als het gaat om intensieve veehouderij en trends.
Voor deze deelvraag maak ik gebruik van de methoden literatuuronderzoek en
interview. Voor dit hoofdstuk zijn Freija van Duijne (futuroloog en trendwatcher bij
FutureMotions) en Léon Jansen (adviseur duurzame en gezonde voeding bij Schuttelaar
& Partners) geïnterviewd.

GEBRUIKTE BEGRIPPEN
Duurzaamheid
Duurzaamheid is een breed begrip en wordt in dit onderzoek gezien in het kader van de klimaatvoetafdruk. De
klimaatvoetafdruk (ook wel carbon footprint of milieuvoetafdruk genoemd) is de som van broeikasgasemissies gedurende de
levenscyclus van een product.
Intensieve veehouderij
De veehouderij die niet afhankelijk is van grond, dus niet grondgebonden zoals de melkveehouderij. De intensieve
veehouderij omvat de varkenshouderij en de pluimveehouderij, en de wat kleinere vleeskalverhouderij, schapenhouderij en
geitenhouderij.
Veganist
Een veganist eet geen vlees, vis, eieren, zuivel en honing en koopt bijvoorbeeld geen kleding van leer of
verzorgingsproducten die getest zijn op dieren, omdat voor dit alles dieren zijn gebruikt.
Vegetariër
Een vegetariër eet geen vlees of vis.
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5.1 Wat is een trend?
Een trend is een ontwikkelingslijn die neigt naar een bepaalde richting (Van Dale, 2018). Freija van
Duijne, trendwatcher en futuroloog, (bijlage 3) licht deze definitie toe. “Een trend is een ontwikkeling
die nu speelt en die invloed heeft op de lange termijn. Trends duiden een verandering. Ze vertellen ons
iets over de toekomst, al vertellen ze ons niet precies hoe die toekomst eruit zal zien.” Trends kunnen
over allerlei onderwerpen gaan. Zo zijn er onder andere economische trends, demografische trends en
trends die over voeding gaan.

5.2 Megatrends, macrotrends en microtrends
De trendpiramide is een instrument dat helpt om trends en ontwikkelingen in kaart te brengen
(Trendslator, 2018). Trends kunnen door deze piramide worden onderverdeeld in drie niveaus:
megatrends, macrotrends en microtrends. Het onderscheid tussen deze niveaus wordt gemaakt op
basis van tijdsduur.
• Megatrends. Megatrends vormen de onderste laag van de trendpiramide. Ze duren veelal tien tot
dertig jaar en geven een maatschappelijke ontwikkeling weer. Megatrends zijn vaak wereldwijd
merkbaar.
•

Macrotrends. Macrotrends zijn te zien in de middelste laag van de trendpiramide. Ze houden
meestal vijf tot tien jaar aan en geven de verlangens van de consument weer. Een macrotrend komt
voort uit een megatrend.

•

Microtrends. Microtrends vormen de top van de trendpiramide. Ze duren vaak maximaal vijf jaar
en hebben betrekking op de markt. Een microtrend komt voort uit een macrotrend. Microtrends
worden ook wel aangeduid als hypes (Trendslator, 2018).

Wie megatrends en macrotrends in de samenleving signaleert, kan hierop inspelen door microtrends te
creëren. Zoals in het voorbeeld is te zien, vormen microtrends vaak een (praktisch) antwoord op de
vragen die de megatrends en macrotrends oproepen (PRmatters, 2015). Volgens Freija van Duijne
(bijlage 3) beïnvloeden de trends elkaar, en zijn er diepere lagen te zien wanneer je naar de grotere
trends kijkt. Juist dan wordt de samenhang tussen trends duidelijk.
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5.3 Welke trends hebben invloed op het imago van de intensieve veehouderij?
Trends zijn belangrijk voor de intensieve veehouderij, omdat ze meer kunnen vertellen over wat er in
de toekomst kan gebeuren. Een aantal van de trends die belangrijk zijn voor de intensieve veehouderij
hebben met voeding te maken, maar er zijn ook trends op andere gebieden die de sector beïnvloeden.
De meest relevante trends die de intensieve veehouderij direct of indirect raken, worden in deze
paragraaf behandeld.
5.3.1 Gezondheid
De trend gezondheid heeft betrekking op gezond leven. Hieronder vallen thema’s zoals genoeg
bewegen, goede luchtkwaliteit en gezonde voeding (Hartstichting, 2018) (Bos, 2016).
Onder welk trendniveau valt gezondheid?
Gezondheid is een megatrend, die overal ter wereld merkbaar is. Uit deze megatrend vloeien
macrotrends als zoeken naar gezonde voeding en het eten van zo natuurlijk mogelijke producten.
Gezondheid veroorzaakt op microtrend-niveau hypes als superfoods, suikervrije chocolade en allerlei
(kook)boeken die leren hoe zo gezond mogelijk te leven.
Hoe heeft gezondheid te maken met de intensieve veehouderij?
Het thema gezondheid, en daarmee gezond eten, is onlosmakelijk verbonden met de voedselproductie
en daarmee met de intensieve veehouderij. Door de trend wordt steeds vaker kritisch gekeken naar de
producten die de intensieve veehouderij voortbrengt, en of deze wel gezond zijn.
5.3.1.1 Veganisme en vegetarisme
Het veganisme is een levensstijl waarbij - voor zover mogelijk en praktisch haalbaar - wordt
afgezien van alle vormen van exploitatie van, en wreedheid naar, dieren voor eten, kleding of
andere doeleinden. Veganisten eten uit persoonlijke overtuiging geen eieren, zuivel, vlees, vis,
honing, gelatine en andere dierlijke producten. Ook dragen ze geen leer, bont en zijde. Verder
zullen veganisten producten waarvoor dierproeven zijn gedaan niet gebruiken, en sommigen
zullen niet naar een dierentuin gaan omdat hier dieren voor entertainment worden ingezet. Ook
wordt veganisme als een voor lichaam en geest gezonde manier van leven gezien (NVV, 2018).
Het vegetarisme is het niet eten van producten van gedode dieren, dus geen vlees, vis en
producten zoals gelatine. Vegetariërs eten dus, in tegenstelling tot veganisten, wel eieren,
honing en zuivel. Hieraan verwant is het flexitarisme. Flexitariërs eten een of meer dagen in de
week vegetarisch, en zijn hierin dus flexibeler. Beiden eten vooral plantaardig voedsel
(Voedingscentrum, 2018).
Onder welk trendniveau vallen veganisme en vegetarisme?
Veganisme en vegetarisme vallen onder het trendniveau macrotrend. Het veganisme en
vegetarisme veroorzaken op microtrend-niveau hypes zoals sojaburgers, veganistische
schoenen en veganistische make-upkwasten.
Hoe heeft veganisme te maken met de intensieve veehouderij?
Volgens de Nederlandse Vereniging voor Veganisme (NVV, 2018) ‘willen veganisten niet meer
bijdragen aan de exploitatie en het doden van dieren’. Deze manier van leven gaat in tegen wat
er in de intensieve veehouderij gebeurt: het doden en eten van dieren. Verder vinden
veganisten dierenwelzijn, gezondheid, ethiek en milieu zeer belangrijk. Deze thema’s komen
veel terug in de discussie rond de duurzame intensieve veehouderij. De voedingstrend
veganisme heeft dus direct te maken met de intensieve veehouderij.
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Vegetariërs eten geen vlees omdat ze de productie ervan ongezond, slecht voor het
dierenwelzijn en/of slecht voor het milieu vinden (VegetariërsBond, 2018). De productie van
vlees en het houden van dieren heeft logischerwijs alles te maken met de intensieve
veehouderij. Vegetariërs willen in essentie niet bijdragen aan het in stand houden van wat de
intensieve veehouderij doet, hierdoor heeft deze voedingstrend direct te maken met de sector.

Freija van Duijne (bijlage 3) ziet trends als het vegetarisme en veganisme niet als een grote
bedreiging voor de (beeldvorming over) de intensieve veehouderij. “Vegetariërs en
veganisten vormen een kleine groep. Ze zullen er wel altijd zijn, maar het vegetarisme
bijvoorbeeld is niet voor iedereen weggelegd. Ook zie je de vleesconsumptie niet echt
dalen, het blijft over de jaren heen redelijk gelijk. De trends van het niet-vlees eten zijn er,
maar het blijft een kleine groep. […] De vraag blijft dus wel hetzelfde, zeker wereldwijd.”

5.3.2 Duurzaamheid
De trend duurzaamheid heeft betrekking op thema’s als klimaatvoetafdruk, dierenwelzijn, eerlijk loon
en het stoppen van kinderarbeid. De trend duurzaamheid zorgt voor bewustwording op het gebied van
de drie P’s: People (mensen), Planet (aarde) en Profit (economie). Duurzaam leven streeft ernaar om
deze P’s met elkaar in evenwicht te brengen, zodat geen van de drie uitgeput wordt. Deze trend wordt
niet alleen belangrijker voor early adopters (mensen die snel ‘meedoen’ met een trend, voordat de
grote massa dat doet), maar ook voor het grote publiek (MVO, 2017).
Onder welk trendniveau valt duurzaamheid?
Duurzaamheid is een megatrend, waaruit macrotrends als ethisch consumeren en ethisch produceren
voortkomen. Duurzaamheid veroorzaakt op microtrend-niveau hypes als fair-trade chocolade,
biologisch voedsel en milieuvriendelijk schoonmaakmiddel
Hoe heeft de trend duurzaamheid te maken met de intensieve veehouderij?
Door de opkomst van duurzaamheid stelt de consument zichzelf en zijn omgeving meer vragen over o.a.
de herkomst van voedsel en de wijze waarop het geproduceerd is. Hierbij wordt vaak kritisch gekeken
naar ethische thema’s, zoals dierenwelzijn en milieuvriendelijkheid. Door de trend wordt ook kritisch
gekeken naar de intensieve veehouderij als voedselbron, en de manier van produceren wordt bekeken
aan de hand van onder andere bovenstaande ethische thema’s.

5.3.3 Technologisering
De technologische revolutie werkt vandaag de dag steeds verder door op onze voedselproductie.
Traditionele boerderijen maken plaats voor moderne bedrijven waar de nieuwste innovaties worden
toegepast. Ook het maken van voedsel zelf verandert: er wordt steeds meer gemodificeerd voedsel en
kunstmatig voedsel geproduceerd (Mintel, 2018).
Onder welk trendniveau valt technologisering?
Technologisering is een megatrend, die op macroniveau trends als de technologisering van voedsel en
technologisering van de veehouderijsystemen veroorzaakt. Op microtrend-niveau zorgt dit voor hypes
zoals kunstmatig vlees, plantaardig vlees en genetisch gemodificeerde plantzaden.
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Hoe heeft technologisering te maken met de intensieve veehouderij?
De technologisering van voedsel en vlees is goed terug te zien in de intensieve veehouderij. Hier wordt
veelal innovatief, op grote productieschalen en met automatisering gewerkt. Hierdoor zijn
technologisering en de intensieve veehouderij onlosmakelijk met elkaar verbonden geraakt. Daarnaast
komen er steeds meer (vlees)producten, zoals kunstmatig gegroeid vlees, die concurrentie vormen voor
de sector.

5.3.4 Transparantie
Transparantie gaat over de openheid, zichtbaarheid en toegankelijkheid van een organisatie (MVO
Nederland, 2015). Stakeholders binnen de voedselketen, zoals consumenten en leveranciers, vinden
transparantie over de sector steeds belangrijker. Transparantie betekent ten diepste dat er openbare,
maatschappelijke verantwoording moet worden afgelegd over de uitgevoerde activiteiten (MVO
Nederland, 2014).
Onder welk trendniveau valt transparantie?
Transparantie valt onder het trendniveau megatrend, deze trend is dan ook wereldwijd merkbaar. De
macrotrends behoefte van consumenten naar openheid vanuit bedrijven en de daaruit voortvloeiende
behoefte aan dialoog komen hieruit voort. Transparantie veroorzaakt op microtrend-niveau hypes zoals
MVO-verslagen, GRI-reporting (rapporteren op o.a. duurzaamheid volgens strenge richtlijnen) en social
media voor bedrijven.
Hoe heeft transparantie te maken met de intensieve veehouderij?
Door de trend transparantie wil de consument meer weten over onderwerpen en organisaties waar
(nog) niet veel zicht op is. Dit geldt ook voor de voedselketen, en dus ook voor subsectoren zoals de
intensieve veehouderij. Er wordt transparantie gevraagd over cijfers en andere gegevens, maar ook over
fysieke zaken. Open stallen, dieren in de wei en open boerderijdagen staan vandaag de dag gelijk aan
transparantie.

5.3.5 Digitalisering
Veel van de uitdagingen op het gebied de intensieve veehouderij en imago zijn het gevolg van
revolutionaire veranderingen door de digitalisering, stelt Eise in haar boek ‘The Communication Scarcity
in Agriculture’ (Eise & Hodde, 2017). De landbouwsector is niet de enige die met deze trend te maken
heeft. Alle industrieën komen deze confrontatie tegen en moeten dealen met een geheel nieuwe
manier van informatie ontvangen en versturen.
Volgens Eise is er door de digitalisering een gebrek aan informatiecontrole (Eise & Hodde, 2017).
Journalisten werden ooit gezien als de ‘waakhonden’. Hun rol was om nauwkeurig nieuwswaardige
items te selecteren, en vervolgens een gebalanceerd portret van de feiten te presenteren. Van
informatie die werd gepubliceerd, werd een zekere standaard verwacht. Dit geldt nog steeds voor
journalisten, maar voor bloggers, beroemdheden, talkshow hosts, radiosterren en YouTubers, eigenlijk
iedereen met een social media-account, is de enige barrière een verbinding met het internet. Iedereen
kan posten op het internet, het kan zo gefantaseerd of authentiek zijn als de auteur wenst. Op
betrouwbare nieuwssites na is er weinig informatietoezicht op het internet. Het wordt wel geprobeerd,
maar de snelheid van informatie generatie is sneller dan elke controlerende organisatie. Bedrijven,
social media personages en de overvloed aan andere stemmen worden niet accountable gehouden
voor de standaarden van de journalistiek (Eise & Hodde, 2017).
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Onder welk trendniveau valt digitalisering?
Digitalisering is een megatrend, waaruit macrotrends als behoefte aan instant satisfaction (willen dat
wensen direct worden vervuld) en het veranderende communicatielandschap (zie hoofdstuk 2) uit
voortkomen. De digitalisering veroorzaakt op microtrend-niveau hypes als eten dat snel wordt
thuisbezorgd en mobiele telefoons.
Hoe heeft de trend digitalisering te maken met de intensieve veehouderij?
Door digitalisering kan de consument alles wat hij vindt meteen delen via social media, en is er minder
toezicht op de betrouwbaarheid van de informatie die gedeeld wordt. Deze (mis)informatie kan ook
over de intensieve veehouderij gaan. Wanneer bijvoorbeeld klimaat en intensieve veehouderij op deze
manier, zonder wetenschappelijk of betrouwbaar journalistiek toezicht, worden besproken, kan er een
ongecontroleerde discussie over dit thema ontstaan.

Trends in het verleden
Volgens Freija van Duijne (bijlage 3) zijn er ook trends uit het verleden die (de beeldvorming over)
de intensieve veehouderij hebben beïnvloed. “Dit zijn vooral dierenwelzijn en de groeiende
consumptiemaatschappij door de toenemende rijkdom. Rijkdom is een belangrijke factor als het gaat
om vleesconsumptie. Wanneer rijkdom toeneemt (zoals in Nederland in de 20e eeuw), neemt ook
de vleesconsumptie erg toe, dat is bijna één op één. En rijkdom kwam er in Nederland. Je ziet het
nu ook in India en Bangladesh, waar de rijkdom toeneemt. Ook al heeft India bijvoorbeeld een
vegetarische cultuur, de vleesconsumptie stijgt door de rijkdom. Verder is dus ook dierenwelzijn
belangrijk, dat kwam rond de jaren ’80 op, schat ik ongeveer. Ook het beleid van Mansholt (minister
van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening van 1945 - 1958) ‘nooit meer honger’, speelde een
rol. Dat had wel een prijs: bodemuitspoeling, verlies van biodiversiteit, verlies van insecten. Voor de
natuur, het landschap en het uiterlijk daarvan heeft het onder andere gevolgen gehad.”
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5.4 Hoe hebben deze trends invloed op het imago van de intensieve veehouderij?
In deze paragraaf wordt per trend aangegeven hoe deze het imago van de intensieve veehouderij
beïnvloedt. De focus ligt hierbij op de invloed die de trend heeft op het imago rond de duurzaamheid
van de intensieve veehouderij.

5.4.1 De invloed van gezondheid
Volgens Léon Jansen, adviseur duurzame en gezonde voeding, (bijlage 4) kan de trend gezondheid een
positieve invloed uitoefenen op het duurzaamheidsimago van de intensieve veehouderij. “Voor de
gezondheid is het helemaal niet erg om af en toe een stukje kip te eten. Sterker nog, kip is een van de
meest efficiënte eiwitbronnen, het komt in de buurt van soja. Qua milieueffect is dat ook niet eens zo
veel erger. Er zit wel onderling (binnen de veehouderij) verschil tussen. Je kan beter kippenvlees eten,
dat is wit en mager, dan het rode rund- of varkensvlees. Het hangt dus af van hoe mensen tegen het
dier aankijken. Als mensen gezondheid vertalen in minder vlees eten, dan heb je minder intensieve
veehouderij nodig. Dat is negatief. Maar als je gezondheid ziet als dat je beter wit vlees (kip) kunt eten
in plaats van rood (varken, rund), dan kan je nog wel profijt hebben van het goedkope, witte kippenvlees
dat je bij de intensieve veehouderij kunt krijgen.”
Of de trend gezondheid het duurzaamheidsimago de intensieve veehouderij positief of negatief
beïnvloedt, ligt dus volgens Léon Jansen aan de invalshoek van de consument.
5.4.1.1 De invloed van veganisme en vegetarisme
Veganisme en vegetarisme hebben volgens Léon Jansen (bijlage 4) niet veel invloed op het
imago van de intensieve veehouderij. ‘Ik denk niet dat dit een negatief imago oplevert voor de
intensieve veehouderij. Die trend is denk ik een reactie op de berichten dat veel vlees eten niet
gezond is en niet goed is voor het milieu. En daarom zijn meer mensen bewust en overgestapt
om (af en toe) geen vlees te eten. Het is volgens mij iets wat wordt ingegeven door gezondheids, milieu- en diervriendelijkheidsaspecten.’
Volgens Léon Jansen kunnen mensen die minder of geen vlees eten wel sneller kritisch
tegenover de intensieve veehouderij staan. Want wanneer mensen ervaren dat je makkelijk
zonder vlees kan, en dat er goede alternatieven zijn, kan dat volgens Léon Jansen leiden tot een
minder positief duurzaamheidsimago.

5.4.2 De invloed van duurzaamheid
Léon Jansen (bijlage 4) geeft aan dat deze trend waarschijnlijk een negatieve invloed uitoefent op het
imago van de intensieve veehouderij.
“Dat komt doordat men dieren aan het vermenselijken is, men denkt daarom dat dieren behoefte
hebben aan het menselijke welzijn. En omdat men hun huissituatie reflecteert op het dier, terwijl men
weinig weet over hoe de intensieve veehouderij daadwerkelijk werkt. Ik denk dat er een gebrek aan
kennis is bij veel mensen, vooral bij de grachtengordel, die niet precies weten hoe het in elkaar zit. Dus
dat duurzaam consumeren, en het menselijk met dieren om willen gaan dat erbij komt kijken, heeft een
negatieve invloed op het imago.”
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5.4.3 De invloed van technologisering
De toenemende technologisering van voedsel uit zich volgens Léon Jansen (bijlage 4) op twee manieren:
op productniveau en op veehouderijniveau. “Op productniveau leidt de technologisering van voedsel
tot weerstand bij mensen, en dat mensen minder bewerkte producten willen hebben. En het vlees van
de veehouderij is vaak onbewerkt. Voor het imago is dat positief, omdat de intensieve veehouderij zich
tegen die technologisering af kan zetten, omdat zij een puur natuur product zijn, een puur stuk vlees,
zonder al te veel bewerking. Daar ligt een kans.
Als je het op veehouderijniveau bekijkt, kan de trend er toe leiden dat een aantal technische innovaties
bijdragen aan minder belasting voor het milieu en voor omwonenden. Daarmee kan je dus het imago
verbeteren. Het dierenwelzijn is een ander aspect, maar dat hoeft door de technologisering niet te
verslechteren. De technologisering kan er ook toe leiden dat je de beesten binnen op een dusdanige
manier kan houden, dat het binnenklimaat aangenaam is voor die beesten. Dat ze ook kunnen spelen,
dat het automatisch wordt schoongemaakt, dat ze automatisch nieuw voer krijgen.”
Een negatief gevolg van de technologisering van voedsel lijken de schaalvergroting en de onpersoonlijke
productie te zijn. Hierover zegt Léon Jansen (bijlage 4): “Dat klopt, er is een heleboel weerstand tegen
de megastal, de varkensfabriek. Terwijl dat een ontzettend efficiënt en diervriendelijk systeem van
varkens houden kan zijn. En ook heel milieuvriendelijk. Maar dat is de beeldvorming en de perceptie
over de sector weer. Als de technologie leidt tot massaproductie, kan het weerstand oproepen.”
Volgens Léon Jansen kan de trend technologisering dus een positieve en negatieve invloed uitoefenen
op het duurzaamheidsimago van de intensieve veehouderij.

5.4.4 De invloed van transparantie
Léon Jansen (bijlage 4) beschrijft hoe de trend transparantie een positieve en een negatieve uitwerking
op het imago van de intensieve veehouderij kan hebben. ‘Een min is dat mensen daadwerkelijk gaan
zien hoe de intensieve veehouderij in elkaar zit, omdat ze zich niet realiseren hoeveel kippen er
daadwerkelijk in zo’n schuur zitten.”
“Een plus is dat men kan zien dat de beesten in zo’n schuur daadwerkelijk kunnen bewegen en een
plekje hebben met speeltjes en kunnen kiezen wanneer ze eten of drinken. En dat ze zien dat die
beesten niet allemaal perse op elkaar gestapeld liggen. Het hangt dus af van de perceptie, de eerste
verwachting, waarmee de mensen dit soort dingen gaan zien.”
Dit laat zien dat mensen met een romantisch beeld van de intensieve veehouderij kunnen schrikken,
maar ook dat mensen met een zeer negatieve vooroordelen dit kunnen bijstellen naar een eerlijker
beeld van de sector. Kortom, de trend transparantie kan een positieve en negatieve invloed uitoefenen
op het duurzaamheidsimago van de intensieve veehouderij.
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5.4.5 De invloed van digitalisering
Volgens Léon Jansen (bijlage 4) is de digitalisering een belangrijke factor die het imago van de intensieve
veehouderij negatief kan beïnvloeden. “Kijk naar de ontwikkelingen op social media. Die zorgen ervoor
dat mensen ongebreideld hun mening kunnen spuien, ongeacht kennis en ervaring. Ik heb net een stuk
geschreven over wetenschap en emotie. Daarin zie je dat mensen heel ongenuanceerd en
ongefundeerd dingen kunnen roepen op social media, zonder dat ze daarop worden afgerekend.”
“De enige wetenschapper die zich daar mee bemoeit en met feiten komt, wordt gewoon van tafel
geblazen door vijfentwintig ongefundeerde tegenopmerkingen. Waar hij vervolgens geen zin in heeft
om op te reageren, en het daar maar bij laat zitten.”
Volgens Léon Jansen zorgt deze trend ervoor dat er veel minder geluisterd wordt naar de echte
argumenten en dat feiten er veel minder toe doen. Dit kan een negatieve uitwerking hebben op het
duurzaamheidsimago van de intensieve veehouderij.

De intensieve veehouderij en de toekomst
Freija van Duijne (bijlage 3) is positief over de toekomst van de veehouderij. Volgens haar is het
voortbestaan van de sector niet alleen afhankelijk van consumententrends. “Het ligt ook aan het
ondernemerschap van de boeren of het ze lukt. Hier is de politieke trend belangrijker, belangrijker
nog dan consumententrends, omdat de politiek voor regelgeving zorgt. Uiteindelijk is dit ook wat
de consument wil. De veehouderij moet wel duurzamer, dat is ook wat de consument wil, maar
dat kan ook. Er zijn al voorbeeldbedrijven waar dit lukt, bijvoorbeeld met kippen, dus het kan.”
Wel plaatst Freija van Duijne (bijlage 3) kanttekeningen bij de grootschalige manier waarop
Nederland produceert voor het buitenland. “Dat wij als klein landje produceren voor bijvoorbeeld
China brengt ook een politiek-maatschappelijk vraagstuk met zich mee: moeten wij als klein,
dichtbevolkt landje wel produceren voor andere landen? In ons land zie je nu in dichtbevolkte
gebieden intensieve veehouderij, wat problemen met zich mee kan brengen. Ik ben niet tegen de
internationale handel, maar het is wel een politiek-maatschappelijk vraagstuk. En je ziet
bijvoorbeeld Nederlandse boeren in Polen en andere landen, dus op die manier kan het ook. En
de Nederlandse stalsystemen zijn over de hele wereld terug te vinden. Wij exporteren kennis, en
dat kan ook.”
Léon Jansen (bijlage 4) voegt hieraan toe: “We zitten met een heleboel babyboomers van na de
Tweede Wereldoorlog die het fantastisch vinden dat ze een stukje vlees kunnen kopen, die gewend
zijn om heel zuinig te eten en weinig geld te besteden. Vanuit die houding, de naoorlogse
zuinigheid, is heel erg gestimuleerd om nog aardappelen, vlees en groente, voor een lage prijs, te
eten. En dat komt dan vaak van de intensieve veehouderij. Deze mensen [zijn er] over twintig jaar
niet meer, dan zal je een sterke afname in de vleesconsumptie zien.”
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5.5 Conclusie
Wat zijn de belangrijkste trends die invloed hebben op het duurzaamheidsimago van de intensieve
veehouderij onder consumenten?
De trendpiramide
De trends die van invloed zijn op het duurzaamheidsimago van de intensieve veehouderij onder
consumenten, kunnen worden ingedeeld op drie niveaus. Het eerste niveau is de megatrend.
Megatrends duren meestal tien tot dertig jaar en geven wereldwijd een maatschappelijke ontwikkeling
weer. Het middelste niveau is de macrotrend. Macrotrends houden meestal vijf tot tien jaar lang aan.
Ze geven de verlangens van de consument weer en komen voort uit de megatrend. Het derde niveau is
de microtrend. Microtrends duren vaak maximaal vijf jaar en komen voort uit macrotrends. Microtrends
zijn vergelijkbaar met hypes.
Gezondheid
Een belangrijke trend is de megatrend gezondheid. Deze trend is overal ter wereld merkbaar en uit zich
in macrotrends als veganisme en vegetarisme. De megatrend gezondheid kan een positieve invloed
uitoefenen op het duurzaamheidsimago uitoefenen door te focussen op de gezondheidsvoordelen die
dierlijke eiwitten bieden. Dit verschilt wel per onderdeel van de intensieve veehouderij.
Ook kan de megatrend gezondheid een negatieve invloed uitoefenen op het duurzaamheidsimago,
wanneer gezondheid wordt vertaald naar het minder eten van vlees. De invloed van veganisme en
vegetarisme op het duurzaamheidsimago van de intensieve veehouderij is beperkt. Wel is de
verwachting dat mensen die openstaan voor het niet of minder eten van vlees, zich sneller kritisch uiten
tegenover de duurzaamheidsprestaties van de intensieve veehouderij.
Duurzaamheid
Ook de megatrend duurzaamheid is van invloed op het duurzaamheidsimago van de intensieve
veehouderij. Deze trend uit zich met name in het bewust omgaan met productie en consumptie. De
macrotrends aandacht voor dierenwelzijn en aandacht voor klimaatvoetafdruk komen voort uit deze
trend. De megatrend duurzaamheid heeft een negatieve invloed op het duurzaamheidsimago van de
intensieve veehouderij. Dit heeft onder andere te maken met de steeds verdergaande vermenselijking
van dieren en hiermee de opkomst van aandacht voor dierenwelzijn. Ook heeft dit te maken met een
gebrek aan kennis, vooral in stedelijke gebieden.
Technologisering
De megatrend technologisering heeft ook invloed op het imago van de intensieve veehouderij.
Macrotrends als de technologisering van voedsel en technologisering van veehouderijsystemen komen
hieruit voort. Deze megatrend uit zich op productniveau en op veehouderijniveau.
Op productniveau is de invloed op het duurzaamheidsimago negatief en kan de technologisering, in de
vorm van gemodificeerd voedsel, tot weerstand leiden. De trend kan positief uitpakken wanneer de
intensieve veehouderij focust op de puurheid van haar producten. Op veehouderijniveau is de invloed
van de megatrend positief, doordat de techniek leidt tot minder belasting op het milieu en
dierenwelzijn. De focus op megastallen en schaalvergroting leidt, door een verkeerd beeld, tot een
negatieve invloed.
Transparantie
Verder is de megatrend transparantie een belangrijke trend die het duurzaamheidsimago van de
intensieve veehouderij beïnvloedt. Hieruit ontstaan macrotrends zoals global village en de behoefte aan
dialoog vanuit de consument. Deze megatrend heeft een positieve en negatieve invloed op het imago.
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Positief is dat de consument kan zien hoe het er daadwerkelijk in de intensieve veehouderij aan toe
gaat, en dat er goed voor de dieren wordt gezorgd. Dit geldt met name voor de consument die negatief
over de omstandigheden in de intensieve veehouderij denkt. Negatief is dat de consument ziet hoeveel
dieren er daadwerkelijk in een stal zitten. Dit geldt met name voor de consument die romantisch over
de omstandigheden in de intensieve veehouderij denkt.
Digitalisering
Ten slotte speelt de megatrend digitalisering een belangrijke rol. Uit deze trend komen macrotrends
voort zoals de behoefte aan instant satisfaction en de toenemende mondigheid van consumenten. Deze
megatrend heeft een negatieve invloed op het duurzaamheidsimago van de intensieve veehouderij.
Met name de ontwikkelingen op social media, waar mensen zonder kennis van de situatie hun mening
kunnen delen, pakken veelal negatief uit. Dat feiten er steeds minder toe doen speelt ook mee.
Wetenschappers worden niet meer geloofd, in plaats daarvan doen zelfverklaarde experts hun veelal
negatieve verhaal over duurzaamheid in de intensieve veehouderij.

ANTWOORD OP DE DEELVRAAG:
De belangrijkste trends die invloed hebben op het duurzaamheidsimago van de intensieve veehouderij
onder consumenten zijn op meganiveau gezondheid, duurzaamheid, technologisering, transparantie en
het digitalisering.
Deze trends hebben wisselend een positieve of negatieve invloed op het duurzaamheidsimago van de
intensieve veehouderij.
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WELKE INVLOED HEBBEN DE INTENSIEVE VEEHOUDERIJ EN
HAAR STAKEHOLDERS OP HET DUURZAAMHEIDSIMAGO VAN DE
INTENSIEVE VEEHOUDERIJ?
In dit hoofdstuk onderzoek ik wat de belangrijkste stakeholders van de intensieve
veehouderij zijn, en hoe zij over de sector denken op het gebied van duurzaamheid.
In de eerste paragraaf kijk ik naar de belangrijkste stakeholders van de intensieve
veehouderij en hoe zij met de sector te maken hebben. Ook worden de belangen van
de stakeholders bij de intensieve veehouderij toegelicht. In de tweede paragraaf
behandel ik het standpunt van de stakeholders ten opzichte van de
duurzaamheidsprestaties in de intensieve veehouderij. Verder wordt het bereik van elke
stakeholder in kaart gebracht.
Vervolgens worden in de derde paragraaf deze twee elementen gecombineerd en in
een grafiek overzichtelijk weergegeven.
Voor deze deelvraag maak ik gebruik van de methoden literatuuronderzoek en
interview. Voor dit hoofdstuk zijn Gemma Tacken (onderzoeker bij WUR Economic
Research, Consument & Keten), Wim van den Burg (categorymanager Vlees, Vis en Vega
bij Coop), Albert Moerkerken (van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland), Harianne
Hop (veehoudster op een intensieve kalverhouderij) en Harry Kager (adviseur duurzame
landbouw bij Schuttelaar & Partners) geïnterviewd.

GEBRUIKTE BEGRIPPEN
Duurzaamheid
Duurzaamheid is een breed begrip en wordt in dit onderzoek gezien in het kader van de klimaatvoetafdruk. De
klimaatvoetafdruk (ook wel carbon footprint of milieuvoetafdruk genoemd) is de som van broeikasgasemissies gedurende de
levenscyclus van een product.
Intensieve veehouderij
De veehouderij die niet afhankelijk is van grond, dus niet grondgebonden zoals de melkveehouderij. De intensieve
veehouderij omvat de varkenshouderij en de pluimveehouderij, en de wat kleinere vleeskalverhouderij, schapenhouderij en
geitenhouderij.
NGO’s
Niet-gouvernementele organisaties.
Stakeholders
Alle betrokken personen bij een onderneming.
Veehouder
Boer die leeft van veeteelt.
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6.1 Wie zijn de veehouders en de belangrijkste stakeholders van de intensieve
veehouderij?
In deze paragraaf worden de veehouders en de belangrijkste stakeholders van de intensieve veehouderij
omschreven. Bewust zijn twee stakeholders niet meegenomen in dit onderzoek: de consumenten en de
omwonenden. Dit is omdat deze stakeholders geen (systematische) invloed op consumenten
uitoefenen, of zelf de consument zijn. Daarnaast is de stakeholdergroep consumenten al in hoofdstuk
4.1 besproken.

Veehouders
Veehouders zijn agrarische ondernemers die leven van het houden van vee. Binnen de intensieve
veehouderij zijn er varkenshouders, pluimveehouders, geitenhouders, kalverhouders en
schapenhouders (WUR, 2018). Deze veehouders zijn meestal verenigd in brancheorganisaties, zoals de
NEPLUVI (Vereniging van de Nederlandse Pluimveeverwerkende Industrie) en LTO (Land- en Tuinbouw
Organisatie Nederland).
Ketenpartijen
Ketenpartijen zijn belangrijke stakeholders van de intensieve veehouderij. Ketenpartijen in de
voedselproductie worden ook wel de Agri & Food genoemd. Ze bestaan uit leveranciers en afnemers,
die ervoor zorgen dat de intensieve veehouderij kan bestaan. Voorbeelden van leveranciers en afnemers
zijn veevoerproducenten, slachterijen, de levensmiddelenindustrie, supermarkten en restaurants (RLI,
2018).
Overheid
Een belangrijke stakeholder van de intensieve veehouderij is de overheid. De overheid zorgt voor weten regelgeving rondom de activiteiten van de intensieve veehouderij. Zo heeft de overheid bepaalt dat
de landbouw, en de intensieve veehouderij, voor 2030 het aantal broeikasgassen flink moet reduceren
(Rijksoverheid, 2018). Binnen de overheid gaat het Ministerie van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit (LNV) over de landbouw.
NGO’s
Non-gouvernementele organisaties zijn belangrijke spelers voor de intensieve veehouderij. NGO’s
agenderen bepaalde issues die zij belangrijk vinden, zoals dierenwelzijn of schone lucht (Wakker Dier,
2018). Hiermee kunnen zij de intensieve veehouderij steunen of juist schaden.
Wetenschap
De wetenschap is belangrijk voor de intensieve veehouderij, omdat zij continu bezig zijn met innovaties
voor de sector en de feiten objectief kunnen presenteren. Daarnaast is de wetenschap onmisbaar om
een duurzame, innovatieve intensieve veehouderij te realiseren (WUR, 2018).
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6.1.1 Belangen van de stakeholders
In de onderstaande tabel zijn de belangrijkste stakeholders van de intensieve veehouderij en hun
belangen bij de sector weergegeven.
Stakeholder
Veehouders
Ketenpartijen
Overheid
NGO’s
Wetenschap

Belangen
Een duurzame en financieel gezonde intensieve veehouderij, die kan worden
doorgegeven aan de volgende generatie.
Een duurzame intensieve veehouderij die grondstoffen kan blijven afnemen om
daaruit kwalitatief hoogwaardige producten te produceren en te leveren.
Een financieel gezonde en duurzame intensieve veehouderij, die past binnen de
klimaatdoelen van 2030.
Een duurzame intensieve veehouderij, waar geen dierenleed en milieubelasting
plaatsvindt.
Een duurzame en innovatieve intensieve veehouderij, die als koploper op deze
gebieden kennis kan delen met andere landen.

6.2 Hoe staan de stakeholders tegenover de duurzaamheidsprestaties van de intensieve
veehouderij?
In deze paragraaf wordt onderzocht hoe de hiervoor genoemde stakeholders tegenover de intensieve
veehouderij staan op het gebied van duurzaamheid. Hierdoor wordt overzichtelijk gemaakt hoe het
standpunt van de betrokkenen ten opzichte van de duurzaamheidsprestaties is, en vanuit welke kant
zij naar de intensieve veehouderij kijken.

6.2.1 Veehouders
De veehouders zijn (zeer) positief over de duurzaamheidsprestaties van de intensieve veehouderij.
Harianne Hop, kalverhoudster met twee intensieve stallen, (bijlage 5) zegt hierover: “De sector presteert
best goed op het gebied van duurzaamheid. Natuurlijk kunnen er dingen beter, maar zoals het nu gaat
is het beter dan het ooit is geweest. Vroeger had je bijvoorbeeld kistkalveren, nu houd je kalveren
gewoon in groepen, dat is voor de kalveren beter. Vandaag de dag is de kalverhouderij veel meer
uitgedacht, waardoor het uiteindelijk allemaal veel beter is. Hierbij zie ik vooral het dierenwelzijn, de
rest er omheen (zoals klimaatvoetafdruk), daar houd ik me eigenlijk niet mee bezig.”
Ook volgens Harry Kager, adviseur duurzame landbouw, (bijlage 6) vinden boeren dat ze op dit vlak zeer
goed presteren. “Het algemene beeld van de veehouders over de Nederlandse intensieve veehouderij
is wel dat het redelijk goed is ten opzichte van andere veehouderijen in het buitenland. Ze vinden dat
ze efficiënter zijn, dingen netter doen en voorlopen op het buitenland.”
Wel weten de veehouders volgens Harry Kager (bijlage 6) heel weinig van klimaat en de
klimaatvoetafdruk. “Uit enquêtes van Agro Energiek blijkt dat veel boeren geen broeikasgassen kunnen
noemen. Ze halen stoffen door elkaar, ze weten dus ook niet of ze er goed in zijn of niet.”
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6.2.2 Ketenpartijen
De ketenpartijen lijken (zeer) positief te denken over hoe de intensieve veehouderij presteert op het
gebied van duurzaamheid.
Wim van den Burg, categorymanager Vlees, Vis en Vega bij Coop Supermarkten, (bijlage 2) zegt hierover
het volgende: “Ik denk dat het een samenwerking is. Als je samen duurzaamheid belangrijk vindt, en je
maakt samen stappen, dan gaat het hartstikke goed. Er zijn nog wel stappen te maken, maar gelijktijdig
denk ik ook dat als je niet die samenwerking opzoekt, dat het niet eerlijk is om iets over de ander (de
intensieve veehouderij) te zeggen. We hebben een gedeelde verantwoordelijkheid.”
Volgens Harry Kager (bijlage 6) zijn ook de ketenpartijen positief over de duurzaamheidsprestaties van
de intensieve veehouderij. “Als je ze zou vragen hoe de intensieve veehouderij scoort, dan zullen ze het
positief formuleren. Ze denken ‘wij zijn efficiënter dan het buitenland’. Maar de ketenpartijen sturen de
boeren niet, ze geven geen meerprijs, en ze weten ook hier niet zo goed waar het over gaat.”
Wel ziet Harry Kager (bijlage 6) wat duurzaamheidsprestaties betreft verschillen tussen de onderdelen
van de keten. “Bij de veevoersector zie ik heel veel deskundigheid. Ze hebben de afgelopen jaren veel
onderzoeken gefinancierd over hoe veevoer met een lage carbon footprint (milieuafdruk) geproduceerd
kan worden, en wat veevoer in de pens doet (met de vorming van broeikasgassen).
Ik denk dat de veevoersector het beeld heeft dat ze vergeleken met het buitenland beter zijn. Dat speelt
ook wel in de vleesketen, bij de vleesverwerking. Maar in de vleesketen zie ik veel minder expertise op
het gebied van klimaat.”
6.2.3 Overheid
De overheid lijkt (gemiddeld) positief te denken over hoe de intensieve veehouderij presteert op het
gebied van duurzaamheid.
De overheid denkt volgens Harry Kager (bijlage 6) positief over de duurzaamheidsprestaties, maar is wel
kritisch. “Op basis van cijfers is het Ministerie van LNV positief over duurzaamheid, maar ze ziet wel heel
duidelijk verbeterpotentieel, en verbeternoodzaak. De noodzaak tot verbetering gaat met name over
broeikasgasemissies naar water en het klimaat. Op termijn wil de overheid het allemaal klimaatneutraal,
al zullen ze dat nu nog niet zo duidelijk zeggen.”
Ook Albert Moerkerken van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (Klimaat en de Agrosectoren),
(bijlage 7) vindt dat de intensieve veehouderij goed bezig is op het gebied van duurzaamheid. “De
klimaatimpact van de intensieve veehouderij is gering. De impact is veel groter bij koeien
(melkveehouderij) door het broeikasgas methaan dat uit de pens van de koe vrijkomt. De kleine
klimaatvoetafdruk en het dierenwelzijn zijn in Nederland van hoog niveau, samen met enkele andere
landen staan we aan de top.”
“Wel zijn er verbeterpunten. Bij pluimvee is er lokaal soms overlast in de vorm van geur en fijnstof. Ook
zijn er gezondheidsissues, hierbij komen thema’s als antibiotica en salmonella kijken.”
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6.2.4 NGO’s
De NGO’s lijken neutraal tot (zeer) negatief te denken over hoe de intensieve veehouderij presteert op
het gebied van duurzaamheid.
Volgens Harry Kager (bijlage 6) zijn alle NGO’s in meerdere of mindere mate negatief over de intensieve
veehouderij. “Zij hebben het idee dat het heel slecht is, dat er uit de veehouderij methaan komt, en
andere broeikasgassen. En dat de veehouderij daarom moet krimpen of weg moet.”
“Ik denk overigens dat ze hier geen punt hebben, want de carbon footprint van de intensieve
veehouderij is vrij laag. En die heeft ook nog reductiepotentieel, dus het is niet slim om hier op in te
zetten. Als je de vleesproductie en -consumptie wereldwijd zou bekijken, en als iedereen zou
overtappen van het eten van koeien naar het eten van varkens en pluimvee (intensieve veehouderij),
dan heb je een enorme klimaatwinst.”
6.2.5 Wetenschap
De wetenschap lijkt (licht) positief te denken over hoe de intensieve veehouderij presteert op het gebied
van duurzaamheid.
Gemma Tacken, wetenschapper bij Wageningen Economic Research (Consument & Keten), (bijlage 1)
zegt hierover: “Ik denk dat de intensieve veehouderij haar stinkende best doet, maar dat ze blinde
vlekken hebben zoals iedereen dat heeft. Ik vind dat ze hun best doen op het gebied van duurzaamheid,
maar dat ze wel hun ogen moeten ophouden en niet moeten denken dat ze er al zijn.”
Volgens Léon Jansen, adviseur duurzame en gezonde voeding, (bijlage 4) presteert de intensieve
veehouderij zeer goed op het gebied van duurzaamheid. “De technologie rondom de intensieve
veehouderij kan eraan bijdragen dat er minder belasting is voor het milieu en de omwonenden. De
intensieve kippenteelt is veel beter voor het milieu dan de buiten-kippen. Kip is een van de meest
efficiënte eiwitbronnen, het komt in de buurt van soja, en qua milieueffect is dit niet eens veel erger.”

Stakeholderdialoog en common ground
Volgens Eise (Eise & Hodde, 2017) is het hard nodig dat de consumenten, boeren, overheid,
wetenschap en ketenpartijen, volgens haar de belangrijkste stakeholders, uit hun comfortzone
stappen en met elkaar interacteren. Hierbij is het belangrijk om te zoeken naar common ground,
een gemeenschappelijke basis (zie hoofdstuk 2). De vijf stakeholders moeten volgens Eise werken
aan het neerhalen van de barrières die tussen hen in staan. Eise zegt hierbij dat er absoluut geen
gebrek is aan communicatie tussen boeren en boeren, en consumenten en consumenten.
Volgens haar wordt er hier juist al heel veel gezegd. Eise signaleert een gebrek aan communicatie
tussen de verschillende stakeholders van de landbouw. Als we begrip voor elkaar en een
duurzame landbouw willen, moeten we volgens Eise (Eise & Hodde, 2017) alle stakeholders
betrekken en communicatie hierin niet langer als onbelangrijk afdoen.
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6.3 Hoe is het bereik van deze stakeholders in de communicatie naar de consument?
In deze paragraaf wordt onderzocht hoe groot het bereik is van de eerder genoemde stakeholders op
de consument. Dit geeft inzicht in hoe groot de ‘macht’ is van de stakeholders om de hiervoor
beschreven standpunten ten opzichte van de duurzaamheidsprestaties te verspreiden.

6.3.1 Veehouders
Het bereik van de veehouders in de communicatie naar de consument is zeer klein.
Kalverenhoudster Harianne Hop (bijlage 5) vindt het bereik van veehouders op de consument erg klein.
“Persoonlijk denk ik dat niet heel veel mensen wat van mij aannemen. Ik ben niet heel belangrijk, ik ben
gewoon een van de weinige, kleine boerinnetjes. Natuurlijk ben ik wel positief en zullen er vast wel wat
mensen naar mijn mening luisteren, maar grote bedrijven bereiken gewoon veel meer dan een
persoon.”
Harianne Hop (bijlage 5) schat de invloed van de veehouders dus niet groot in, maar het aansluiten bij
een boerenorganisatie biedt volgens haar kansen. “De grote namen in de intensieve veehouderij krijgen
veel meer aandacht, daar nemen mensen wel wat van aan. FrieslandCampina, dat soort namen
bijvoorbeeld. Als die er positief over communiceren, dan gaat dat veel beter dan wanneer een klein
boertje wat zegt.”
Ook volgens Harry Kager (bijlage 6) is het bereik van de veehouders erg klein. “Als individuele veehouder
is het bereik erg slecht. Individueel kunnen ze alleen wat via sociale media doen, en wat via hun netwerk.
Daar moet ook aandacht voor zijn, dat elke boer in zijn netwerk probeert uit te dragen dat hij goed bezig
is en dat het in de intensieve veehouderij niet meer zo gaat als tien jaar geleden. Als veehouder alleen
is het bereik zeer beperkt, maar ook als collectief is het moeilijk. Theoretisch is als collectief een groot
bereik mogelijk, maar dat is heel moeilijk te organiseren. “
6.3.2 Ketenpartijen
Het bereik van de ketenpartijen in de communicatie naar de consument is klein tot gemiddeld.
Volgens Wim van den Burg (bijlage 2) is het bereik van supermarkten als Coop groot. “Als wij
bijvoorbeeld een vegetarische actie doen, bereiken wij zo’n 200.000 maaltijden (mensen). Wij kunnen
de kaders beïnvloeden, zoals communiceren door bladen en recepten, maar daar blijft het bij, we
kunnen [onze wens] niet opdringen. Dat is het enige wat wij doen, wij bieden inspiratie aan de
consument om die te helpen stappen te nemen in zijn gedrag, maar we zeggen niet wat de consument
moet doen. Dat is niet aan ons, de consument maakt zelf de keus. Wij leggen alleen wat kaders en
accenten.”
Harry Kager (bijlage 6) ziet dat het bereik van partijen in de keten niet groot is. “Ik denk dat het bereik
van de veevoersector heel beperkt is. Ze kunnen zich misschien organiseren en er dan wat meer mee
doen, maar momenteel is het gewoon beperkt. Voor andere partijen als vleesverwerkers is dat idem
dito. Ook kan dit bij de consument, of de burger, negatief overkomen. Sommige mensen hebben bij een
slachterij toch negatieve ideeën. Ik kan me dus goed voorstellen dat een slachterij alleen weinig te
zeggen heeft. Als ze zich als sector kunnen bundelen, zou het misschien iets kunnen zijn, maar dat is nu
nog niet het geval.”
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6.3.3 Overheid
Het bereik van de overheid in de communicatie naar de consument is gemiddeld.
Harry Kager (bijlage 6) ziet dat het Ministerie van LNV een relatief groot bereik heeft. “Het Ministerie
van LNV heeft best wel de mogelijkheid om iets te communiceren, maar ik weet niet of het altijd wordt
geloofd. Ik denk ook dat ze een aardig groot bereik hebben. Volgens Harry Kager verschilt dit wel met
het bereik van andere overheidsinstanties. ‘Als je kijkt naar provincies, gemeenten of waterschappen,
denk ik dat het bereik minder is. Ik denk dat de consumenten ook meer twijfelen aan de deskundigheid
van deze overheidsinstanties op het gebied van landbouw, wat niet onterecht is.”
Albert Moerkerken (bijlage 7) stelt hierbij wel voorwaarden aan de communicatie vanuit de overheid
als het gaat om het verspreiden van het standpunt over duurzaamheid in de intensieve veehouderij.
“De invloed van de overheid in communicatie, die samenhangt met het bereik van de overheid, zou
objectief moeten zijn.”
6.3.4 NGO’s
Het bereik van de NGO’s in de communicatie naar de consument is groot.
Volgens Harry Kager (bijlage 6) kunnen NGO’s hun mening goed laten horen. “Het bereik is redelijk
groot. Zeker als ze het een beetje ongenuanceerd brengen, komt het best wel over. Daarbij heb ik soms
het gevoel dat de consument dat graag hoort. Veehouders hebben ook het gevoel dat de consument
de dingen graag ongenuanceerd hoort.”
6.3.5 Wetenschap
Het bereik van de wetenschap in de communicatie naar de consument is gemiddeld.
Gemma Tacken (bijlage 1) vindt niet dat zij als wetenschapper de rol heeft om haar mening over de
duurzaamheidsprestaties van de intensieve veehouderij te verspreiden. “Als onderzoeker kijk ik naar
wat mensen denken, en daar maak ik chocola van. En die chocola moeten de boeren maar verkopen,
die rol heb ik niet. Het is niet mijn taak om de mensen een mening bij te brengen, ik kijk juist naar hoe
mensen zijn. Ik vind niet dat het mijn taak is om te consument te overtuigen. Er zijn collega’s die dat wel
vinden en op TV en het journaal komen, dat is dan hun businessmodel. Voor mezelf vind ik dat het onze
taak is om dingen op een rij te zetten en om onderzoeksvragen te beantwoorden.”
Léon Jansen (bijlage 4) ziet de invloed van feiten en wetenschap steeds verder afnemen, wat zich uit in
negatieve berichten over de intensieve veehouderij op social media. “Mensen kunnen ongebreideld
hun mening spuien, ongeacht kennis of ervaring. De wetenschapper die zich daar mee bemoeit en met
feiten komt, wordt gewoon van tafel geblazen door vijfentwintig ongefundeerde tegenopmerkingen.
Waar hij vervolgens geen zin in heeft om op te reageren, en het daar maar bij laat zitten. Feiten doen
er veel minder toe.”
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6.4 Hoe is de invloed van deze stakeholders op de consument?
In deze paragraaf wordt per stakeholder het standpunt ten opzichte van de duurzaamheidsprestaties
(4.3.2) en het bereik (zie 4.3.3) weergegeven. Door deze twee te combineren, wordt overzichtelijk wat
de invloed van de stakeholders is. De combinatie van deze twee factoren is weergegeven in een grafiek.
Hierdoor wordt duidelijk welke stakeholders extra aandacht verdienen met betrekking tot het
duurzaamheidsimago van de intensieve veehouderij.

In de bovenstaande grafiek is visueel weergegeven wat in de vorige paragrafen is onderzocht. Per
stakeholder is nu aangegeven of zij zich in categorie A, B, C of D bevinden.
• Categorie A. Stakeholders in deze categorie zijn (zeer) positief over de duurzaamheidsprestaties
van de intensieve veehouderij, maar hebben een klein tot gemiddeld bereik.
De stakeholders veehouders en ketenpartijen vallen binnen deze categorie.
•

Categorie B. Stakeholders in deze categorie zijn (zeer) positief over de duurzaamheidsprestaties van
de intensieve veehouderij, en hebben een gemiddeld tot groot bereik.
De stakeholders overheid en wetenschap vallen binnen deze categorie.

•

Categorie C. Stakeholders in deze categorie zijn (zeer) negatief over de duurzaamheidsprestaties
van de intensieve veehouderij, maar hebben een klein tot gemiddeld bereik.

•

Categorie D. Stakeholders in deze categorie zijn (zeer) negatief over de duurzaamheidsprestaties
van de intensieve veehouderij, en hebben een gemiddeld tot groot bereik.
De stakeholder NGO’s valt binnen deze categorie.
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6.5 Conclusie
Welke invloed hebben de intensieve veehouderij en haar stakeholders op het duurzaamheidsimago van
de intensieve veehouderij?
Belangrijkste stakeholders
De belangrijkste stakeholders van de intensieve veehouderij zijn de veehouders, de ketenpartijen, de
overheid, de NGO’s en de wetenschap. Deze stakeholders hebben economische, sociale en
maatschappelijke belangen bij de sector. Binnen stakeholdergroepen wordt veel over duurzaamheid in
de intensieve veehouderij gesproken, maar tussen de stakeholdergroepen ontbreekt het vaak aan
communicatie.
Standpunt en bereik
De veehouders, de ketenpartijen, de wetenschap en de overheid staan licht tot zeer positief tegenover
de duurzaamheidsprestaties van de intensieve veehouderij. De NGO’s staan (zeer) negatief ten opzichte
van de duurzaamheidsprestaties van de intensieve veehouderij. De veehouders en ketenpartijen
hebben een klein tot gemiddeld bereik richting de consument. De overheid en de wetenschap hebben
een gemiddeld tot groot bereik richting de consument. De NGO’s hebben een groot bereik richting de
consument.
Invloed
De overheid en wetenschap zijn het meest gunstig gepositioneerd voor het imago van de intensieve
veehouderij. Zij hebben een gemiddeld tot groot bereik en een positief standpunt. Op dit moment zijn
de NGO’s het minst gunstig gepositioneerd voor het imago van de intensieve veehouderij, zij hebben
een groot bereik en een negatief standpunt. Het meest wenselijk voor het duurzaamheidsimago van de
intensieve veehouderij is een stakeholder die (zeer) positief tegenover de duurzaamheidsprestaties van
de sector staat, én een groot bereik heeft.

ANTWOORD OP DE DEELVRAAG:
De veehouders hebben een kleine maar positieve invloed op het duurzaamheidsimago van de
intensieve veehouderij.
De ketenpartijen hebben een gemiddelde maar positieve invloed op het duurzaamheidsimago van de
intensieve veehouderij.
De overheid heeft een gemiddelde maar positieve invloed op het duurzaamheidsimago van de
intensieve veehouderij.
De wetenschap heeft een gemiddelde maar positieve invloed op het duurzaamheidsimago van de
intensieve veehouderij.
De NGO’s hebben een grote maar negatieve invloed op het duurzaamheidsimago van de intensieve
veehouderij.
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WAT KAN DE INTENSIEVE VEEHOUDERIJ LEREN VAN DE HUIDIGE
IMAGOCAMPAGNES BINNEN DE LANDBOUW?
In dit hoofdstuk onderzoek ik welke imagocampagnes er al zijn binnen de landbouw en
wat de intensieve veehouderij hiervan kan leren. Deze imagocampagnes dienen als
benchmark.
Per initiatief onderzoek ik wat de prestaties op het gebied van gedrag, communicatie en
symboliek zijn. Vervolgens wordt gekeken naar wat de intensieve veehouderij hiervan
kan leren.
De imagocampagnes die in dit hoofdstuk worden onderzocht zijn Kom in de Kas, Boeren
van Nederland, Kip in Nederland en Boer Bewust.
Voor deze deelvraag maak ik gebruik van de methoden literatuuronderzoek en
interview. In dit hoofdstuk wordt Jeanet Brandsma (melkveehoudster op een intensieve
melkveehouderij) geïnterviewd.

GEBRUIKTE BEGRIPPEN
Akkerbouw
De akkerbouw is een onderdeel van de landbouw. De akkerbouw benut braakliggend land door verbouw en het
oogsten van gewassen.
Duurzaamheid
Duurzaamheid is een breed begrip en wordt in dit onderzoek gezien in het kader van de klimaatvoetafdruk. De
klimaatvoetafdruk (ook wel carbon footprint of milieuvoetafdruk genoemd) is de som van broeikasgasemissies gedurende de
levenscyclus van een product.
Imago
Het imago is het beeld dat bestaat over de organisatie onder de doelgroep, omgeving en publieke opinie. Het imago
wordt bepaald door de ontvanger en ontstaat uit directe (eigen) of indirecte ervaringen met de organisatie.
Intensieve veehouderij
De veehouderij die niet afhankelijk is van grond, dus niet grondgebonden zoals de melkveehouderij. De intensieve
veehouderij omvat de varkenshouderij en de pluimveehouderij, en de wat kleinere vleeskalverhouderij, schapenhouderij en
geitenhouderij.
Landbouw
Economische sector die zich bezighoudt met werken met planten, dieren en bomen, en bestaat uit akkerbouw, veeteelt en
soms ook bosbouw (geen tuinbouw).
Tuinbouw
Teelt van groenten, fruit, bloemen en planten, mogelijk in een kas.
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7.1 Wat is het belang van imagocampagnes in de landbouw?
Volgens Jeanet Brandsma, melkveehoudster en een van de mensen achter Boeren van Nederland,
(bijlage 8) is het belangrijkste doel van imagocampagnes in de landbouw het agenderen van issues in
de sector. “Bij imagocampagnes gaat het om het agenderen. Zodra je met een campagne naar de
inhoud gaat, worden de discussies al wat lastiger.
Het belang van agenderen is goed te zien bij de Laarzenactie vanuit de boeren. Dat was een actie
waarbij de enige boodschap was ‘wij boeren zijn klaar met de onzekerheid rondom de discussie over
fosfaatrechten, wij willen dat er stappen gezet worden’. De filmpjes die hierover werden gemaakt
sloegen zo aan, dat de staatssecretaris binnen een dag reageerde. Toen gingen we in gesprek.”
“Deze initiatieven zijn vanuit de boeren zelf ontstaan mede doordat de boerenbehartiging haar flair een
beetje kwijtraakt. Je ziet de maatschappelijke discussies over voedsel zo groot worden dat de politiek
ze overneemt, en de landbouwsector staat ernaar te kijken.” Ook speelt volgens Jeanet Brandsma
(bijlage 8) de houding van de boer in het algemeen mee wanneer een groepje boeren een initiatief
start. “De sector gaat alleen maar in de verdediging zitten en heeft de hakken in het zand, daarmee
kantelt de discussie over de landbouw niet.”
Volgens Jeanet Brandsma (bijlage 8) kapen degenen met de grote mond het debat, en de boeren zeggen
dan niets of schieten in de verdediging. “Dat is het patroon wat je ziet. En dat moet veranderen, er zijn
binnen de sector heel veel mensen die hier op een andere manier mee om willen gaan. Je moet als
sector iets hebben om invloed te kunnen uitoefenen op het publieke debat. Dat is best lastig, maar als
er op een gegeven moment een issue is, kun je dat issue agenderen met een campagne en er iets mee
doen.”

7.2 Welke uitdagingen brengt een imagocampagne met zich mee?
Volgens Jeanet Brandsma (bijlage 8) is het bereiken van consumenten die niets met de agrarische sector
hebben voor imagocampagnes een van de grootste uitdagingen. “Het moeilijkste, ook voor Boeren van
Nederland, is het komen uit de eigen bubbel (de eigen groep), iedereen zit erg in zijn agrarische bubbel.”
“Hoe wij in die andere bubbel van niet-boeren komen, daar houden wij ons constant mee bezig. Dat is
ook de opgave voor de intensieve veehouderij. Op ons Twitter-account is het grootste gedeelte van de
volgers toch uit de agrarische sector. Het heeft nog niet de hippe wijken van Amsterdam bereikt, en dat
is de uitdaging. Hoe komen wij naar die tofu-etende-bakfiets-moeder? Want zij zitten ook erg in hun
eigen wereld, net als wij dat doen.”
Ook het mobiliseren en bewust maken van boeren zijn volgens Jeanet Brandsma (bijlage 8) behoorlijke
uitdagingen. “Het is lastig om boeren zover te krijgen dat ze actief mee gaan doen. We zien dat veel
boeren bij ons zijn aangesloten, maar het uitvoeren van ideeën is echt wat anders. Hoe kun je boeren
verbinden zodat ze echt wat gaan doen? Als het concrete opdrachten zijn, zoals vlogs, dan gaat het wel.
En toch zie je dat een aantal boeren zich daar helemaal niet gemakkelijk bij voelt. Zelf in beeld staan,
sociale media gebruiken, dat is een hele drempel.”
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Verder kijken boeren volgens Jeanet Brandsma (bijlage 8) niet voldoende naar wat de consument wil.
“Boeren zien soms helemaal niet wat er in de markt gebeurt, dat is met name zo bij boeren die afleveren
naar een groot concern als FrieslandCampina. Veel boeren hoeven zich daardoor niet druk te maken
over de veranderende markt. Dus een belangrijk item is boeren bewust maken over dat de markt steeds
verandert, ook op het gebied van duurzaamheid, en dat de boeren die in Nederland afleveren daar echt
op in moeten spelen.”

Duurzaamheid als kaart voor een campagne vanuit de intensieve veehouderij
Jeanet Brandsma (bijlage 8) begrijpt hoe de intensieve veehouderij aan een negatief
duurzaamheidsimago is gekomen. “Als je naar de feitelijke werkelijkheid kijkt, dan is de
intensieve veehouderij de sector die het meest heeft geïnvesteerd in dierenwelzijn, milieuuitstoot en dat soort dingen. Maar op de een of andere manier kunnen ze daar niet de vruchten
van plukken, ze blijven in het verkeerde frame zitten. Dat komt ook omdat de sector gewoon
niet aanspreekt. Je hebt een dichte schuur, er zitten heel veel beesten bij elkaar … Het is te
mysterieus.”
Volgens Jeanet Brandsma (bijlage 8) heeft de intensieve veehouderij op het gebied van
duurzaamheid een mooie kaart in handen. “Duurzaamheid en de intensieve veehouderij
worden direct gelinkt aan dierenwelzijn en klimaat, en dat is vaak direct negatief. Terwijl als je
duurzaamheid linkt aan hoe met weinig grondstoffen iets geproduceerd wordt, is dat ook
duurzaam. En dat element raakt helemaal verloren in de discussie rondom de intensieve
veehouderij. De beleving bij de consument is dat die niet goed is, terwijl de manier van
vleesproductie bij de intensieve veehouderij wel erg duurzaam is.
Een biologische kip heeft veel meer voer nodig en leeft veel langer per stukje vlees dan een
gangbare kip. En dat is dus de complexiteit van het onderwerp, die is haast niet meer uit te
leggen. Maar volgens mij is dat uitleggen niet onmogelijk, je hebt alleen wel met lastige frames
te maken.”
Volgens Jeanet Brandsma (bijlage 8) mogen boeren vanuit de intensieve veehouderij zich wat
meer laten zien. “Bij ons bijvoorbeeld zitten wel een paar boeren van de intensieve
veehouderij, maar we hebben een overschot aan melkveehouders. Het zou mooi zijn als ze, net
als bij Boeren van Nederland, de uitdaging aan zouden gaan. Ook zie ik dat de sector heel stil
haar dingen probeert te doen. Ze staan heel erg in de negativiteit, en je merkt dat ze nog niet
heel erg communiceren. Er zijn een paar initiatieven die communiceren, dat zijn degenen die
het anders doen, maar de rest blijft een beetje stil zitten waar ze zitten.”
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7.3 Welke communicatiestijlen zijn er in de landbouw?
Jeanet Brandsma (bijlage 8) ziet veel verschillende communicatiestijlen bij de imagocampagnes vanuit
de landbouw. “De een richt zich op communicatie en zenden, of op vertellen hoe alles precies gaat.
Anderen nodigen juist mensen uit op hun bedrijf om alles te laten zien. Wat ik zelf doe bij Boeren van
Nederland is naar de burger toegaan en dan het gesprek aangaan. Dus je ziet, de een is erg van het
uitleggen, de anders is van het gesprek aangaan. En alles is goed. De een voelt zich happy om naar
consumenten toe te gaan, de ander voelt zich happy wanneer hij constant dingen uit kan leggen.”
Jeanet Brandsma (bijlage 8) vindt ook de aanwezigheid van de meer radicale, verdedigende initiatieven
een mooie aanvulling op de huidige imagocampagnes vanuit de landbouw. “Je hebt imagocampagnes,
zoals Boerburgertweet en Agro NL, die een meer verdedigende communicatiestijl hebben. Maar aan de
milieu-kant en de dierenwelzijn-kant heb je ook schreeuwers, zoals Wakker Dier, en het is prima als
mensen dat terugdoen, wat tegengas geven.”
Jeanet Brandsma (bijlage 8) ziet ook groepen die alleen maar zenden. “Het is prima dat die initiatieven
er zijn, maar daarmee krijg je geen verandering in het debat. Je moet het op verschillende manieren,
met verschillende stijlen aanvliegen. Dat hoeft ook niet altijd uit een groep te komen. Je moet als boer
ook doen waar je energie van krijgt, want de meeste boeren doen het vrijwillig, omdat ze hart hebben
voor de eigen sector. Ze moeten bij hun kracht blijven.”
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7.4 Welke imagocampagnes zijn er?
In deze paragraaf worden vier campagnes die gericht zijn op imagoverbetering onderzocht. Deze vier
campagnes zijn gekozen omdat ze een diverse selectie vormen. De campagnes vormen een mix tussen
online en offline, nieuw en gevestigd, focus op zenden en focus op interactie, en georganiseerd door
boeren en georganiseerd door verenigingen.
Deze vier imagocampagnes dienen als benchmark. In deze paragraaf wordt daarom een vergelijkend
onderzoek verricht, waarbij de prestaties van de vier campagnes op identieke wijze worden
geanalyseerd. Hieruit komen per campagne sterke punten naar voren, waar de intensieve veehouderij
van kan leren. De criteria voor de kwaliteit van de campagnes zijn de prestaties op het gebied van
gedrag, communicatie en symboliek. Deze pijlers zijn volgens Birkigt en Stadler (Birkigt & Stadler, 1986)
dé instrumenten om de persoonlijkheid van een organisatie uit te dragen (zie hoofdstuk 2).

Nieuw toetsingsmodel
Voor deze benchmark is een toetsingsmodel ontwikkeld, waarmee verschillende
imagocampagnes met elkaar vergeleken kunnen worden op het gebied van gedrag,
communicatie en symboliek. Dit is gedaan om een duidelijk kader te geven aan de benchmark,
en om de analyse volgens een objectieve methode uit te voeren. Hieronder worden de pijlers
van het toetsingsmodel verder toegelicht.
De pijler gedrag is opgesplitst in drie thema’s:
•
activiteiten (wat de campagne organiseert en uitvoert);
•
proactiviteit (of het initiatief actief de consument benadert of juist afwachtend/reactief
is);
•
inhaken op trends (in hoeverre de campagne inspeelt op trends en daar haar voordeel
mee doet).
De pijler communicatie is opgesplitst in vijf thema’s:
•
kanalen (de communicatiekanalen die de campagne inzet, zoals kranten of social
media);
•
tone of voice (de toon van de communicatie);
•
communicatie over gedrag (de mate waarin de campagne over haar activiteiten
communiceert, en dus laat zien wat ze doet);
•
consistentie (de mate waarin de communicatiestijl gelijk is in alle berichtgeving);
•
bereik (of de campagne haar boodschap aan een groot publiek kan vertellen).
De pijler symboliek is opgesplitst in vier thema’s:
•
logo (het beeldmerk van de campagne);
•
beeldgebruik (de stijl van de foto’s en grafische plaatjes);
•
kleurgebruik (de kleuren die de campagne in haar communicatie gebruikt);
•
lettertype (het lettertype dat de campagne gebruikt).
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7.4.1 Kom in de Kas
Kom in de Kas is het grootste glastuinbouwevenement in
Nederland, waarin honderden groente-, bloemen- en
plantenkwekers de deuren van de kas voor het publiek openen.
De kassen die hun deuren openen liggen verspreid over heel
Nederland. Kom in de Kas vindt ieder jaar plaats in april en biedt
het publiek een kijkje achter de schermen. Het is een initiatief van
de glastuinbouwsector zelf en wordt gefinancierd door de sector
en andere sponsoren. In 2018 trok het evenement 205.000
bezoekers.
7.4.1.1 Hoe presteert Kom in de Kas op gedrag, communicatie en symboliek?
A. Gedrag
Activiteiten
De tuinders van Nederland laten tijdens de open dagen zien hoe het er dagelijks aan toegaat in de
kassen. Jong en oud kunnen ruiken, zien en ervaren wat er gebeurt in de kassen en ontdekken hoe ze
er vanbinnen uitzien. Enthousiaste glastuinbouwondernemers laten zien hoe zij bezig zijn om groenten,
bloemen en potplanten te kweken. Tijdens Kom in de Kas is er ook aandacht voor techniek en innovatie.
In diverse kassen wordt uitleg gegeven over aardwarmte, een innovatie die het mogelijk maakt om de
kas zonder gebruik van aardgas te verwarmen. Kom in de Kas is in haar activiteiten offline gericht.
Proactiviteit
Het gedrag van Kom in de Kas is proactief, doordat de tuinders de consument benaderen en deze
uitnodigen voor het evenement.
Inhaken op trends
Kom in de Kas haakt in op een aantal van de belangrijke trends die in hoofdstuk 5 besproken zijn. Het
initiatief speelt met name in op de trends duurzaamheid, technologisering en transparantie.
Samengevat wil Kom in de Kas door haar gedrag een aantal dagen per jaar op een proactieve,
transparantie manier laten zien hoe het er dagelijks aan toegaat in de kassen van de glastuinbouw.
B. Communicatie
Kanalen
Kom in de Kas communiceert actief, vooral rond de open dagen in april. De organisatie is aanwezig op
bijna alle social media-kanalen en heeft een website. Kom in de Kas met regelmatig leuke foto’s en
berichten over het werk en de planten in de kassen op Facebook, Instagram, Twitter en YouTube. Voor
kinderen is er de KomInDeKas-app, waardoor ze een interactieve speurtocht door de kas kunnen volgen.
Tone of voice
De tone of voice is uitnodigend, verbindend en helder. Kom in de Kas heeft geen verdedigende toon,
maar nodigt de lezers juist uit om de open dagen te bezoeken. De toon van de communicatie is dan ook
proactief en vriendelijk. Kom in de Kas zet zowel in op emotie als op feiten.
Communicatie over gedrag
Verder communiceert Kom in de Kas duidelijk haar gedrag. De bezoekers, planten en open dagen
worden op alle social media-kanalen gedeeld. De focus lijkt te liggen op de kas en het werk, en minder
op de tuinder zelf.
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Bereik
Het bereik van Kom in de Kas lijkt relatief groot. Op Facebook heeft de organisatie 15.294 volgers, op
Instagram 530 volgers en op Twitter 2721 volgers.
Consistentie
De communicatiestijl op alle kanalen is consistent en duidelijk. Wel is de informatie op de website en
social media beknopt, en wordt er vooral rond de maand april content geplaatst. De rest van het jaar
ligt de communicatie bijna stil.
Samengevat communiceert Kom in de Kas duidelijk, proactief en uitnodigend. Daarnaast is de
organisatie op de belangrijkste social media-kanalen aanwezig en heeft ze een relatief groot bereik. Wel
wordt er buiten de open dagen om nauwelijks gecommuniceerd.

C. Symboliek
Logo
Kom in de Kas heeft een logo, dat speels en kleurrijk oogt.
Beeldgebruik
Het beeldgebruik van Kom in de Kas typeert zich door gezellige plaatjes van bezoekers en ‘groene’ foto’s
van de planten in de kas.
Kleurgebruik
De kleuren groen en geel worden veel gebruikt en zijn op de verschillende kanalen terug te zien.
Lettertype
Kom in de Kas heeft een strak lettertype voor haar content, maar in het logo wordt een speelse
typografie gebruikt.
Samengevat heeft Kom in de Kas een duidelijke symboliek, die zich met name uit de logo, de huisstijl en
het kleurgebruik.

7.4.1.2 Wat kan de intensieve veehouderij leren van Kom in de Kas?
Op het gebied van gedrag kan de intensieve veehouderij veel leren van Kom in de Kas. De proactiviteit
in haar activiteiten en het verwelkomen van de consumenten is iets wat nog niet op grote schaal leeft
in de intensieve veehouderij. Daarnaast haakt het initiatief in op een aantal belangrijke trends die de
consument beïnvloeden en kritisch maken. Deze trends heeft Kom in de Kas ten gunste van haar
activiteiten ingezet.
Ook op het gebied van communicatie kan de sector leren van deze campagne. Kom in de Kas is actief
op social media en communiceert vanaf allerlei online kanalen. De tone of voice hierbij is uitnodigend
en stimuleert om een kijkje te komen nemen op het bedrijf van een tuinder. Daarnaast heeft het
initiatief een groot bereik gerealiseerd, waarbij ook mensen buiten de agrarische wereld worden
bereikt.
Verder kan de intensieve veehouderij ook leren van de symboliek die Kom in de Kas gebruikt. De
campagne heeft een duidelijk herkenbare huisstijl voor de sector gecreëerd: groen, gezellig, modern
en vrolijk.
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7.4.2 Boeren van Nederland
Boeren van Nederland is een initiatief dat bedacht is en
uitgevoerd wordt door boeren. De organisatie beschrijft zichzelf
als ‘een diverse groep boeren die op zoek is naar contact met de
samenleving’. Hun missie is dan ook het realiseren van echte
gesprekken tussen boer en samenleving. Zo’n 50 boeren zijn
betrokken bij de organisatie van Boeren van Nederland.

7.4.2.1 Hoe presteert Boeren van Nederland op gedrag, communicatie en symboliek?
A. Gedrag
Activiteiten
Boeren van Nederland laat zien welke leuke dingen er op de boerderij gebeuren én organiseert zelf
verschillende evenementen. Zo werd op Valentijnsdag 2018 het initiatief ‘Let’s Date’ georganiseerd.
Boeren werden met ‘Let’s Date’ aangemoedigd om met iemand buiten de agrarische sector het gesprek
aan te gaan. Ook heeft Boeren van Nederland ‘#boerenchallenge’ in het leven geroepen. De
#boerenchallenge daagt boeren uit om een kijkje te nemen in andere bedrijven buiten de sector. De
#boerenchallenge wordt vaak gefilmd door de boer(in) zelf en vervolgens als een vlog naar buiten
gebracht. Boeren van Nederland is in haar activiteiten online én offline gericht.
Proactiviteit
Boeren van Nederland is in haar gedrag proactief, doordat ze zelf steeds naar de consument toegaat en
zelf komt met ludieke acties.
Inhaken op trends
Boeren van Nederland haakt in op een aantal van de trends die in hoofdstuk 5 besproken zijn. Het
initiatief speelt in op de trends duurzaamheid, technologisering, transparantie en digitalisering.
Samengevat wil Boeren van Nederland door haar gedrag op een proactieve manier laten zien wat er op
de boerderij gebeurt, en verzint ze regelmatig ludieke acties om daadwerkelijk het gesprek tussen boer
en samenwerking op gang te brengen.

B. Communicatie
Kanalen
Boeren van Nederland communiceert actief en is aanwezig op bijna alle social media-kanalen. Zo plaatst
de organisatie regelmatig ludieke berichten over het boerenleven en hun acties op Facebook, Instagram,
Twitter en YouTube.
Tone of voice
De tone of voice is positief en verbindend. Boeren van Nederland heeft geen verdedigende toon, maar
nodigt de lezers juist uit om meer te leren over de agrarische sector. De toon van de communicatie is
dan ook proactief en optimistisch. Boeren van Nederland zet zowel in op emotie als op feiten.
Communicatie over gedrag
Boeren van Nederland communiceert duidelijk haar gedrag. Acties worden op alle social media-kanalen
gedeeld, net als de vlogs van de #boerenchallenge en andere dingen die de boeren meemaken. De focus
lijkt met name te liggen op de boer(in) zelf, en wat minder op de boerderij, het werk en de dieren.
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Bereik
Het bereik van Boeren van Nederland lijkt niet erg groot te zijn. Op Facebook heeft de organisatie 1794
volgers, op Instagram 335 volgers, op Twitter 959 volgers en op YouTube 17 abonnees. Daarnaast
ontbreekt in de communicatie een duidelijke uitleg over de organisatie en haar doelen, wat samenhangt
met de afwezigheid van een website.
Consistentie
Het initiatief heeft geen consistente communicatiestijl die in alle berichten op alle kanalen terugkomt.
Samengevat is Boeren van Nederland op de goede weg met haar communicatie, doordat de organisatie
regelmatig, positief en vol enthousiasme communiceert. Wel is er ruimte voor verbetering, met name
op het gebied van bereik en consistentie.

C. Symboliek
Logo
Boeren van Nederland heeft een logo, dat terugkomt op alle kanalen.
Beeldgebruik
Het beeldgebruik van Boeren van Nederland is te herkennen aan de ‘romantische’ plaatjes van de
boerderij en de vrolijke uitstraling, dit is met name op Instagram terug te zien.
Kleurgebruik
Er is geen duidelijke kleur te herkennen, het logo heeft neutrale kleuren.
Lettertype
De organisatie lijkt geen vast lettertype te gebruiken. Wel bestaat het logo uit een lettertype, dat een
ambachtelijke, western-achtige stijl heeft.
Samengevat heeft Boeren van Nederland geen herkenbare symboliek, komt het logo terug op alle
kanalen.

7.4.2.2 Wat kan de intensieve veehouderij leren van Boeren van Nederland?
Op het gebied van gedrag kan de intensieve veehouderij veel leren van Boeren van Nederland. De
proactiviteit in haar activiteiten en de vele, uitnodigende en verbindende acties laten de consument
kennismaken met de landbouwsector. Boeren van Nederland gaat hierbij actief naar de consument toe
en onderneemt dus zelf actie. Daarnaast speelt het initiatief in op trends die voor consumenten
belangrijk zijn, en zet ze deze in voor haar eigen nut.
Ook op het gebied van communicatie kan de sector leren van deze campagne. Boeren van Nederland
is zeer actief op social media en doet haar best om mensen buiten de agrarische sector te bereiken. Dit
gebeurt op een open en positieve manier. Wat Boeren van Nederland doet, wordt gecommuniceerd
op social media om zo mensen te laten kennismaken met de landbouw.
Ten slotte kan de intensieve veehouderij ook leren van de symboliek die Boeren van Nederland. Het
initiatief heeft geen duidelijke huisstijl, maar wel een logo dat de campagne herkenbaar maakt.
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7.4.3 Kip in Nederland
Kip in Nederland is een initiatief, uitgevoerd door NEPLUVI
(Vereniging van de Nederlandse Pluimveeverwerkende Industrie)
dat is opgericht om het imago van de pluimveesector in Nederland
te verbeteren. Kip in Nederland wil laten zien dat de sector vlees
van hoge kwaliteit produceert, en dat alle bedrijven in de sector
zich verantwoordelijk voelen voor een goede en transparante
informatievoorziening. Kip in Nederland wil dan ook ‘een eerlijk
geluid laten horen over hoe kip in Nederland wordt geproduceerd’.
7.4.3.1 Hoe presteert Kip in Nederland op gedrag, communicatie en symboliek?
A. Gedrag
Activiteiten
Door middel van gedetailleerde feiten en cijfers laat Kip in Nederland zien wat er in de pluimveehouderij
gebeurt. Hierbij focust de organisatie met name op de thema’s milieu, diervriendelijkheid, kwaliteit,
gezondheid en keten. Kip in Nederland laat voornamelijk in woord zien hoe het er in de sector aan toe
gaat. Verder lijkt het dat er meer cijfers worden gegeven dan dat er activiteiten worden getoond.
Daarnaast staan er geen mensen vanuit de sector centraal. In advertenties is dit wel het geval: hier
vertellen boeren wat ze doen en wat er goed gaat. Kip in Nederland is in haar activiteiten online gericht.
Proactiviteit
Door zelf een website in te richten is Kip in Nederland proactief in haar gedrag, maar de organisatie laat
het hier ook bij. Er wordt soms wat op de website geplaatst, maar er wordt verder niets georganiseerd.
Inhaken op trends
Kip in Nederland haakt in op een aantal van de belangrijke trends die in hoofdstuk 5 besproken zijn. Het
initiatief speelt met name in op de trends gezondheid, duurzaamheid en transparantie.
Samengevat wil Kip in Nederland door haar gedrag mensen bewustmaken van de goede prestaties in
de pluimveehouderij, om zo meer begrip te oogsten.

B. Communicatie
Kanalen
Kip in Nederland heeft geen social media, maar wel een website waarop veel informatie over de
pluimveesector te vinden is. De organisatie plaatst hier nieuws, cijfers, feiten en informatie over de
sector. Ook maakt het initiatief gebruik van traditionele media door advertenties in kranten te plaatsen.
Tone of voice
De tone of voice is helder en neutraal, maar uiteraard wel positief over de prestaties van de sector. De
toon van de website is niet verdedigend, maar wel gericht op het transparant en eerlijk overkomen om
zo misstanden uit de weg te ruimen. De toon van de communicatie is dan ook proactief en helder. Kip
in Nederland zet met name in op cijfers, emotie is nauwelijks aanwezig.
Communicatie over gedrag
Kip in Nederland communiceert zeer duidelijk het de activiteiten en de prestaties van de sector. Op de
website wordt uitgebreid besproken waar de sector aan werkt en wat ze al heeft bereikt De focus lijkt
hier te liggen op de prestaties, en wat minder op de boeren zelf.
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Bereik
Het bereik van Kip in Nederland is door het ontbreken van social media wat minder groot, maar de
website en de advertenties bereiken veel mensen. De NEPLUVI, die achter Kip in Nederland staat, heeft
veel bereik en zet dit in om de organisatie te promoten.
Consistentie
De communicatiestijl van Kip in Nederland is duidelijk en consistent op alle pagina’s van de website.
Samengevat communiceert Kip in Nederland op een begrijpelijke en proactieve manier, de
communicatie is helder en informatief. Wel heeft de organisatie alleen een website, alle social mediakanalen ontbreken.

C. Symboliek
Logo
Kip in Nederland heeft geen logo, er wordt alleen tekst gebruikt. De enige regelmatig terugkerende
visuele elementen zijn icoontjes van dieren.
Beeldgebruik
Het beeldgebruik van Kip in Nederland is neutraal en laat heldere foto’s van kippen in stallen zien. De
nadruk ligt dan ook op het dier, nauwelijks op de boer.
Kleurgebruik
Er is geen duidelijk kleurgebruik te onderscheiden, de meeste content is zwart-wit.
Lettertype
Het lettertype op alle websitepagina’s is strak en in hoofdletters, in verschillende stijlen.
Samengevat heeft Kip in Nederland nauwelijks symboliek, dit is grotendeels te wijten aan het ontbreken
van een logo en een huisstijl.

7.4.3.2 Wat kan de intensieve veehouderij leren van Kip in Nederland?
Op het gebied van gedrag kan de intensieve veehouderij een aantal dingen leren van Kip in Nederland.
Het initiatief heeft haar feitelijke verhaal op orde en wil de consument hiervan bewustmaken.
Daarnaast laat de organisatie online en offline haar gedrag zien en speelt ze in op belangrijke trends,
die ze ten gunste van haar eigen activiteiten gebruikt.
Ook op het gebied van communicatie kan de sector leren van deze campagne. Kip in Nederland heeft
een groot bereik gecreëerd en communiceert op een heldere manier de feiten over de pluimveesector.
De tone of voice is neutraal en consistent.
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7.4.4 Boer Bewust
Boer Bewust is een initiatief vanuit de landbouwsector, dat is
bedacht en wordt uitgevoerd door boeren. Boer Bewust maakt
zich sterk voor de promotie van de gangbare landbouw. De
organisatie richt zich op de verbetering van het beeld en de
awareness van de gangbare land- en tuinbouwsector. Boer
Bewust ‘wil een eerlijk verhaal vertellen, rechtstreeks vanuit de
boer zelf en hiermee bijdragen aan de bewustwording in
Nederland’.
7.4.4.1 Hoe presteert Boer Bewust op gedrag, communicatie en symboliek?
A. Gedrag
Activiteiten
Boer Bewust zet zich sinds twee jaar in om online nieuws, verhalen vanuit de boer en successen delen.
Ook organiseert en promoot de organisatie initiatieven zoals de wereldwijde ‘Thank a Farmer Day’.
Verder maakt en plaatst Boer Bewust borden op landbouwgrond van boeren die willen laten zien dat ze
bewust bezigzijn met hun werk. Tenslotte heeft Boer Bewust een zogenaamde ‘Imago Avond’
georganiseerd, waar boeren werden getraind om hun verhaal op een passende manier aan de
buitenwereld te vertellen. Boer Bewust is in haar activiteiten online én offline gericht.
Proactiviteit
Boer Bewust is in haar gedrag zeer proactief, doordat de organisatie veel promoot en actief bezig is met
het plaatsen van Boer Bewust Borden.
Inhaken op trends
Boer Bewust haakt in op een aantal van de belangrijke trends die in hoofdstuk 5 besproken zijn. Het
initiatief speelt met name in op de trends duurzaamheid, technologisering en digitalisering.
Samengevat wil Boer Bewust door haar gedrag mensen bewustmaken en laten zien dat boeren op een
verantwoorde, bewuste wijze met de natuur omgaan.

B. Communicatie
Kanalen
Boer Bewust communiceert het hele jaar door actief, online in de media en offline met borden en
bijeenkomsten. De organisatie is aanwezig op een aantal social media-kanalen en heeft een website. Op
deze platforms plaatst Boer Bewust regelmatig nieuws en weetjes over de landbouw.
Tone of voice
De tone of voice is uitnodigend en verbindend, er wordt niet op een verdedigende toon
gecommuniceerd. De toon van de communicatie is dan ook proactief, vriendelijk en helder. Boeren van
Nederland zet zowel in op emotie als op cijfers.
Communicatie over gedrag
Ook communiceert Boer Bewust duidelijk haar gedrag. Het plaatsen (en bestellen) van de borden, de
evenementen en nieuws worden op alle kanalen gedeeld. De focus lijkt te liggen op de boer als mens
en op het werk dat de boer dagelijks doet. Wel lijkt de communicatie vooral gericht op het trainen van
boeren door workshops, en wat minder op het gesprek met de consument.
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Bereik
Het bereik van Boer Bewust is niet heel groot. Op Facebook heeft de organisatie 7900 volgers, op
Instagram 301 volgers en op Twitter 3929 volgers..
Consistentie
De communicatiestijl op alle kanalen is consistent en duidelijk.
Samengevat communiceert Boer Bewust helder, proactief en uitnodigend. Daarnaast is de organisatie
op de belangrijkst social media-kanalen aanwezig en heeft ze een groeiende groep volgers. Wel lijkt de
communicatie vooral gericht op de eigen sector en minder op de consument.

C. Symboliek
Logo
Boer Bewust heeft een logo, dat fris en kleurrijk oogt.
Beeldgebruik
Het beeldgebruik van Boer Bewust typeert zich door het laten zien van ‘echte’ mensen en
landbouwproducten, waar met name het landbouwlandschap centraal staat.
Kleurgebruik
De kleur groen wordt veel gebruikt en is op alle kanalen terug te zien.
Lettertype
Boer Bewust heeft een modern, speels lettertype, dat alleen in het logo wordt gebruikt. De overige tekst
heeft een standaard lettertype.
Samengevat heeft Boer Bewust een heldere symboliek, die zich met name uit in het logo, het
beeldgebruik en het kleurgebruik.

7.4.4.2 Wat kan de intensieve veehouderij leren van Boer Bewust?
Op het gebied van gedrag kan de intensieve veehouderij veel leren van Boeren Bewust. De organisatie
is erg proactief en organiseert allerlei activiteiten om het imago van de landbouw positief te
beïnvloeden. Hierbij maakt het initiatief gebruik van trends die spelen bij de consument, waardoor deze
trends ten gunste van de organisatie ingezet kunnen worden. Daarnaast is Boer Bewust online en offline
gericht in haar activiteiten.
Ook op het gebied van communicatie kan de sector leren van deze campagne. Boer Bewust doet haar
best om mensen buiten de agrarische sector te bereiken, op een positieve en open manier. Ook geeft
de communicatie vanuit het initiatief duidelijk de activiteiten weer op allerlei online kanalen.
Verder kan de intensieve veehouderij ook leren van de symboliek die Boeren Bewust. Het initiatief heeft
een duidelijke huisstijl, die fris, levendig en vrolijk oogt. De symboliek is terug te zien in het gedrag en
communicatie van Boer Bewust, waardoor het initiatief herkenbaar is.
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Duurzaamheid als kaart voor een campagne vanuit de intensieve veehouderij
Jeanet Brandsma, melkveehoudster op een intensief melkveebedrijf, (bijlage 8) begrijpt hoe de
intensieve veehouderij aan een negatief duurzaamheidsimago is gekomen. “Als je naar de
feitelijke werkelijkheid kijkt, dan is de intensieve veehouderij de sector die het meest heeft
geïnvesteerd in dierenwelzijn, het verminderen van milieu-uitstoot en dat soort dingen. Maar op
de een of andere manier kunnen ze daar niet de vruchten van plukken, ze blijven in het verkeerde
frame zitten. Dat komt ook omdat de sector gewoon niet aanspreekt. Je hebt een dichte schuur,
er zitten heel veel beesten bij elkaar … Het is te mysterieus.”
Volgens Jeanet Brandsma (bijlage 8) heeft de intensieve veehouderij op het gebied van
duurzaamheid een mooie kaart in handen. “Duurzaamheid en de intensieve veehouderij worden
direct gelinkt aan dierenwelzijn en klimaat, en dat is vaak direct negatief. Terwijl als je
duurzaamheid linkt aan hoe met weinig grondstoffen iets geproduceerd wordt, is dat ook
duurzaam. En dat element raakt helemaal verloren in de discussie rondom de intensieve
veehouderij. De beleving bij de consument is dat die niet goed is, terwijl de manier van
vleesproductie bij de intensieve veehouderij wel erg duurzaam is.
Een biologische kip heeft veel meer voer nodig en leeft veel langer per stukje vlees dan een
gangbare kip. En dat is dus de complexiteit van het onderwerp, die is haast niet meer uit te
leggen. Maar volgens mij is dat uitleggen niet onmogelijk, je hebt alleen wel met lastige frames
te maken.”
Volgens Jeanet Brandsma (bijlage 8) mogen boeren vanuit de intensieve veehouderij zich wat
meer laten zien. “Bij ons bijvoorbeeld zitten wel een paar boeren van de intensieve veehouderij,
maar we hebben een overschot aan melkveehouders. Het zou mooi zijn als ze, net als bij Boeren
van Nederland, de uitdaging aan zouden gaan.
Ook zie ik dat de sector heel stil haar dingen probeert te doen. Ze staan heel erg in de negativiteit,
en je merkt dat ze nog niet heel erg communiceren. Er zijn een paar initiatieven die
communiceren, dat zijn degenen die het anders doen, maar de rest blijft een beetje stil zitten
waar ze zitten.”
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7.5 Conclusie
Wat kan de intensieve veehouderij leren van imagocampagnes binnen de landbouw?
Het belang van imagocampagnes
Imagocampagnes zijn om drie redenen belangrijk voor de sector. Een belangrijke reden voor het starten
van imagocampagnes in de landbouw is het agenderen van issues die spelen.
Een andere reden voor het starten van imagocampagnes is het proactief vertellen van het eigen
verhaal, op een positieve manier. De sector heeft altijd vanuit een verdedigende toon op issues
gereageerd, de imagocampagnes willen dat veranderen.
Een laatste reden voor de campagnes in de landbouw is dat ze de boeren een stem geven. Via
campagnes kan de boer invloed uitoefenen op het publieke debat, zodat niet alleen de groepen met
een ‘grote mond’ het debat kapen.
Uitdagingen bij imagocampagnes
Een grote uitdaging voor de imagocampagnes in de landbouw is het bereiken van consumenten die
geen agrarische achtergrond hebben , maar die wel geïnteresseerd zijn in het verhaal achter hun eten.
Ook het in beweging krijgen van de boeren is een uitdaging, zeker als er social media en filmen van het
bedrijf bij komt kijken. Het openstellen van het bedrijf voor de buitenwereld, de transparantie, blijft
voor de boeren een lastig punt.
Verder is het uitdagend om de boer zover te krijgen dat er steeds gekeken wordt naar wat de
consument en de markt wil als het gaat om transparantie en informatie over de sector.
Communicatiestijlen binnen imagocampagnes
Tussen de verschillende imagocampagnes vanuit de landbouw zijn een aantal communicatiestijlen te
onderscheiden. Het meest opvallende verschil is de focus op het zenden of de focus op de interactie.
Ook het laten zien van het bedrijf en beleving bieden versus het focussen op de cijfers en feiten van de
sector is een duidelijk verschil. Verder verschilt de toon van de communicatie sterk tussen de
imagocampagnes onderling. Zo zijn er initiatieven die sterk in de verdediging zitten en wat radicaler
zijn, en initiatieven die juist de verbinding zoeken en het gesprek rustig willen aangaan, zoals de vier
campagnes die in dit hoofdstuk zijn besproken.
Een ander opvallend verschil in de communicatie is het naar de consument toegaan voor het gesprek
versus het afwachten of de consument naar de boer toekomt.
Leerpunten voor de intensieve veehouderij
Van de vier imagocampagnes binnen de landbouw die in dit hoofdstuk zijn onderzocht, kan de
intensieve veehouderij veel leren. De vier onderzochte campagnes laten zien wat de norm is op het
gebied van landbouwcommunicatie, maar geven ook ruimte voor verbetering. Zo kan de intensieve
veehouderij leren van de hierboven genoemde uitdagingen die de campagnes tegenkomen.
De onderzochte imagocampagnes in de landbouw laten zien wat werkt en hoe de sector investeert in
het verbeteren van het huidige imago. Hieronder zijn per imagocampagne de leerpunten voor de
intensieve veehouderij weergegeven.
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Kom in de Kas
Gedrag. De intensieve veehouderij kan op dit gebied van Kom in de Kas leren om:
• proactief te zijn in activiteiten naar de consument toe;
• de consument uit te nodigen op het bedrijf;
• met activiteiten in te haken op trends die voor de consument belangrijk zijn.
Communicatie. De intensieve veehouderij kan op dit gebied van Kom in de Kas leren om:
• actief te zijn op social media en andere online kanalen;
• een open tone of voice te gebruiken die uitnodigend is en de consument stimuleert om
langs te komen;
• door middel van creatieve communicatiemiddelen een groot (online) bereik te creëren, dat
ook buiten de agrarische sector reikt.
Symboliek. De intensieve veehouderij kan op dit gebied van Kom in de Kas leren om:
• een herkenbare huisstijl te creëren, die weergeeft wat de sector wil uitstralen.

Boeren van Nederland
Gedrag. De intensieve veehouderij kan op dit gebied van Boeren van Nederland leren om:
• proactief te zijn in activiteiten;
• creativiteit in te zetten om nieuwe activiteiten te bedenken;
• actief naar de consument toe te gaan;
• met activiteiten in te haken op trends die voor de consument belangrijk zijn;
• online en online activiteiten te organiseren.

•
•
•

Communicatie. De intensieve veehouderij kan op dit gebied van Boeren van Nederland leren
om:
actief te zijn op social media en andere online kanalen;
door middel van ludieke communicatie een groot online bereik te creëren;
het gedrag van de sector te communiceren en zo te laten zien aan het publiek.

•

Symboliek. De intensieve veehouderij kan op dit gebied van Boeren van Nederland leren om:
een duidelijk logo te creëren, dat weergeeft wat de sector wil uitstralen.

Kip in Nederland
Gedrag. De intensieve veehouderij kan op dit gebied van Kip in Nederland leren om:
• de feiten en cijfers op orde te hebben en deze aan de consument te laten zien;
• (online) het gedrag en de prestaties van de sector te laten zien;
• met activiteiten in te haken op trends die voor de consument belangrijk zijn.
Communicatie. De intensieve veehouderij kan op dit gebied van Kip in Nederland leren om:
• door middel van online media een groot online bereik te creëren;
• op een duidelijke en neutrale manier de cijfers en feiten van de sector te communiceren.
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Boer Bewust
Gedrag. De intensieve veehouderij kan op dit gebied van Boer Bewust leren om:
• om gericht activiteiten te organiseren die het imago van de landbouw positief beïnvloeden;
• om proactief te zijn in het gedrag richting de consument;
• met activiteiten in te haken op trends die voor de consument belangrijk zijn;
• verschillende vormen te ontwikkelen, zodat verschillende type boeren mee kunnen doen
(van bord in de wei tot actief op social media);
• online en online activiteiten te organiseren.
Communicatie. De intensieve veehouderij kan op dit gebied van Boer Bewust leren om:
• een open tone of voice te gebruiken die op een positieve manier het gesprek aangaat met
de consument;
• door middel van online media een relatief groot online bereik te creëren;
• het gedrag van de sector te communiceren en zo te laten zien aan het publiek.
Symboliek. De intensieve veehouderij kan op dit gebied van Boer Bewust leren om:
• een herkenbare huisstijl te creëren, die weergeeft wat de sector wil uitstralen.

ANTWOORD OP DE DEELVRAAG:
De intensieve veehouderij kan van de imagocampagnes leren om de instrumenten gedrag,
communicatie en symboliek strategisch in te zetten. Samengevat geldt per instrument het volgende:
De intensieve veehouderij kan het instrument gedrag inzetten om:
• op een proactieve manier naar de consument toe te gaan en aansprekende activiteiten te
organiseren, die inspelen op de huidige trends en behoeften in de samenleving. Deze activiteiten
vormen bij voorkeur een mix tussen online en offline gebeurtenissen.
De intensieve veehouderij kan het instrument communicatie inzetten om:
• een groter bereik te creëren en het gedrag aan een groot publiek te laten zien. De tone of voice van
de communicatie kan laten zien hoe de sector is, en communicatie via social media kan helpen om
consumenten zonder agrarische achtergrond te bereiken.
De intensieve veehouderij kan het instrument symboliek inzetten om:
• een herkenbare huisstijl te creëren, die weergeeft wat de sector wil uitstralen.
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In dit hoofdstuk vat ik de conclusies van de vier deelvragen samen.
Vervolgens zal hieruit een antwoord op de hoofdvraag voortkomen.
Deze conclusie vormt de basis voor het adviesrapport.

GEBRUIKTE BEGRIPPEN
Agri & Food
De agrarische sector en de voedselketen. Onderdelen van de voedselketen zijn o.a. veehouders, supermarken en
voedselverwerkingsbedrijven.
Duurzaamheid
Duurzaamheid is een breed begrip en wordt in dit onderzoek gezien in het kader van de klimaatvoetafdruk. De
klimaatvoetafdruk (ook wel carbon footprint of milieuvoetafdruk genoemd) is de som van broeikasgasemissies gedurende de
levenscyclus van een product.
Imago
Het imago is het beeld dat bestaat over de organisatie onder de doelgroep, omgeving en publieke opinie. Het imago
wordt bepaald door de ontvanger en ontstaat uit directe (eigen) of indirecte ervaringen met de organisatie.
Intensieve veehouderij
De veehouderij die niet afhankelijk is van grond, dus niet grondgebonden zoals de melkveehouderij. De intensieve
veehouderij omvat de varkenshouderij en de pluimveehouderij, en de wat kleinere vleeskalverhouderij, schapenhouderij en
geitenhouderij.
Landbouw
Economische sector die zich bezighoudt met werken met planten, dieren en bomen, en bestaat uit akkerbouw, veeteelt en
soms ook bosbouw (geen tuinbouw).

119

Hoe kan communicatie bijdragen aan een duurzamer imago

Allereerst moet de sector zich er bewust van zijn dat haar gedrag op het gebied van duurzaamheid in
orde moet zijn. Dit houdt in dat de intensieve veehouderij haar uiterste best blijft doen om duurzaam
te zijn, en goed om zich heen blijft kijken naar nieuwe mogelijkheden op dit vlak. De sector doet het op
het gebied van klimaatvoetafdruk al erg goed, zeker vergeleken met het buitenland, maar dit is geen
reden om stil te blijven zitten.
Wanneer het gedrag met betrekking tot duurzaamheid niet in orde is, helpt communicatie tijdelijk of
helemaal niet. In deze maatschappij waar transparantie een grote rol speelt, wordt het wegstoppen
van slecht gedrag en greenwashing (het doen alsof je duurzaam bent) niet langer geaccepteerd.
Wanneer slecht gedrag uitkomt, terwijl er wél positief gecommuniceerd is, zal dit het imago van de
sector verder beschadigen. Het belang van goed gedrag voor een positief imago was al bekend in de
Oudheid, waar Socrates dit principe als volgt verwoordde: ‘Wil men de reputatie hebben ergens in uit
te munten, dan is de kortste en schoonste weg daartoe te trachten er ook werkelijk in uit te munten.’
(Van Den Berg, 1997). Goed gedrag, practise what you preach, is dus de start van een positief
duurzaamheidsimago.

Verder zal de sector haar communicatie in lijn moeten brengen met de huidige ontwikkelingen in de
samenleving en in de media. Uit de resultaten van dit onderzoek blijkt dat er een aantal trends zijn die
het duurzame imago van de intensieve veehouderij beïnvloeden. Dit komt doordat deze trends de
consument kritischer laten kijken naar de prestaties van de intensieve veehouderij, met name op het
gebied van duurzaamheid. De belangrijkste van deze trends zijn de toenemende transparantie en
toenemende digitalisering. Door transparantie neemt de behoefte aan kennis over wat de sector voor
en met ons voedsel doet toe, wat de intensieve veehouderij steeds meer in de spotlights zet. Dit heeft
zijn weerslag op het imago.
Ook de digitalisering speelt hierin een belangrijke rol. De digitalisering heeft mede een veranderend
communicatielandschap veroorzaakt, waarbij de sector moet dealen met een geheel nieuwe manier
van informatie ontvangen en versturen. Een van de gevolgen hiervan is de mobile mind shift (alle
informatie is meteen beschikbaar via internet), die ervoor zorgt dat consumenten snel een respons en
transparantie verwachten. Een tweede gevolg is het verdwijnen van de traditionele journalistiek,
waardoor er minder fact-checking plaatsvindt. Een derde element is het verlies van toezicht op
informatie, waardoor ieder willekeurig persoon met internet zijn (ongefundeerde) mening ten opzichte
van de sector kan verspreiden. Aansluitend blijkt uit de resultaten van dit onderzoek dat het online
sentiment, met name op social media, negatief is en geen tegenreactie of respons krijgt vanuit de
intensieve veehouderij. Op dit moment lijkt de sector nog niets met dit soort trends te doen ten gunste
van het imago. Kijken naar het speelveld en inspelen op de gevonden trends kan bijdragen aan een
duurzamer imago van de intensieve veehouderij.
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van de intensieve veehouderij onder consumenten?

Verder zal de sector moeten werken aan het gesprek tússen verschillende stakeholders en hierbij het
principe common ground in gedachten moeten houden. Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat de
intensieve veehouderij een divers palet aan stakeholders heeft, die wisselend positief en negatief
tegenover de sector staan. De stakeholders die positief tegenover de sector staan, zijn de veehouders,
de ketenpartijen, de wetenschap en de overheid. Op dit moment lijkt de intensieve veehouderij deze
stakeholders niet in te zetten ten gunste van het imago.
Hierbij is het zoeken van common ground (een gemeenschappelijke basis) zeer belangrijk. Deze common
ground lijkt geheel te ontbreken bij de intensieve veehouderij. Zo zien de consumenten de veehouder
in een ongenuanceerd daglicht, en vice versa. Dit komt vanzelfsprekend een eerlijk, duurzaam imago
niet ten goede. Het concept common ground breekt de gewoonte van het letten wat stakeholders
anders maakt, en kijkt in plaats daarvan naar gemeenschappelijke doelen. In de intensieve veehouderij
heeft dit een zeer specifiek doel: degenen zonder landbouwachtergrond en degenen met een
landbouwachtergrond helpen om elkaar te begrijpen, en om elkaar te zien met minder vijandigheid en
achterdocht. Werken aan common ground en het gesprek tussen de stakeholders kan bijdragen aan een
duurzamer imago van de intensieve veehouderij.

Ten slotte zal de sector moeten werken aan de huidige communication scarcity. Uit dit onderzoek blijkt
dat er een scarcity (gebrek) is aan communicatie in de intensieve veehouderij. De dialoog ontbreekt,
waardoor de sector als versnipperd en niet-georganiseerd wordt gezien. Verder blijkt uit de
onderzoeksresultaten dat de intensieve veehouderij en haar stakeholders communicatie te veel laten
liggen, en zonder hun stemmen in het debat wordt de conversatie gekaapt door mondige minderheden.
Media, in allerlei vormen, is de overschreeuwende stem gevonden in het debat over de sector. Daarbij
komt dat wetenschappelijk onderzoek en feiten er minder toe lijken te doen dan de verhalen van
beroemheden, influencers en NGO’s. Deze ontwikkeling hangt samen met de trend digitalisering.
De ‘schreeuwers’ in het debat gebruiken veelal negatieve framing en koppelen de intensieve
veehouderij aan begrippen als megastallen, vervuiling en dierenleed. De sector lijkt niet tegen deze
framing opgewassen, mede door een gebrek aan organisatie en het ontbreken van een eigen frame.
Ook is communicatie met de intensieve veehouderij lastig voor stakeholders, doordat er geen centrale
plek is waar zij met hun vragen, opmerkingen en klachten heen kunnen gaan. Het stimuleren van
communicatie vanuit de sector, laten zien wat er werkelijk gebeurt en het inzetten van positieve framing
kunnen bijdragen aan een duurzamer imago van de intensieve veehouderij.
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In dit hoofdstuk reflecteer ik op de kwaliteit van dit onderzoek. Hierbij ga
ik in op de inhoud en het proces.
De verwachtingen, de beperkingen en de validiteit van dit onderzoek
komen hier aan bod.

GEBRUIKTE BEGRIPPEN
Agri & Food
De agrarische sector en de voedselketen. Onderdelen van de voedselketen zijn o.a. veehouders, supermarken en
voedselverwerkingsbedrijven.
Duurzaamheid
Duurzaamheid is een breed begrip en wordt in dit onderzoek gezien in het kader van de klimaatvoetafdruk. De
klimaatvoetafdruk (ook wel carbon footprint of milieuvoetafdruk genoemd) is de som van broeikasgasemissies gedurende de
levenscyclus van een product.
Imago
Het imago is het beeld dat bestaat over de organisatie onder de doelgroep, omgeving en publieke opinie. Het imago
wordt bepaald door de ontvanger en ontstaat uit directe (eigen) of indirecte ervaringen met de organisatie.
Intensieve veehouderij
De veehouderij die niet afhankelijk is van grond, dus niet grondgebonden zoals de melkveehouderij. De intensieve
veehouderij omvat de varkenshouderij en de pluimveehouderij, en de wat kleinere vleeskalverhouderij, schapenhouderij en
geitenhouderij.
Landbouw
Economische sector die zich bezighoudt met werken met planten, dieren en bomen, en bestaat uit akkerbouw, veeteelt en
soms ook bosbouw (geen tuinbouw).
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Beperkingen
Dit onderzoek bood geen ruimte om een geheel nieuw imago-onderzoek uit te voeren. Ook konden
niet alle onderzochte partijen individueel gesproken worden. Dit was het geval bij de NGO’s (hoofdstuk
6) en een aantal imagocampagnes (hoofdstuk 7). In beide gevallen zag de gevraagde partij geen kans
om tijd vrij te maken voor een gesprek.
Daarnaast is het voorbij het doel van dit onderzoek om het imago van de intensieve veehouderij met
betrekking tot alle duurzaamheidsaspecten te behandelen. Daarom zijn thema’s als dierenwelzijn,
landschap en waterverbruik niet meegenomen in dit onderzoek.

Validiteit
Voor het onderzoek naar de verschillende stakeholders van de intensieve veehouderij is één vragenlijst
gehanteerd. Deze vragenlijst is gesteld aan de representanten van elke stakeholdergroep, die samen
representatief zijn voor de stakeholders van de intensieve veehouderij. Op basis hiervan kan gesteld
worden dat bij een herhaling van dit stakeholderonderzoek de resultaten gelijk zullen zijn.
Daarnaast is voor het imago-onderzoek onder consumenten de meest recente literatuur gebruikt. De
resultaten uit dit onderzoek zijn dan ook representatief voor de huidige status met betrekking tot het
imago van de intensieve veehouderij.
Verder is in de gevallen waarbij niet alle benodigde partijen gesproken konden worden, een expert
geïnterviewd om zo de kwaliteit en de validiteit van dit onderzoek te waarborgen.

Toegevoegde waarde
Dit onderzoek is een aanvulling op bestaande literatuur over het onderwerp, omdat het ingaat op het
imago van de intensieve veehouderij met betrekking tot de klimaatvoetafdruk. Ook geeft dit onderzoek
een ontwikkeling in de tijd weer van het landbouwimago. Ten slotte behandelt dit onderzoek de
verschuiving van exclusieve aandacht voor het thema dierenwelzijn in de intensieve veehouderij naar
de opkomende aandacht voor het thema klimaatvoetafdruk.
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Verwachtingen
Uit de resultaten van dit onderzoek bleek dat binnen de sectoren van de intensieve veehouderij
verschillen zijn met betrekking tot het duurzaamheidsimago. Zo scoorde de varkenshouderij
aanmerkelijk negatiever op duurzaamheidsthema’s dan de pluimveehouderij. Dit resultaat is niet in
overeenstemming met de verwachting dat het duurzaamheidsimago binnen de sectoren van de
intensieve veehouderij gelijk zou zijn. Een mogelijke verklaring hiervoor is het ‘aaibaarheidsgehalte’ van
het dier en het uiterlijk van het product.
Daarnaast bleek uit de onderzoeksresultaten dat de landbouw in zijn geheel een positiever
duurzaamheidsimago heeft dan de intensieve veehouderij op zich. Dit resultaat komt niet overeen met
de verwachting dat de landbouw dezelfde score zou hebben op duurzaamheid als de intensieve
veehouderij. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat planten (landbouw) minder emotie oproepen dan
dieren (intensieve veehouderij), en daardoor niet met incidenten zoals dierenleed worden
geassocieerd.
Verder bleek uit de resultaten van dit onderzoek dat de intensieve veehouderij met een voldoende tot
goed gewaardeerd werd door de consument. Dit resultaat is niet in overeenstemming met de
verwachting dat de sector een negatieve waardering van de consument zou krijgen. Een verklaring
hiervoor is dat de onderzoeksresultaten met name te danken zijn aan de waardering voor de boer als
persoon, en niet zijn gericht op het thema duurzaamheid. Dit wordt bevestigd door
onderzoeksresultaten die laten zien dat het thema duurzaamheid juist een negatieve invloed heeft op
het duurzaamheidsimago van de intensieve veehouderij (zie hoofdstuk 4.1).

125

•

10.

10. AANBEVELINGEN

AANBEVELINGEN

126

In dit hoofdstuk geef ik aanbevelingen voor verder vervolgonderzoek. Deze
aanbevelingen zijn deels gebaseerd op de onderwerpen die in het
hoofdstuk discussie ter sprake zijn gekomen.
Tijdens het onderzoeksproces kwam ik veel vraagstukken tegen die verder
onderzoek nodig hebben, maar die ik omwille van de tijd niet heb kunnen
behandelen. Deze vraagstukken zijn in dit hoofdstuk opgesomd.

GEBRUIKTE BEGRIPPEN
Agri & Food
De agrarische sector en de voedselketen. Onderdelen van de voedselketen zijn o.a. veehouders, supermarken en
voedselverwerkingsbedrijven.
Duurzaamheid
Duurzaamheid is een breed begrip en wordt in dit onderzoek gezien in het kader van de klimaatvoetafdruk. De
klimaatvoetafdruk (ook wel carbon footprint of milieuvoetafdruk genoemd) is de som van broeikasgasemissies gedurende de
levenscyclus van een product.
Imago
Het imago is het beeld dat bestaat over de organisatie onder de doelgroep, omgeving en publieke opinie. Het imago
wordt bepaald door de ontvanger en ontstaat uit directe (eigen) of indirecte ervaringen met de organisatie.
Intensieve veehouderij
De veehouderij die niet afhankelijk is van grond, dus niet grondgebonden zoals de melkveehouderij. De intensieve
veehouderij omvat de varkenshouderij en de pluimveehouderij, en de wat kleinere vleeskalverhouderij, schapenhouderij en
geitenhouderij.
Landbouw
Economische sector die zich bezighoudt met werken met planten, dieren en bomen, en bestaat uit akkerbouw, veeteelt en
soms ook bosbouw (geen tuinbouw).
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Op basis van dit onderzoek beveel ik de onderstaande vraagstukken aan voor vervolgonderzoek.

•

Een specifiek onderzoek dat gericht is op hoe de consument denkt over de prestaties op het gebied
van klimaatvoetafdruk in de intensieve veehouderij.
De meeste beschikbare data is alleen gericht is op het algemene imago van de landbouw, het
algemene imago van de intensieve veehouderij of op dierenwelzijn, en niet op het thema
klimaatvoetafdruk.

•

Een onderzoek naar waarom de intensieve varkenshouderij een negatiever imago heeft dan de
intensieve pluimveehouderij.
In veel onderzoeken is te zien dat de intensieve varkenshouderij negatiever scoort op imago dan
andere sectoren, maar waarom is niet duidelijk.

•

Een onderzoek dat zich richt op het achterhalen van de factoren die ervoor zorgen dat de
melkveehouderij een veel positiever imago heeft dan de intensieve veehouderij.
Op dit moment is alleen bekend dat de melkveehouderij een positiever imago heeft dan de
intensieve veehouderij. Hier zijn wel een aantal verklaringen, maar deze zijn niet bewezen.

•

Een onderzoek naar waarom consumenten eerder geneigd zijn om partijen met een ongenuanceerde
boodschap (zoals NGO’s of influencers) te geloven dan om partijen met een feitelijke, genuanceerde
boodschap (de wetenschap) te geloven.
Op dit moment is alleen te zien dat ongenuanceerde boodschappen sneller door de consument
worden geloofd dan ongenuanceerde boodschappen, maar de oorzaak hiervan is nog niet duidelijk.

•

Een kwantitatief onderzoek naar hoe de intensieve veehouder denkt dat de eigen sector wordt
gezien.
Er wordt veel gezegd over het positieve dan wel negatieve zelfbeeld van de boer, maar er is nog
geen onderzoek geweest dat uitsluitsel geeft over hoe de boeren naar hun sector kijken.
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In dit hoofdstuk zijn alle geraadpleegde bronnen verzameld. Alle
verwijzingen in de tekst van dit onderzoeksrapport zijn hier terug te
vinden.
De bronnen zijn weergegeven in APA-stijl.
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In dit hoofdstuk zijn alle bijlagen opgenomen. De transcripties van de
gehouden interviews zijn hierin opgenomen en woordelijk
getranscribeerd.
De interviews zijn gecodeerd op thema. Alleen het eerste interview is
gecodeerd weergegeven in dit onderzoeksrapport, de gecodeerde versies
van de overige interviews zijn bij de auteur op te vragen.
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Bijlage 1. Interview Gemma Tacken (woordelijke transcriptie)
Codeboek
Kleur

G:
C:

Thema
Gerelateerd aan advies
Gerelateerd aan imago
Gerelateerd aan de verschuiving van dierenwelzijn naar klimaatvoetafdruk
Gerelateerd aan verschillen binnen de intensieve veehouderij
Gerelateerd aan de stakeholders van de intensieve veehouderij
Gerelateerd aan de producten van de intensieve veehouderij
Gemma Tacken
Corlissa van Lohuizen

*Introductie en vraag om toestemming voor opname van het interview*
C: Hartelijk bedankt dat u tijd wilde vrijmaken voor dit interview. Ik ben dus Corlissa, vierdejaars studente Communicatie en op dit moment
studeer ik af bij Schuttelaar & Partners. Omdat het voor Schuttelaar & Partners interessant is, en uit persoonlijke interesse, heb ik de intensieve
veehouderij als onderwerp gekozen voor mijn scriptie. De hoofdvraag van mijn onderzoek is ‘hoe kan communicatie bijdragen aan een
duurzamer imago van de intensieve veehouderij onder consumenten’. Hiervoor onderzoek ik wat het huidige imago van de intensieve
veehouderij is, dat is mijn eerste deelvraag, en daarvoor wil ik u graag interviewen. Het interview is opgedeeld in drie onderwerpen: imago,
de positie van de wetenschap en vragen voor mijn advies.
Verder ben ik zeer benieuwd naar uw achtergrond en naar wat u functie is binnen de WUR.
G: Nou, mijn naam is dus Gemma Tacken, ik werk 1 juni al 21 jaar bij Wageningen Economic Research, dat was voorheen het LEI. Ik heb
Bedrijfseconomie gedaan, afstudeerrichting Marketing en Marktonderzoek. Dus toen ik in 1979 als junior binnenkwam, toen dacht ik ‘nou ja,
we zien wel wat we krijgen’. Het was in het begin heel veel business to business-onderzoek, en dan vooral beleid. Dus als de overheid, lokaal
of nationaal, beleid had bedacht ging ik kijken of het zo uitwerkte of niet. Daar zijn we mee begonnen, maar in de loop der jaren zijn we steeds
meer consumentenonderzoek gaan doen. En als je nu kijkt naar het palet van werk dat we doen, dan werken we voor de Nederlandse overheid,
het Nederlandse bedrijfsleven, Europese overheden, Europees bedrijfsleven en met name nog overheden buiten Europa. Soms werken we
ook met multinationals uit Europa maar dat zijn vooral nog allemaal impactmetingen, dat is nog niet zoveel consumentenonderzoek. We
werken dus over de hele wereld, dus niet alleen voor Nederland. En dat maakt het wel heel afwisselend, en dat maakt ook dat des te meer je
leert over hoe divers de wereld is, hoe moeilijker jouw vraag te beantwoorden is. Het is een heel mooie vraag, maar.
Nou ik moet ook nog vertellen dat ik ooit binnengekomen ben via de afdeling Dier. Dat was toen nog binnen het LEI, daar had je een afdeling
Plant, een afdeling Dier en een afdeling Maatschappijvraagstukken. Ik ben dus vanaf het begin in de dierlijke ketens terechtgekomen. Dus ik
doe vooral vlees, zuivel, eieren en vis. Dat zijn vooral de sectoren waar wij onderzoek in doen. En je ziet gewoon dat die verschillende sectoren
in een bepaalde mate van ontwikkeling staan. Je hebt het vast wel geleerd, eerst was de maatschappij heel erg productiegericht, toen
productgericht, toen marktgericht, toen marketinggericht. Dat zijn de stappen die je in de basishandboeken Marketing & Communicatie leert.
En als je naar die vier stappen kijkt, dan zitten niet alle dierlijke sectoren, en ook niet alle intensieve veehouderij-sectoren, in dezelfde fase. Je
ziet dat een aantal Nederlandse sectoren, met nadruk op Nederlandse, net uit die productiegerichte benadering zijn gekomen. Terwijl de zuivel
al erg marketinggericht is. Dus je kan niet intensieve veehouderij over één kam scheren, laat staan de hele veehouderij. Want je hebt nu zoveel
diversiteit aan keurmerken, dat je de een niet met de ander kan vergelijken. Dus, sommige zijn al marktgericht van die keurmerken, sommigen
neigen al naar marketinggericht, maar je ziet dat daar echt grote verschillen zitten. En tussen ondernemers zijn die verschillen nog veel groter.
En wat je ook ziet, is dat ondernemers van nature heel erg geneigd zijn om uit te leggen wat ze doen. En zijn denken, dat als ze uitleggen dat
ze goed voor de dieren zorgen, dan slikt die consument dat wel. Maar dat is niet altijd zo. Want wat hun definitie van goed voor dieren zorgen
is, hoeft niet dezelfde definitie te zijn als die de consument hanteert. En dat hangt dus samen met of die ondernemer productiegericht of
marketinggericht of iets er tussenin is. Dus, waar staan we met de intensieve veehouderij, ja dat is een hele moeilijke. Dat was aan de kant van
het aanbod. Dan hebben we het nog niet eens over de kant van de vraag. Want dé consument bestaat niet. Er zijn zoveel segmenten in de
markt. En denk niet, bij Albert Heijn komen de mensen die biologisch kopen, en die komen bij de Plus en de Lidl niet. Nee, we hebben echt in
de veehouderij onderzoek lopen dat in alle supermarkten alle segmenten van consumenten komen. Dus van totaal prijsgericht tot totaal niet
dierenwelzijns-georiënteerd tot super dierenwelzijns-georiënteerd. Dus het is echt niet zo dat de maatschappij heel makkelijk in hokjes in te
delen is, én het is niet makkelijk om die boeren en producten in hokjes in te delen. Dus het is nogal een complexe vraag om te stellen, hoe gaat
het met de intensieve veehouderij.
C: Dat begrijp ik, maar ik focus daarbinnen wel op het imago, en dus niet zozeer op hoe ze nu werkelijk bezig zijn. Dus de beeldvorming op dit
moment.
G: Ja, daar kun je ook weer heel veel over zeggen, want iemand die biologisch georiënteerd is, en dus vooral biologische producten wil kopen,
en heel erg gericht is op dierenwelzijn, die zal vinden dat in de intensieve veehouderij van alles aan schort, en dat het echt verschrikkelijk is.
Want die zegt ‘ik ben bereid meer te betalen voor dit en dit’. Als je kijkt naar het consumentensegment dat heel prijs-georiënteerd is, speelt
dierenwelzijn helemaal geen rol. We zien bijvoorbeeld bij mensen met een allochtone achtergrond, met name moslims, in die landen speelt
dierenwelzijn helemaal niet. Een deel van de dieren is daar onrein, daar wordt veel minder biologisch gekocht. Als het al gekocht wordt, is dat
niet om dierenwelzijn maar om de smaak. Dus je ziet dat in het imago van producten, en in de beeldvorming, dat ego en eco door elkaar
heenlopen. We hebben ooit een voedselbalans uitgebracht, en daar hebben we veel onderzoek gedaan over hoe we duurzaamheid onder de
aandacht moeten brengen. Dat is wel al een aantal jaar geleden, dat is echt een hele goede studie, en daaruit blijkt gewoon dat als jij eco
probeert te verkopen zonder ego-elementen, dat het niet gaat werken. En als je duurzaamheid alleen maar verkoopt vanuit ego-elementen,
dus alleen maar vanuit gezondheid en dat soort zaken, dan krijg je je businesspropositie nog niet los en dan heb je een rechtszaak aan je broek.
Dus het is een heel dun lijntje waar je over loopt, als je iets met dierenwelzijn zou willen. Aan de andere kant speelt ook dat het verschillend
is per dier. Want alle dieren die we als huisdier kunnen houden, bijvoorbeeld een konijn of kip, daar wordt heel anders tegenaan gekeken dan
bijvoorbeeld naar een varken.
C: Dat is ook een van mijn vragen, naar die verschillen ben ik benieuwd.
G: Ja, dus mensen kijken heel anders naar een varkenslapje en een pak melk dan naar een ei. En waarom is dat nou? Consumenten hebben
zoiets van een ei is een natuurlijk product, dat moet een natuurlijk product zijn, het komt zo van de kip. In Nederland verkopen we ook geen
ei-producten uit een pak, dat zie je in het buitenland wel. Dat krijg je niet verindustrialiseerd in Nederland. Want mensen zeggen hier ‘de dop
is de beste verpakking van een ei, die hoef je niet in een pak te doen, dat is flauwekul’. Dat verkoopt niet. Maar voor groente is biologisch wel
veel meer tastbaar, omdat men daar zegt dat het product geen bestrijdingsmiddelen heeft gehad, daar zit geen residu op. Hetzelfde geldt voor
eieren, daar zeggen ze dat ze meer willen betalen als de kip lekker buiten heeft gelopen. Maar een product zoals het van het dier komt, of
zoals het van het land komt, dat kunnen ze nog identificeren als iets unieks. En dat unieke zit op het land of bij het leven van het dier.
Als je het over een toetje bent, kijk maar in de winkel, biologische toetjes en melk hebben echt niet heel veel schapruimte. En biologisch
varkensvlees ook niet. Biologisch kippenvlees ook niet. Er treedt wel een verschuiving op naar sterrenproducten, maar het is nog niet zo
gangbaar dat mensen biologische kip gaan kopen. Dat komt door een aantal redenen. Ten eerste, en dat zit vooral bij de consument, heeft de

138

consument het gevoel dat als een product nog door een fabriek gaat, dat er zoveel wordt toegevoegd en aangevoegd dat het oorspronkelijke,
biologische product niet meer te begrijpen en te vertrouwen is, dat hebben we echt in onderzoek gevonden. Dat mensen biologische jam
flauwekul vinden, omdat er volgens de consument zoveel bijkomt in de fabriek dat ze niet meer geloven dat het biologisch is, terwijl het wel
zo gecontroleerd is. Dat vinden consumenten echt een beetje raar.
Hetzelfde geldt voor vlees, maar ze snappen hier niet dat het zo duur moet zijn. De consument denkt ‘hoezo is dat 200% duurder?’.
Consumenten begrijpen niet dat ze maar een klein stukje van het varken opeten en een klein stukje van de kip, en dat alle andere producten
afgewaardeerd moeten worden naar een lager niveau. Als je bijvoorbeeld kip eet, eten wij eigenlijk alleen filet, geen vleugels en geen poten.
Wel een klein beetje, we zijn er ook mee bezig om dat te verbeteren, maar eigenlijk zou je moeten zeggen dat een kip alleen filet zou moeten
hebben, want de rest eten we niet in Nederland. De rest gaat dus allemaal naar andere landen. Maar daar is biologisch vreemd. Wij hebben
de Chinezen letterlijk tranenlachend hier in de zaal gehad over dat de kippen meer naar buiten moesten, ze hebben echt zitten schateren van
het lachen. Dat was een jaar of tien geleden. Zij zagen het niet als vooruitgang, ze zijn niet met welzijn bezig. Dus die eten al die poten op, de
loopvoeten zelfs nog, en de vleugeltjes en zo, dat gaat allemaal naar Azië, Zuid-Amerika en Afrika. Dus als je het hebt over vierkantsverwaarding,
is dat met biologisch gewoon nog steeds lastig. We hebben pakhuizen vol met vleugels en poten, dat we niet eten. Bij een varken is dat precies
hetzelfde, wij eten in Nederland misschien een kwart van het varken zelf, de rest gaat de hele wereld over. Als we die verwaarding niet hadden,
was het al helemaal niet te houden. Je weet, in China boeit het ze echt niets over het varken buiten gescharreld heeft of niet, ze willen gewoon
een goede kwaliteit van het product. Het moet veilig zijn, maar dat is al ons varkensvlees.
C: Dus duurzaamheid speelt daar veel minder een rol?
G: Buiten Europa, een beetje wel in Amerika, is duurzaamheid helemaal geen issue. Dat kun je gewoon stellen. Tenzij het een betere smaak
heeft. Wij hebben blinde testen gedaan met kip, en deze zijn er ook van varkensvlees, en er is wel een verschil in hoeveel water het vlees
absorbeert en een verschil in spiermassa tussen bio en niet-bio kip. Ik heb er zelf aan meegedaan, ik kon echt verschil proeven tussen een eenster kip, een standaard kip en een biologische kip. De poten zijn echt anders, je proeft het vooral aan het dijbeen. Dat zie je bij kip wel echt.
Bij biologische koe is het verschil echt miniem. Daar merkt de boer echt meer van dan wie dan ook. Dat is qua textuur, naar ik begrijp, zit daar
niet zoveel in. Bij het ei kunnen ze in het RIKILT-instituut precies zien of het een bio-ei is of niet. Door de genetische markers. Ik zie en proef
het verschil niet. Ik proef meer het voer dat de kip gehad heeft, en niet of het bio is. Ik kan het er blind niet uithalen, en dan ben ik toch de
dochter van een kippenboer. Dus ik heb wat dat betreft nog wel wat voorkennis. Van varkensvlees weet ik niet over verschillen.
Maar als je het hebt over imago, jouw kernvraag, dan spelen dus al deze dingen mee. Je imago wordt voor een belangrijk deel bepaalt door
de kenmerken van het product, die mensen zien. Het imago is ook het verhaal dat ze erbij horen op het verkooppunt. De Beter Leven-sterren
beginnen nu wel echt te leven, dus ik denk wel dat die kwaliteitsprogramma’s echt wel wat opleveren en invloed hebben op het imago. Maar
ik placht nog steeds te zeggen op basis van mijn onderzoeken in de afgelopen 21 jaar, dat liefde nog vooral door de maag gaat. Als consumenten
niet het idee hebben dat ze een beter stuk vlees kopen of betere kwaliteit krijgen voor die duurdere prijs, gaan ze toch weer naar iets
goedkopers.
C: Dus er is geen loyaliteit aan duurzame producten?
G: Ja en nee. Want het is ook nog eens een keer toepassingsafhankelijk. Want het kan best zo zijn dat de consument voor de pastasaus het
goedkoopste neemt, terwijl ze voor de aardappels, vlees en groente gaan voor een goed, smaakvol stukje vlees, en dat kan dan een
kwaliteitsprogramma zijn. En als het dan over loyaliteit aan producten gaat, placht ik dat niet te zeggen. Er is een marktaandeel van ongeveer
tien procent, het verschilt per productgroep, bij groente en vlees ongeveer vijf tot tien procent, van mensen die heel loyaal zijn aan
duurzaamheidsthema’s, bio. Die kopen dat echt altijd, en niks anders. Het grootste deel van de consumenten zijn light-users, zo noemen wij
ze, die af en toe het een en dan het ander kopen.
Het Beter Leven één ster heeft de drempel naar biologisch kopen verlaagd. De drempel was te hoog, deze sterren hebben echt geholpen om
mensen over de streep te trekken.
C: Hoe denkt u dat het beeld bij de consument over de intensieve veehouderij is? Positief, neutraal, negatief?
G: Nou ja, zoals ik al zei bestaat de consument niet. Een deel van de mensen boeit het helemaal niks hoe het dier gehouden wordt. Die zeggen
‘ik koop het goedkoopste’, ze zijn er niet mee bezig. Van de autochtone Nederlanders zie je wel dat het grootste gedeelte er wel iets mee doet.
Ze zijn dan vooral bezig met dierenwelzijn. Bij dierlijke producten speelt dierenwelzijn, bij plantaardige producten speelt bestrijdingsmiddelen.
C: En ziet u dan ook een verschuiving in deze eeuw ten opzichte van de vorige? Want ik ben er door literatuurstudie achter gekomen dat in de
vorige eeuw eigenlijk alleen dierenwelzijn en landschap speelden, en nu lijkt het iets meer om klimaat te gaan. Ziet u dat ook?
G: Ja, klimaat en footprint wordt wel belangrijk, maar de vraag is bij wie.
C: Dus niet bij de grootste groep?
G: Nou, je ziet dat een deel van de consumenten erg goed is geïnformeerd. De goed geïnformeerde mensen nemen naast dierenwelzijn ook
klimaat en andere aspecten van duurzaamheid mee, zoals milieu, uitspoeling, grondkwaliteit, noem maar op. Dat zijn dingen waar de boeren
eind vorige eeuw helemaal niet over hoefden te praten, want daar waren ze helemaal niet mee bezig. Bij dieren ging het vooral op
dierenwelzijn. Dus daar zie je wel dat het aantal thema’s toeneemt. Ik zie het altijd als een soort continuüm, dus hier (tekent) heb je de mensen
die voorlopen, hier zijn de referenten, en hier heb je de tussengroep. En het is een continuüm. Je ziet gewoon, in de loop der jaren dat thema’s
die bij de voorlopers spelen, ook bij de tussengroep gaan spelen. Je hebt dus altijd early adopters, die steeds nieuwe thema’s zoeken en horen,
die andere consumenten later oppikken. Footprint zit nog wel heel erg in de beginfase. Maar als die boeren daar meer over gaan praten en
zeggen ‘wij zijn wel goed voor het klimaat’, het is gewoon niet eendimensionaal. Ik heb hele discussies met veehouderijcollega’s die zeggen
‘als ik de koeien op stal doe, dan is dat aan een kant harstikke goed voor het milieu, maar als ik ze in de wei doen is dat aan een andere kant
goed voor het milieu, maar dan heb ik veel meer lachgas de lucht in. Dus het is ook niet zo heel makkelijk, het is nooit zwart-wit. Zelfs de
consument, de geïnformeerde, ziet het niet zwart-wit.
C: Dus zij kunnen het tegen elkaar afwegen zegt u?
G: De geïnformeerde consument weegt een aantal dingen tegen elkaar af en maakt daarin zelf keuzes. Die wil ook zelf keuzes maken. Maar die
mensen aan de andere kant, willen alleen maar op de verpakking kunnen zien of ze het goed kiezen of niet. En ze willen er geen tijd aan
besteden, dat zit aan deze kant heel erg, ze willen eenvoud maar die is er niet. Wat vanuit een duurzaamheidsoogpunt goed is, kan vanuit een
gezondheidsoogpunt minder zijn. Dat hebben we in het verleden wel gezien, in biologische eieren werd meer dioxine gevonden, daar zijn nu
oplossingen voor bedacht, maar dat was toen wel zo. En toen waren de kooi-eieren de beste die er bestonden, want de kippen kwamen niet
in aanraking met hun eigen uitwerpselen. Consumenten zijn ook niet ééndimensionaal, sommigen zijn heel erg met dierenwelzijn begaan,
anderen heel erg met het milieu. Anderen met gezondheid, en dat verandert ook nog eens in een mensenleven. Want denk niet dat jij op jouw
leeftijd nog exact dezelfde ideeën hebt als je vijftig bent.
De student, gemiddeld genomen, zal het een worst zijn wat ze eten, als die buik maar vol is. Behalve die in Wageningen, die eten heel goed.
Als ik kijk naar mijn studententijd, ging er nog wel eens een vitaminepilletje in, als boerendochter, om het bij te trekken. Een zak chips is ook
aardappelen eten. Dat was toen zo, en ik denk niet dat het nu heel anders is, de kant-en-klaar maaltijden vinden daar goed aftrek. Maar als
mensen trouwen en kinderen krijgen gaan ze heel erg nadenken over verantwoord voedsel voor het kind, en maken dan soms de overstap
naar biologisch omdat dit het beste in de markt zou zijn vanwege de hoge prijs. Nou, dan groeien ze op en komen ze in de pubertijd, dan leven
ze in de koelkast. Als er zulke grote hoeveelheden voeding het huishouden in moeten, gaan ouders meer op de prijs letten. Want dan is
biologisch onbetaalbaar. Dan zie je een periode waarin ze het duurzame veronachtzamen, dan spelen weer andere overwegingen. Rond de
vijftig, begrijp ik van de huisarts, komen de eerste tabletjes voor de gezondheidsproblemen en gaan mensen weer opeens opletten. Eet ik wel
gezond? Vaak hebben ze dan ook weer financiële ruimte.
C: Alles wat u vertelt sluit mooi aan, en ik leer hier veel van. Vooral de indelingen in verschillende consumentgroepen zijn erg nuttig. Ik merk
wel dat er meer te zeggen is dan ik kan behandelen in mijn scriptie, omwille van de tijd. Maar even terug naar het imago. Ik heb verschillende
onderzoeken gelezen, zoals de Agrifoodmonitor en het rapport Maatschappelijke waardering van de landbouw en visserij, die zijn denk ik wel
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bekend, daaruit komt naar voren dat de consument in het algemeen neutraal tot best positief tegenover de landbouw en intensieve
veehouderij lijkt te denken. Boeren zien dat vaak juist niet zo. Ze voelen zich aangevallen, geven ze aan. Hoe komt dat volgens u?
G: Nou ja, die Agrifoodmonitor, die geeft aan of mensen denken dat die boeren hun best doen. Ik denk dat dat in de maatschappelijke opinie
ook echt wel zo is. Ze hebben niet het idee, op een uitzondering na, dat de boeren niet hun best doen.
C: En is dat dan volgens u vooral over de boer als persoon?
G: Ja, ik denk het wel. Ik denk niet dat de landbouw wordt gezien als een onpersoonlijk niet. Ik denk dat de Nederlandse agrariërs en de ketens
zich voldoende zichtbaar maken, dat de boer niet zozeer wordt gezien als iemand die gewoon loopt te rotzooien. Er zitten overal wel eens
rotte appels in de mand, maar dat is overal zo. Mensen zien dat ook wel, ze hebben niet het idee dat boeren er met de pet naar gooien. Maar,
de maatschappij is wel kritischer geworden naar de manier van productie en naar wat boeren doen. Waar vroeger het platteland van de boeren
was, woonden er nauwelijks burgers op het platteland. Als ze er al woonden, waren ze dagloners bij de boeren. Dus die boeren domineerden
het platteland en de rest moest zich maar aanpassen. Nu is het zo dat er boeren op het land produceren, maar dat er ook burgers zijn en
recreanten langskomen. En alle drie eigenen ze zich het platteland toe.
C: Betekent dat ook dat er dan meer toezicht is?
G: Ja, er is meer toezicht, meer controle en opinievorming. Dus als je het platteland bekijkt vanuit recreatie, dan mag het niet stinken, het
moet er aangeharkt bijliggen bij wijze van spreken en er moeten nog wat leuke bloemetjes in de berm staan. Als je het bekijkt vanuit de
bewoning, de burgers die in een oude boerderij gaan wonen, dan mag het niet stinken. Voor de rest moet de boer maar doen wat hij wil.
Vanuit de boer bekeken, wil die gewoon vrij mest uit kunnen rijden wanneer hij wil. En als er dus clashes zijn tussen consumentenbeleving en
boeren, dan hebben ze meestal met de raakvlakken van die drie functies op het platteland te maken.
C: Dus het verschilt per bril waarmee je ernaar kijkt?
G: Ja, het maakt uit met welke bril je ernaar kijkt.
C: Dus als voor een bewoner de stank uitmaakt en de rest niet, en hij melding maakt van de stank, kan de boer dan denken ‘alles is negatief
aan mijn bedrijf’? Is dat ook hoe de kloof kan ontstaan?
G: Ja, dat kan zo zijn. Het kan ook zo zijn dat het eigenaarschap nog niet helemaal doordrongen is, dat die boeren nog niet beseffen dat ze het
platteland moeten delen met al die burgers.
C: Dus de kritiek naar de boeren kan ook terecht zijn?
G: Voor een aantal boeren is het helaas wel terecht dat ze al die kritiek krijgen, omdat ze zich werkelijk geen barst aantrekken van dat ze
burgers om zich heen hebben. Ze trekken zich niks aan van de toeristische functie, en dat ieder vanuit zijn eigen rol loopt te zeuren. Ik heb het
meegemaakt in Zuid-Limburg dat hoteliers naar de boeren gingen en zeiden ‘jullie mogen geen mais meer zetten’, omdat de toeristen dan niet
van zich af kunnen kijken als ze gingen fietsen. De boeren sprongen echt uit hun vel. Ik maak het ook mee met de intensieve veehouderij in
Noord-Limburg, dat de recreatieparken in overleg zijn met boeren over het mest uitrijden in de vakanties, dat komt wel voor. Dus als die boer
dan iets hoort, dan is het vaak iets negatiefs.
C: Want het positieve wordt niet aan de boer zelf gemeld?
G: Ja, dat weet je als je communicatie studeert. Als mensen iets positiefs te vertellen hebben vertellen ze dat, gemiddeld genomen, aan een
of maximaal twee personen, en bij iets negatiefs aan tien personen.
C: Mooi, dat wilde ik van u horen.
G: Dat heb ik altijd geleerd toen ik studeerde, misschien zijn dat andere getallen nu social media daar ook een rol in speelt. Je hoort wel eerder
kritiek. Als de boeren kritiek horen, wil dat niet zeggen dat iedereen dat vindt, dat het in alle hoedanigheden zo is, maar ik hoor de boeren om
mij heen nog mopperen dat toeristen nog liepen te zeiken over het mest uitrijden, het platteland was van hun en niet van de toeristen, ‘dan
moeten ze maar ergens anders gaan fietsen’.
C: Dus ze moeten ook hun nieuwe rol nog vinden?
G: Ja, ieder moet zich bewust zijn van zijn eigen rol en bewust zijn van dat ze niet de enige zijn met rechten. Want rechten bestaan niet zonder
plichten, en andersom. Dus ja, dat is altijd zoeken. Waar houdt je recht op en begint je plicht.
C: Dat is mooi gezegd. En dan nog even over het imago: welke factoren denkt u dat het imago van de intensieve veehouderij onder
consumenten?
G: Dus niet burgers?
C: Nee
G: Dus het imago van de intensieve veehouderij bij consumenten, wordt denk ik voor een belangrijk deel bepaald door wat er in alle media,
inclusief social media, over gezegd wordt. Ik denk als ik terugdenk aan een onderzoek dat ik heb gedaan, waaruit bleek dat internet een heel
belangrijke bron van internet een belangrijke bron van info is, net als vrienden in vriendinnen, dat was de eerste, internet de tweede. Oude
media en nieuwe media bepaalt heel veel over wat mensen ervan vinden. En ook de ervaring met producten. Dat bepaalt ook nog, er zitten
blijkbaar, maar dat heb ik zelf niet onderzocht, regels aan wat duurzame producten niet mogen hebben. Bijvoorbeeld niet echt vreselijk zoet
zijn, dat mag niet. Dat kan niet met elkaar. Ze mogen ook niet in een bepaalde verpakking zitten, of dubbel verpakt zijn. Dat soort connecties
kunnen ook afbreuk doen aan het imago van producten, biologisch. Als je het hebt over intensieve veehouderij, dan gaan mensen er dus vanuit
dat het goedkoop is. Intensief is goedkoop, maar van goede kwaliteit. Maar dan moet zo’n product ook goedkoop ogen, niet duur. Producten
uit de intensieve veehouderij moeten van goede kwaliteit en onbesproken gedrag zijn, en het imago wordt mede bepaald wat andere mensen
om je heen ervan vinden.
C: Dus eigen ervaringen en die van anderen?
G: Het hoeven niet perse eigen ervaringen te zijn. Het zijn dus de eigen ervaringen zijn van je inner circle, van mensen die je vertrouwt.
C: Mag ik dan ook stellen dat het op vertrouwen aankomt?
G: Ja, en nee. Vertrouwen is wel een beleidsthema, het speelt een rol maar wij kunnen nog niet goed doorgronden wat vertrouwen nou is. Ik
heb daar een artikel over geschreven, maar het is nog best wel lastig. Het is niet met ketendoorlichting en blockchain allemaal op te lossen,
dat zie ik ook niet. Maar vertrouwen is diepgeworteld, voor mij, dat iemand iets doet wat een ander verwacht en waar een ander blij van
wordt. Dus er zit enerzijds een verwachting in en anderzijds een emotie in vertrouwen. Terwijl in imago, daar zit dat ook wel in, maar het is
toch op een andere manier. En bij imago hoeft niet zo’n betrokkenheid te komen, bij vertrouwen wel betrokkenheid.
C: En wat vindt u dan van betrokkenheid in het hele verhaal? En met betrokkenheid bedoel ik bij bijvoorbeeld een boerenbedrijf.
G: Kom in de Kas, koop je eigen kip en weet ik veel, al dat soort dingen, ja voor een deel van de consumenten zal dat meer vertrouwen geven,
en afstand tot de boer verkleinen. En gegeven het feit dat in de laatste jaren het aandeel in boerderijwinkels omhoog schiet, dat is een van de
weinige marktaandelen die nog omhoog gaan. Dus ik denk ja, betrokkenheid zal zeker innemen in belang maar of dat het imago van de
intensieve veehouderij zal doen toenemen (positief)?
C: Mag ik het dan anders stellen? Als we dat soort vertrouwen hebben, zoals vertrouwen, betrokkenheid, emotie .. Waar denkt u dan dat de
meeste kansen voor communicatie liggen, voor een duurzamer imago?
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G: Dus je wilt de hele intensieve veehouderij, dus niet de Beter Leven sterren? Waar hebben we het dan over? Als je het imago wilt verbeteren
van Beter Leven drie sterren, is dat anders dan een ster.
C: Ik heb dat onderscheid niet gemaakt, ik kijk naar de gehele sector.
G: Bij vlees is dat echt wel een ding, en bij eieren. Want je moet andere dingen doen.
C: Het gaat dan ook om het beeld van de sector, niet om het product.
G: Ja, dat snap ik, maar een beeld van de sector wordt voor een belangrijk deel bepaald door het product dat ze voortbrengen en de
handelingen die ze doen. Als ik het imago van de intensieve veehouderij moet verbeteren, dat geldt dat voor het product, het imago van het
bedrijf en het kan zover gaan dat mensen de rommel op het erf laten meewegen. Alles maakt uit. Als je het over imago hebt, is dat nog een
aspect. Wat gebeurt er op het bedrijf, hoe gedraagt de boer zich ten opzichte van zijn omgeving, en wat het imago is op social media, en
andere soorten media. En als dus journalisten een heel negatief beeld hebben, zal dat voor een deel doorwerken in de rest. Maar ik weet niet
waar de oorzaak zit. Dit zijn denk ik factoren die je mee moet nemen.
C: Dat is duidelijk. En wat voor invloed heeft het thema duurzaamheid op het imago van de intensieve veehouderij onder consumenten.
Negatief, positief?
G: Laat ik beginnen met te zeggen dat het een containerbegrip is.
C: Ik bedoel met duurzaamheid de klimaatvoetafdruk in mijn onderzoek.
G: Oké, de klimaatvoetafdruk gaat echt belangrijker worden sinds het akkoord van Parijs, en het RLI rapport dat pas uitgekomen is. Dat heeft
allerlei emoties opgeroepen. Dat rapport is niet belangrijk, hoe mensen daar op reageren daar lusten de honden geen brood van. Wat ik wil
zeggen is: de klimaatvoetafdruk, daar moeten we wat mee. Want in 2050 wordt 50% van onze CO2 ruimte ingenomen door de landbouw, dus
die afdruk gaat belangrijk worden.
C: Stel dat we nu aan een willekeurige consument vragen, wat vind je van klimaat en intensieve veehouderij? Wordt het dan als een positief
aspect gezien of als een negatief aspect?
G: Ik denk dat de meeste mensen over de intensieve veehouderij denken dat het slecht is voor het klimaat. Maar dat duurzaamheid voor
iedereen een andere betekenis zal hebben. Klimaat ook. Voor de een is dat nog steeds het ijsbeertje, voor een ander is dat uitstoot,
duurzaamheid is een containerbegrip. Onderzoeken die naar duurzaamheid als thema vroegen, daar kwam niks uit, het is te groot. Dus je moet
elementen die eronder liggen nemen. Ik denk, heb het nooit uitgezocht, maar mijn hypothese is dat dat bij klimaat hetzelfde geval zou kunnen
zijn. Ik denk dat als jij tien consumenten zou vragen: ‘waarbij denk jij aan klimaat?’, dan krijg je tien verschillende antwoorden, is mijn
hypothese. Dat heeft te maken met het containerbegrip, de consument weet niet wat hij daarmee aan moet en dan krijg je een kletsverhaal
er omheen. En dus denk ik, dat als je het over duurzaamheid hebt, en dan nog de specifieke invulling klimaat, wat moeten we met klimaat en
intensieve veehouderij, dan zul je objectief misschien vinden dat die intensieve veehouderij veel beter is voor het klimaat dan die biologische
veehouderij, maar dat de consument, een deel, dat geen barst scheelt. Die denken ‘die beesten moeten gewoon kunnen leven’. We hebben
namelijk een soortgelijke discussie gehad met dierenwelzijn en de kwaliteit van het product bij de legbatterij, toen er nog kooihouderij was. In
die tijd werd ook over duurzaamheid gesproken, maar alles wat die kooiboeren inbrachten: de consument had er geen oog voor, want er is
nog altijd een hiërarchie in wat ze belangrijk vinden.
C: En dat kan bijvoorbeeld dan prijs zijn?
G: Dat kan prijs zijn, bij eieren is er nauwelijks elasticiteit, dus maakt dat nauwelijks uit, bij vlees is dat anders, daar maakt het wel uit. Daar is
het wel een beperkende factor. Je oorspronkelijke vraag was ‘wat denkt u van het imago van het klimaat en de intensieve veehouderij, ja …
C: Inderdaad, dat noemen.
G: Dat noemen … Ik kan niet meer dan een hypothese is, maar ik denk dat het te breed is. Als je het gaat uitsplitsen in thema’s, bijvoorbeeld
in uitstoot en broeikasgassen, dan denk ik dat mensen dat niet goed vinden, als het over bodemuitputting gaat, dat het dan ook heel erg wordt
gevonden, het dierenwelzijn van dieren wordt heel erg gevonden, maar alle andere dingen …
C: Neutraal?
G: Neutraal of ze hebben geen idee. Bij die drie kan ik me nog iets voorstellen, maar bij alle andere?
C: Het moet iets tastbaars zijn, een tastbaar plaatje, een tastbaar onderwerp?
G: Ze moeten er een beetje gevoel bij hebben. Er zijn bijvoorbeeld heel veel onderzoeken gedaan naar hoe je mensen moet overhalen om
geld te geven voor de arme kindjes in Afrika enz.. En wat blijkt nou? Dat als er wat voor henzelf in zit, what’s in it for me, en mensen moeten
zich kunnen identificeren met het thema.
C: Het moet dus niet te ver weg staan?
G: Het moet niet te ver weg staan. Die twee argumenten. Wat zie je altijd met honger in Afrika? Een foto van zo’n uitgemergeld kindje. Dus als
het over imago en communicatie gaat, en marketing, dan moet er een identificeerbaar iets zijn. Het moet of lollig zijn, of identificeerbaars, of
ze moeten het kunnen doorgronden.
C: Het moet dus eigenlijk raken?
G: Ja, het moet op een of andere manier raken. Als ik dus aan klimaat denk, dan moet het iets zijn. Die fijnstof in de lucht, dat was eerst ook
helemaal niks, tot die artsen riepen ‘dat is slecht voor iedereen, daar ga je dood aan’. Ja toen was dat het ineens. En dat was dan niet die
fijnstof, dat boeit ze niks. Maar dat je er dood aan kan gaan en kanker van kan krijgen, dat wel. Dan begint het opeens wel weer te leven.
C: Het moet tastbaar zijn op een bepaalde manier?
G: Ja. Dus als de veehouderij daar iets aan doet, door middel van luchtwassers ofzo, weet ik veel wat, dat kunnen ze hun imago nog wel weer
wat oppoetsen. Maar ik denk dat die aaibaarheid van die beesten ook wel weer een dingetje wordt.
C: Dat brengt mij dan op mijn volgende vraag. Ik hoor u al zeggen dat er verschil is tussen de verschillende sectoren, dus dat lijkt me duidelijk,
maar zou u dat willen toelichten? Dus bijvoorbeeld tussen varkens en pluimvee.
G: En wat bedoel je dan met pluimvee? Vleeskuikens, vlees of leg?
C: Beide. Het gaat even om het dier.
G: En koeien zie je niet als intensieve veehouderij?
C: Ik reken melkvee niet mee.
G: Dus varken en kip en leg en vleeskuiken. Ik denk, met een hele grote kans van zekerheid, dat de meeste Nederlanders helemaal geen idee
hebben van waar hun vlees vandaan komt.
C: En gaat dat dan zelfs zo ver dat ze niet kunnen voorstellen dat zo’n dier in een stal zit bijvoorbeeld?
G: Nou, als je het over een vleeskuiken hebt, zelfs het journaal maakt die fout nog wel eens, dat ze een legkip laten zien terwijl ze het over een
vleeskuiken hebben, en dat ze het over kippen in de batterij hebben terwijl ze het over vleeskuikens hebben. Dus, er zijn nog genoeg oenen
op deze wereld die niet begrijpen wat het verschil is. Dus als je het over die intensieve veehouderij hebt, mensen hebben een beeld, zij denken
echt dat de kippen waarvan ze de eieren eten, dezelfde is als waarvan ze het fileetje eten. Dat houdt de sector ook maar heel lieflijk zo, want
als je allemaal scharreleieren in de winkel hebt zul je ook wel allemaal goed vlees hebben.
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C: Dus een gebrek aan kennis?
G: Er is sprake van een gebrek aan kennis. Maar er is ook sprake van gebrek aan verdieping, zeg maar.
C: En hoe verklaart u dan dat de melkveehouderij over het algemeen toch een beter imago heeft? Heeft dat te maken met de koetjes die
buiten lopen? Of dat ze misschien niet worden gedood? De melkveehouderij heeft ook dieren, dus hoe kan het dat die sector het toch meestal
wat beter doet?
G: Ja, een koe is veel knuffelbaarder. Die koeien in de wei actie, dat doet echt heel veel. Het journaal laat ieder jaar zien dat Campina de koeien
weer in de wei doet, zeg maar. Dat is onbetaalbaar, wat je daarmee doet. Ja, dus als de leghennensector zou zeggen ‘alle kippen weer naar
buiten’, ja dan moeten ze de hele winter ook buiten lopen … Dus nee, wat was je oorspronkelijke vraag.
C: Of er verschil is tussen die sectoren, dat …
G: Dus er is wel verschil tussen sectoren, maar ook in wat er gebeurt. Als je kijkt naar de verhoudingen, tussen diervriendelijk en minder
diervriendelijk, bij leghennen, vleeskuikens en varkens, wat het percentage bio is en Beter Leven sterren, dat maakt nogal wat uit.
C: Vindt u dan ook dat het soms terecht is, dat de melkveehouderij en bio-sectoren een beter imago hebben, omdat ze het ook beter doen?
Vindt u het terecht?
G: Nou, ik ben een boerendochter dus …
C: Dat mag meespelen.
G: Kijk, ik ben nog steeds van mening dat kwaliteit van een product niet alleen van dierenwelzijn afhankelijk is. Het is afhankelijk van allerlei
factoren. En het is niet makkelijk om te zeggen ‘de een is beter, de ander is slechter’. Nee, dan komt de onderzoeker in me boven. Nee, je kan
zoveel criteria ophangen aan ieder product, dat de consument niet kiest voor een beter of slechter product, maar dat de consument een
versimpeld beeld krijgt van ieder product, dat niet altijd terecht is. Dus ik durf niet te zeggen, met de hand op mijn hart niet, dat de biologische
boer beter zijn best doet dan de intensieve veehouderij-boer en omgekeerd.
C: Dus ook niet: de koetjes die buiten lopen doen het beter dan de varkens die in de stal zitten?
G: Nee, want een varken heeft een heel ander klimaat nodig dan een koe. Een koe komt de hele winter niet buiten. Waarom mag dat wel, en
waarom moet de kip, die eigenlijk veel kwetsbaarder is, het hele jaar door naar buiten om bio te zijn? Dus de regels kloppen al niet in mijn
ogen. Ik denk ‘hoezo moet een kip 365 dagen per jaar naar buiten’. Dat is toch gewoon niet te doen, als het min achttien graden is buiten zoals
verleden keer, om die kippen naar buiten te doen, dat doe je toch niet? Dan heb je toch een gaatje in je hoofd, als je zo’n kip naar buiten jaagt?
Want ze worden naar buiten gejaagd, want als ze controle krijgen, dan hebben ze dus een probleem. Ook al staan de schuiven open en die
kippen gaan niet naar buiten … Dus nee, wat dat betreft denk ik echt van ja …
C: Het is dus niet altijd zo zwart-wit?
G: Het is helemaal niet zwart-wit. Je kunt het ook niet zwart-wit maken.
C: Maar de consument ziet het misschien wel vaak zo, misschien door gebrek aan kennis?
G: Nee, want ik zie heel veel variatie in wat consumenten willen.
C: En los van die early adopters bijvoorbeeld, die er vaak vroeg bij zijn?
G: Dan nog, als je het over de hele tussengroep hebt, daar zit zoveel variatie in, zelfs al zou ik ze op deze (tekent) eendimensionale lijn liggen,
dan nog zit er heel veel variatie in. En dan kan ik ze niet zo 1, 2, 3 achter elkaar leggen. Ik durf niet te zeggen dat het een beter dan het ander
is. Men kiest met andere argumenten. Al zal de supermarkt het wel proberen zo eendimensionaal en makkelijk te maken. Maar het is, als je
feitelijk kijkt naar wat mensen doen … Er kunnen twee stallen naast elkaar staan, de een is biologisch, de ander is intensieve veehouderij, Beter
Leven nul sterren. Als deze de luchtwassers goed functionerend heeft, kan hij veel minder fijnstof uitslaan dan die biologische. Wie is dan
beter? Terwijl als je ‘m op de dimensie gronduitspoeling legt, de een heeft zijn kippen op een betonnen vloer, daar bovenop komt alle mest,
met betonnen wanden, en bij de ander schijten de kippen gewoon buiten, steeds op dezelfde plek. Dan krijg je gewoon bodemuitspoeling.
Maar als je het over bewegingsvrijheid, dierenwelzijn hebt, welke kip kan het meeste natuurlijk gedrag vertonen, dan is die biologische weer
beter.
C: Dus het ligt eraan waar je naar kijkt, zegt u eigenlijk?
G: Het is maar net met welke bril je kijkt, het is niet makkelijk. Als het makkelijk was, was het allang gedaan. Dus de intensieve veehouderij
heeft gewoon het nadeel dat het niet knuffelig is.
C: En dat vindt u dan een van de grootste factoren die het wat negatievere imago van de intensieve veehouderij kunnen veroorzaken?
G: Wat mensen doen, wat niet-plattelandsbewoners doen, is dieren vermenselijken. En dat komt doordat we allemaal zijn opgegroeid met de
fabeltjeskrant en al dat soort flauwekul. Daardoor gaan mensen denken dat dieren hetzelfde willen als mensen. Maar ik durf te beweren dat
een hond andere dingen wil dan een mens.
*wordt gebeld*
C: Dan heb ik nog kort een aantal vragen. Mensen binnen Nederland lijken wat sceptischer te zijn over de intensieve veehouderij, met name
als het dus aankomt op dierenleed en milieu. Terwijl mensen buiten Nederland best wel lovend zijn over onze manier van produceren, en
vinden het vaak duurzaam en innovatief. Kunt u dit verschil verklaren?
G: Ja, dat kan ik wel verklaren, omdat die mensen andere parameters als uitgangspunt hebben. Ik heb je toch verteld over die mensen uit
China? Die zijn in een totaal andere wereld grootgebracht, die zijn al blij als ze een stukje vlees hebben. Dus die zien ons systeem als een
voorbeeldsysteem. Maar dat moet je niet met elkaar vergelijken. Want wij produceren niet in de eerste aanleg voor China. Als die boeren
meerwaarde willen halen uit hun product, moeten ze niet zeggen ‘die anderen vinden ons geweldig’. Dat gaan boeren zeggen he. Dat is het
argument om niet te willen bewegen. Je moet blijven kijken. Wat boeren in Nederland moeten doen, is blijven ontwikkelen. En niet denken ‘ik
heb een nieuwe stal gezet, nu ga ik tien jaar uitrusten want mijn afschrijvingstijd is tien jaar. En voor de rest doe ik niks meer, ze kunnen de pot
op, ik heb gedaan wat de wet voorschrijft’. Zo werkt het niet. Dat is niet de goede mentaliteit. De goede mentaliteit voor ondernemers is blijven
kijken. Dat moet een winkelier ook, die kan ook niet zeggen ‘ik heb mijn winkel verbouwd, ik doe de komende tien jaar niks meer, ik verander
niks meer aan het assortiment’. Die moet ook kijken of hij meer gebakjes kan verkopen. Een bakker moet ook kijken wat goed loopt, en als
Sonja Bakker komt, moet hij ook ineens eierkoeken gaan bakken en weet ik veel wat. En dat moet een boer ook. Een boer moet binnen de
marges die hij heeft, blijven ondernemen. En dát is nog wel eens, bij een aantal ondernemers, te gemakkelijk. Die zeggen ‘ik heb een stal met
een afschrijvingstijd van tien jaar dus ik doe de komende tien jaar niks anders’. Maar omgevingsgericht ondernemen … dat komt er zeker bij
kijken.
Waarom zouden wij de wereld moeten voeden? Dat is een volgende vraag. Als we daarmee rekening zouden moeten houden, omdat anderen
positief naar ons kijken, dan kun je zeggen van ‘waarom moeten wij de wereld voeden?’.
C: Zou dat in het eigen land moeten gebeuren, voor de eigen bewoners?
G: Nou, nee, we moeten wel een exportpositie houden, zodat we wel toetsing blijven houden met de omgeving. Maar het heeft geen zin om
hier miljoenen kippen bij de gaan stapelen. Een boer kan ook in het vliegveld stappen en in Polen gaan zitten, als ze daar onze eieren willen
hebben. Waarom zouden zijn niet kunnen internationaliseren? Dus ze hoeven hier niet aan vast te hangen, maar hun imago is, ja, voor een
deel, als belangrijkste basis in hun eigen land. Als jouw imago in je thuisland niet werkt, dan wordt je ernaast misschien wel geprezen, maar …
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C: Dan mag je nog niet stilzitten?
G: Nee. Wij hebben een Limburgs gezegde: een pastoor wordt het minst geprezen in zijn eigen parochie. En dat is ook zo. Maar als jij in je
eigen parochie geprezen wordt, dan kun jij de hele wereld aan. En zo geldt het ook voor boeren. Als je in je eigen land geprezen wordt, dan
kun je de hele wereld aan.
C: Dat vind ik mooi gezegd. Ik zal het kort proberen te houden. Wat kan de intensieve veehouderij volgens u beter doen in de communicatie?
G: Niet gaan zitten verdedigen. Stop met verdedigen. Laat jezelf nou eens niet in de hoek drijven. Je moet nooit verdedigen, je moet vanuit
een krachtige positie staan. Als je een weerwoord krijgt, voel je dan niet meteen als een kleine jongen aangevallen, maar ga gewoon met die
mensen het gesprek aan, en kijk wat je ervan kan leren.
C: Dus het gesprek aangaan?
G: Het gesprek aangaan, en een lerende houding aannemen. En niet zeggen van ‘ik weet het allemaal’.
C: Zijn boeren dat niet gewend?
G: Boeren zijn dat niet gewend. En dat horen ze op school te leren.
C: We hebben het net al even over voedselkeuzemotieven gehad. Als u ze kort zou kunnen opnoemen, welke voedselkeuzemotieven liggen
ten grondslag aan het kopen van vlees? U noemde al prijs …
G: Dat moet je die Agrofoodmonitor pakken. Die zijn gewoon goed. Daar staan gewoon milieu, dierenwelzijn en dat soort dingen.
C: Ja, dat sluit aan, ik ken het model. Nou, dan heb ik nog een aantal laatste vragen die kort zijn. Hoe vindt u dat de intensieve veehouderij in
zijn algemeenheid presteert op het gebied van duurzaamheid? Ik weet dat er dus verschillen zijn, onder andere door de sterren …
G: Dus de Nederlandse veehouderij, hoe die presteert op gebied van duurzaamheid?
C: Ja, hoe vindt u dat die presteert, echt vanuit uw positie als wetenschapper.
G: Ik denk dat ze echt hun stinkende best doen, maar dat ze blinde vlekken hebben zoals jij, ik en iedereen. En dus moet je gewoon je ogen
open houden en zeggen naar wat mensen zeggen. Ik vind dat ze hun best doen, maar dat ze wel hun ogen moeten openhouden en niet moeten
denken dat ze er zijn.
C: En die mening, als wetenschapper, communiceert u die actief richting andere mensen, consumenten?
G: Nee, want weet je, het heeft helemaal geen zin wat ik ervan vind. Want perceptie is perceptie, en wat is nou het echt ultieme kenmerk van
perceptie? Dat iedereen in dit land recht heeft op een eigen perceptie. Net zoals iedereen het recht heeft op een eigen mening? Dus waarom
moet ik mensen gaan vertellen wat ze moeten denken? Die rol heb ik niet. Als onderzoeker kijk ik naar wat mensen denken, en daar maak ik
chocola van. En die chocola, die moeten die boeren maar gaan verkopen.
C: Het is niet uw taak?
G: Het is niet mijn taak om mensen een mening bij te brengen. Ik kijk juist naar de mensen zoals ze zijn.
C: En denkt u, dat als u het wel zou vertellen, en actief zou communiceren over onderzoeken, dat u dan veel invloed heeft? Of doen feiten er
vandaag de dag juist niet meer toe?
G: Feiten doen ertoe. Maar als je kijkt naar het aloude Elaboration Likelyhood Model, dat ik dat het niet alleen maar feiten zijn. Die boeren
vervallen altijd in de feiten. Maar het is ook verleiden, het is ook emotie.
C: Dus feiten zijn niet sexy genoeg op zichzelf?
G: Nou, feiten zijn noodzaak. Als je op de feiten fouten maakt, en onwaarheden vertelt, dan ben je echt de sjaak in Nederland. Zeker met deze
technologie, en nepnieuws, en weet ik veel wat. Als je geen feiten vertelt, onwaarheden vertelt, dan ben je gewoon klaar.
C: Dan val je door de mand?
G: Dan val je door de mand. Dan is het gewoon afgelopen, uit met je. Dan gaan ze je nooit meer geloven. Dus als er tien boeren sjoemelen,
dan verzieken ze het voor alle anderen. Dat ben ik helemaal met iedereen eens. Maar je moet jezelf ook sexy presenteren. En als je als boer
alleen maar je feiten naar buiten brengt, gortdroog, en zegt ‘ja ik doe dit, ik doe dat’. Ik heb ook gewoon boeren voor de tv gezien, mensen die
ik gewoon ken, die in hun dagelijks leven, als ik ze op straat tegenkom, heel charmant voor de dag komen, maar als ze die ‘nertsen’ staan te
verdedigen, dat ze dan in hun gram schieten en zeggen ‘maar ik doe niks verkeerd, ik hou me aan de wet’.
C: Dus dat verdedigen, dat …
G: Ze gaan altijd verdedigen, en dat moet je niet doen, je moet gewoon eerlijk je verhaal vertellen.
C: En wat doet u dan als wetenschapper? Gaat u verdedigen, of zegt u misschien niks, of gaat u juist heel actief communiceren?
G: Ik hoef dat niet uit te dragen. Ik ben geen marketeer. Ik ben alleen marketeer in de zin dat ik iets onderzoek, en als ik iets onderzocht heb,
kan ik iemand wel helpen om zijn marktpropositie neer te zetten, maar die ander moet zijn marktpropositie uitdragen. Het is zijn bedrijf, niet
mijn bedrijf.
C: Dus ook als u iets negatiefs ontdekt of hoort, in het nieuws, dan zou u nog daar redelijk neutraal over zijn, communiceren wat nodig is?
G: Ik voel mijzelf niet zo dat ik de communicatieprofessor moet zijn. Ik ben een hoogleraar, maar ik bedoel, er zijn hoogleraren in Nederland
die dat gedaan hebben. Maar er zijn er ook een aantal die daar flink hun neus mee gestoten hebben. Mijn persoonlijke mening naar mijn eigen
rol is, dat die beperkt is. Ik verkoop onderzoek, en uitkomsten van onderzoek.
C: En u bent dus niet degene die de consument van iets zou moeten overtuigen?
G: Nee, ik vind niet dat het mijn taak is om de consument te overtuigen. Waarom zou ik dat doen? Er zijn collega’s die dat wel vinden overigens.
Bijvoorbeeld mijn collega Arno van Vliet, als er iets met natuur is, dat hij op TV en op het journaal, die heeft dat als businessmodel. Maar ik,
voor mezelf, vind dat onze taak is om dingen op een rij te zetten, om onderzoeksvragen te beantwoorden, en als mij gevraagd wordt naar mijn
werk, dan geef ik daar duidelijk antwoord op, wat ik onderzocht heb, wat eruit kwam, wat ik weet en wat ik niet weet. Dat is mijn taak, niet
om te communiceren.
C: Dat is helder. Dan heb ik nog een laatste korte vraag, die over framing gaat. Wat vindt u van het begrip intensieve veehouderij? Wat associeert
u daarmee, vindt u dat een goede term?
G: Intensieve veehouderij is een volkomen verkeerde term. Maar de term intensieve veehouderij is ook niet door de boeren bedacht, die komt
bij Wakker Dier vandaar. Dus intensieve veehouderij zou niet zo moeten heten.
C: En hoe dan wel?
G: Ik zou niet weten hoe je het zou moeten noemen. Want alles wat dicht bij wat je doet komt … Je kan er niks over zeggen. Ik ben ook niet
zo’n crea-bea, die daar een leuke term voor bedenkt.
C: Ik snap dat het ook niet in vijf seconden kan hoor, zo’n nieuwe term.
G: Daar moet een art director maar eens even overheen gaan, dat …
C: Ik vraag het ook niet voor niets, dit hoop ik te verwerken in mijn advies, zeker als meerdere mensen dit aangeven.
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G: Daar is zeker wat te halen, maar wat moet die term dan in zich hebben? Efficiënte veeproductie, ja dat is ook allemaal niks.
C: Het komt toch snel in de buurt van fabrieksproductie.
G: Misschien moet je het niet eens productie noemen, ja, efficiënte veehouderij … Ik weet het niet. Het is ook geen fabrieksproductie. Die
boeren zorgen echt met hart en ziel voor die beesten. Vanuit hun oogpunt doen ze precies wat ze zich voornemen. Alleen ze zien een aantal
dingen niet, die andere mensen wel zien. En ja, wat moet je ermee? Feitelijk zijn de meeste boeren in de intensieve veehouderij perfecte
dierenverzorgers. Maar die zijn geen ondernemer in allerlei andere aspecten. Ze weten precies hoeveel voer een varken nodig heeft, er zal
geen varken honger hebben, er zal geen kip honger hebben, daar komen perfecte eieren uit. Die eieren worden door alle afnemers geroemd,
dus dat is het niet.
C: Het gedrag is dus in orde, maar de communicatie, daar schort het soms nog aan?
G: Het is ook te makkelijk om het alleen communicatie te noemen, het is ook ondernemersvisie. Met een helikopterview naar je eigen werk
kijken, en dan eens kijken wat anderen ervan vinden en dat niet meteen als een aanval zien.
C: Dat is dan een belangrijke les voor de veehouderij?
G: Ja, het vergt een andere visie. Een kennis van me heeft het dan nu in een businessconcept verwoordt. Die man ging zijn eigen nieuwe
stalplan vertellen, die hield een open dag, er kwamen 250 mensen op af. Voor één spraakavond, 250 man! Dat is toch niet normaal. 250
mensen kwamen luisteren naar zijn nieuwe stalconcept. Dan heb ik het niet over iets totaal vernieuwends, hij ging gewoon een biologische
stal zetten. 250 mensen kwamen luisteren! Hij haalde de krant, hij haalde alles. Terwijl ik denk: ‘what’s new?’. Omdat je een advertentie in een
blad zet, in een aantal dorpsblaadjes, komen de mensen luisteren.
C: Wat dat betreft zouden andere boeren daar een voorbeeld aan kunnen nemen?
G: Ja, maar het is niet alleen communiceren. Want je schept verwachtingen. En als je dus uitstoot hebt, of mensen vinden het stinken, dan
ben je gewoon de haas. Ik moet op de tijd letten, dus we moeten gaan.
C: Dat begrijp ik.
*Afronding van het gesprek en groet*

Bijlage 2. Interview Wim van den Burg (woordelijke transcriptie)
W:
C:

Wim van den Burg
Corlissa van Lohuizen

*Introductie, vraag om toestemming voor opname van het interview*
C: Hartelijk bedankt dat u tijd wilde vrijmaken voor dit interview. Ik ben dus Corlissa, vierdejaars studente Communicatie en op dit moment
studeer ik af bij Schuttelaar & Partners. Omdat het voor Schuttelaar & Partners interessant is, en uit persoonlijke interesse, heb ik de intensieve
veehouderij als onderwerp gekozen voor mijn scriptie. De hoofdvraag van mijn onderzoek is ‘hoe kan communicatie bijdragen aan een
duurzamer imago van de intensieve veehouderij onder consumenten’. Hiervoor onderzoek ik wat het huidige imago van de intensieve
veehouderij is, dat is mijn eerste deelvraag, en daarvoor wil ik u graag interviewen.
En ja, ik ben eigenlijk wel benieuwd naar uw achtergrond.
W: Nou, ik ben eigenlijk de bloemist die verantwoordelijke voor het vlees geworden is, om het zo maar te zeggen. Ik ben begonnen tussen de
bloemen en planten, en ben op dit moment verantwoordelijk voor de vlees, vis, kip en vega bij Coop.
C: Oké, gaaf. En dan heb je hier ook iets met bloemen …
W: Ja, bloemen, maaltijden, sappen opgezet voor Coop. En dat ging zo goed dat ze zeiden van ‘nou, we hebben nog wat anders, bewijs het
nog maar eens een keertje’.
C: Oké, dat is wel een mooie uitdaging, denk ik, leuk. En hoe lang werk je hier nu dan in totaal?
W: Nu vijfenhalf jaar voor Coop, daarvoor vijfenhalf jaar voor Jumbo, dus dat is wel …
C: Ah, de supermarkten blijven trekken, begrijp ik?
W: Ja, er gebeurt altijd wat dus dat blijft leuk.
C: Ja, dat geloof ik. Dat is nu ook te zien, ja dat vraag ik uit interesse, hoe gaan jullie met de terugroepactie om? Is het dan hier stressen?
W: Ja en nee. Als eerste balen we er natuurlijk van dat zoiets gebeurt, we doen er echt alles aan om dat te voorkomen. En tegelijkertijd hebben
we natuurlijk protocollen afgesproken dat als zoiets gebeurt, is het eigenlijk heel rationeel meteen het riedeltje afwerken zodat ze zo snel
mogelijk uit de winkel worden gehaald en de consument wordt geïnformeerd. Maar het is natuurlijk niet fijn voor ze. Je naam wordt op de
verkeerde manier in het nieuws gebracht.
C: Ja, het was afgelopen zondag he? Toen wist ik natuurlijk al dat dit interview stond dus ik dacht ‘nou, ik ben wel benieuwd wat dat intern
teweegbrengt’. Maar goed, over dit interview. Het is opgedeeld in een aantal onderwerpen, allereerst over het imago, want ik hoop dat je
daar wat over kunt vertellen, van vlees en veehouderij. Vervolgens over de consument en hoe die met duurzaamheid bezig is, als de
consument dat überhaupt al is. Vervolgens over de Coop, dus hoe jullie met de hele voedingsindustrie omgaan, dus even vanuit de Coop zelf.
En vervolgens heb ik uit interesse nog wat vragen, want op dit onderzoek baseer ik een advies, dus daar heb ik nog een aantal vragen over.
W: Ja, dat is goed.
C: Ja, zal ik dan maar beginnen? Nou, als category manager zie je vast wat er speelt op het gebied van vlees en hoe de consument denkt. En
wat is volgens u, jou, het beeld dat de consument vandaag de dag heeft over vlees?
W: Nou, dat is een klein beetje tweeledig. Er is een tijd geweest dat dierenwelzijn hoog op de agenda stond, en dat men eigenlijk vanuit
dierenwelzijn is gaan nadenken van ‘is het wel zo logisch wat we allemaal doen?’. Gelijktijdig zie je wel dat consumenten een bepaald patroon
binnen hun eetgewoonten hebben. Ze denken er wel over na, maar het handelen sluit eigenlijk niet bij die beeldvorming in het nadenken aan.
Dus ze blijven wel vlees eten, maar gelijktijdig wordt er wel veel over gezegd. Je ziet dat het wel wat aan het verschuiven is, maar je moet het
zo zien, de gemiddelde consument kent zeven tot negen gerechten qua kennis uit hun hoofd. En daar zit best wel vlees nog in. Wanneer het
pas gaat veranderen, is als die zeven tot negen gerechten vanuit een andere samenstelling gaan komen. Alleen als je naar oudsher kijkt, ja we
zijn van onze generatie, en ook de generatie ervoor, allemaal opgegroeid met aardappels, vlees en groente. Dus, je ziet dat wel wat
veranderen, maar dat gaat heel langzaam en meer in de beeldvorming dan dat ze de daad bij het woord voegen.
C: Dus dat is eigenlijk een ingesleten patroon dat eerst moet veranderen? Dus dat kost tijd, zegt u?
W: Juist. Ja, tijd en kennis van andere recepten, die eigenlijk net zo lekker en makkelijk worden ervaren, voordat men erop overgaat.
C: En doet de supermarkt daar ook moeite voor, om andere gerechten in het hoofd te krijgen?
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W: Ja, als je kijkt, we hebben verschillende mediums waarin we dat naar voren brengen. We kunnen dat promotioneel wel wat sturen. Dus
door middel van aanbiedingen kunnen we mensen verleiden om iets anders te kopen. Als je kijkt naar Coop, als we Coop even vijf jaar terug
in de tijd zetten, dan waren we eigenlijk, dat kun je in onderzoek ook nog wel terugzien, redelijk de kiloknaller van Nederland, om het zo maar
te zeggen. We deden behoorlijk hard mee, en vijf jaar geleden hebben we eigenlijk gezegd van ‘is dit wat we voor de toekomst willen? En past
dit bij ons klantenpakket?’. Toen zijn we eigenlijk heel snel de zaak gaan ombouwen, omdat het enerzijds vanuit Maatschappelijk Verantwoord
Ondernemen niet verantwoord was wat we deden, en anderzijds, moeten we ook heel eerlijk zijn, de effectiviteit in combinatie met de
betaalbaarheid, dat kon eigenlijk niet meer uit. Dat is dus ook het moment waarop we zijn gaan investeren in dierenwelzijn, verbeteringen,
andersoortige promoties en de ontwikkeling van vega, vis en kip, om daar meer een balans in te brengen. Ons wel ervan bewust zijnde dat
we per aankoop minder kilo’s vlees verkopen, wat we verkopen is wel kwalitatief beter geworden, dat sluit daar eigenlijk een beetje op aan.
C: Oké. Je noemde net al dierenwelzijn, kijken jullie ook naar klimaat en klimaatvoetafdruk?
W: Ja, wat je zag is dat de laatste, zeg zeven tot vijf jaar, was eigenlijk het hot topic dierenwelzijn, met name gevoed vanuit Wakker Dier op
het varkensvlees en kip. En wat je gelijktijdig wel ziet gebeuren, dat als je naar de beoordelingen van klanten kijkt, is dat heel langzaam klimaat
op aan het lopen is.
C: Oké, dus minder dierenwelzijn en iets meer klimaat?
W: Ja, exact. En je ziet het wel terug, want dierenwelzijn is, sowieso was al in Nederland eigenlijk al veel beter geregeld dan wanneer je het in
perspectief plaatst met de rest van de wereld. Dus de consument heeft nu ook wel zoiets van ‘het verhaal van dierenwelzijn, dat horen we al
heel lang’. Er is een bepaalde geruststelling dat het goed geborgd is, daar is een Beter Leven ster een goed, herkenbaar iets voor. Bij vis is dat
ook ASC en MSC. Maar het gaat nu veel meer om klimaat. Dat merk je wel, dat die eerst latente drijver veel meer naar de bovenkant komt.
C: Dus de consument is daarmee bezig zeg je, met een focus naar klimaat, maar de daad bij het woord voegen blijft nog lastig. Dus eigenlijk,
als ik het dan samen kan vatten, de burger wil wel, maar de consument doet het nog niet.
W: Ja. Hetzelfde als met te hard rijden. Iedereen vindt het verschrikkelijk als iemand te hard rijdt, maar als we naar huis gaan en we hebben
haast, dan doen we het allemaal.
C: Ja, dat effect inderdaad. En als we het dan over het beeld van vlees hebben, dan heeft dat ook te maken met het beeld van de industrie
erachter, de intensieve veehouderij. Hoe denkt u dat de consument daar tegenaan kijkt, jullie consumenten?
W: Ja, ik weet niet of je de industrie als intensieve veehouderij moet benoemen. Ik denk dat de consument helemaal niet zo ver kijkt, als ik
eerlijk ben. En dat het veel meer voor de consument erom draait van ‘oké, wat betekent dat product van de slager of de supermarkt nu voor
mij?’. Die keten erachter is sowieso niet bij iedereen bekend, maar het interesseert de consument ook in mindere mate. Wij doen wel eens
onderzoek naar ‘wat speelt er?’. Dan heb je een tiental punten waarop beoordeeld wordt, en dan valt dat (de intensieve veehouderij) wel
mee. Het is smaak, prijs en THT, dat zijn by far de belangrijkste, en vervolgens zeg maar, op een lager niveau, komt dan dierenwelzijn, natuur,
en dan weer lager komt er wel iets van (de ‘industrie’ erachter), maar veel mensen weten dat niet.
C: En hoe denkt u dat dat komt, dat dierenwelzijn en klimaatvriendelijkheid zo laag staan, vergeleken bij bijvoorbeeld prijs en smaak?
W: Ja, de ‘what’s in it for me?’.
C: Ja, dus het moet dichtbij staan, direct resultaat eigenlijk kunnen zien?
W: Ja, precies. Kijk, als je het ook in breed perspectief plaatst, we weten allemaal dat we met CO2-uitstoot en het overmatig gebruik van
plastic een probleem hebben. Als ik dan vandaag de dag naar het boodschappen doen van de gemiddelde consument kijk en wat daar aan
plastic doorheen gaat per huishouden, dan zijn dat wel twee verschillende dingen.
C: Oké, dus het is lastig om dan het nare effect direct te koppelen aan het doen van boodschappen?
W: Juist, want het raakt je niet direct. We weten wel dat het ergens speelt, maar ‘what’s in it for me?’, het staat wat verder van me af.
C: Dus eigenlijk meer ego dan eco?
W: Ja, eigenlijk wel.
C: Nou, dat is heel duidelijk. En wat denkt u dat van invloed is op het imago van vlees? Want u noemde net prijs, en terugroepacties zoals deze
van de week hebben daar misschien ook invloed op. Wat kunt u daar over zeggen?
W: Ja, als je kijkt naar terugroepacties, dat brengt een bepaalde mate van onzekerheid mee voor de consument. Dus dat stimuleert dan het
‘anders-denk-gedrag’, zeg maar. En dat verlaagt de drempel om iets nieuws uit te proberen, ten opzichte van wat normaalgesproken
gemeengoed was. Gelijktijdig denk ik nog steeds dat de grootste drijfveren smaak en prijs zijn. Dus zolang vlees echt lekker blijft, en de prijs
betaalbaar, ga je niet hele rare gedragingen zien. Pas als het wat minder betaalbaar wordt, dan gaan mensen zich herbezinnen omdat ze met
een huishoudbudget te maken hebben. Kijk je bijvoorbeeld naar de verschillende soorten vlees, dan is wat je ziet gebeuren dat rundvlees
sinds jaar en dag redelijk stabiel is qua kilogebruik. Varkensvlees gaat heel hard omlaag.
C: Oké, en dat heeft te maken met het imago denkt u, dat mensen steeds meer te weten komen?
W: Ik denk niet dat het te maken heeft met het imago van de industrie erachter, ik denk dat het met het product an sich te maken heeft. Wat
er gebeurt met varkensvlees is dat het behoorlijk op rendement is doorontwikkeld, om de prijzen zo laag mogelijk te houden. Dat heeft erin
geresulteerd dat bij de retail bijvoorbeeld zowel vrouwelijk als mannelijk vlees wordt verwerkt in de producten. Daar zit al een smaakverschil
tussen. Trek je dat dan door en kijk je naar de genetica, die is dan doorontwikkeld op basis van een zo hoog mogelijke opbrengst voor de
houder versus de smaakbeleving op het bord. Plaats je dat dan weer in een tijdvak van, bij wijze van spreken, tien jaar, dan is dat vlees gewoon
zoveel minder lekker geworden omdat die snelheid moest komen qua productie, dat de consument nu zegt van ‘ho ho, het is wel leuk, maar
dat heb ik er niet meer voor over’. En als je dan heel langzaam ziet hoe alternatieven zijn opgekomen, als je kijkt naar kip, naar vegetarisch en
het meer gevarieerd koken, dan zit dat varkensvlees in het verdomhoekje.
C: Ja, om de kwaliteit?
W: Precies.
C: Ze zijn dus niet genoeg meegegaan met de wensen van de consument waar andere sectoren dat wel deden?
W: Ja, waar rundvlees heel erg is gaan inzetten op lekker en genieten, want ja, die emotie heeft een biefstukje om het zo maar te zeggen,
waarbij kip op variatie is gaan inzetten, heel mager, dus dat gezondheidsaspect, is dus het varkensvlees tussen wal en schip geraakt. En ik
denk niet dat de productieketen an sich zeg maar daar bepalend in is, maar puur de ervaring van de consument.
C: Dus, dan hoor ik je eigenlijk zeggen, emotie en beleving spelen erg mee ook?
W: Ja, in de bewijsvoering in de zin van smaak.
C: Ja, oké. We hadden het net al even over die terugroepactie. Merkt u dan ook een verandering in hoe de consument er tegen aankijkt? Is er
dan een beetje onzekerheid, angst misschien?
W: Ja en nee. Kijk, ja je krijgt trammelant erdoor. En elke klant die erdoor wordt geraakt, dat vinden wij echt heel vervelend. En we doen alles
om dat juist te voorkomen. Gelijktijdig, als ik naar de cijfers kijk, die we dan in de sales realiseren, dan treft het toeval dat we in diezelfde week
een actie hadden met mager rundergehakt, en als ik zag wat daarin verkocht werd, dan was het effect minimaal. Dus ook daar: we zeggen het
een, maar feitelijk doen we niet anders dan gisteren.
C: En prijs wint het dan toch weer?
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W: Precies.
C: Ah, dat vind ik interessant. Ook vanuit mijn (communicatie)achtergrond, want het is toch een parket waarin je terechtkomt. En we hadden
het net al even over verschillende soorten vlees. Varkens bijvoorbeeld, en kip. Merkt u verschil in hoe de consument daar over denkt of
misschien vragen over stelt, en hoe dan?
W: Nou, als je kijkt naar vegetarisch, dan heeft dat een heel positief imago, terwijl als je naar de smaak per product kijkt, zit dat nog steeds in
de ontwikkelingsfase. Dus het groeit snel, en mensen accepteren dus af en toe minder intensieve smaken en blijven het wel kopen, je ziet dat
daar gewoon een hele positieve vibe omheen zit. Onderliggend moeten we echt wel wat slagen daar, Nederland-breed, mee zetten. Kijk je
naar vis, dan zit het heel erg tussen de oren dat je gevarieerd wil eten. Terwijl als je naar de prijsontwikkeling van vis kijkt … vis is best wel
duur. Maar op de een of andere manier heeft vis wel de perceptie dat je het nodig hebt om een gevarieerd recept samen te stellen.
C: Dus daar is dat goed gelukt, zeg maar?
W: Ja, exact. Ja, daar kun je alleen maar heel veel complimenten voor geven. Als je ziet wat er bijvoorbeeld met de zalmprijzen de laatste jaren
gebeurt is, die zijn sky-high. Maar we blijven het toch kopen. Dat vind ik ook echt een hele leuke om te zien. Bij kip is een soortgelijk iets
gebeurd, consumenten hebben een positieve attitude ten opzichte van kip, vanuit gezondheid en variatie. En wat je daar hebt gezien, is dat
met de overgang naar andere kipsoorten, dus dat in Nederland de plofkip eigenlijk niet meer bestaat, is de consument ook heel anders gaan
eten.
C: Oké, dus ergens speelt dat dus wel mee, dat verzorgen van de dieren?
W: Ja, ja. Maar ook zeg maar die mutatie, van ras en omstandigheden van het beest, die hebben ervoor gezorgd dat waar voorheen de focus
was om filet te verkopen met hoofdprijzen, om het zo maar te zeggen, dat iedereen eigenlijk veel meer is gaan nadenken van ‘je hebt een
hele kip, hoe ga je nou die hele kip zo goed mogelijk verkopen dan alleen die filet?’. Daardoor is men anders gaan eten, dus zo zie je wel het
effect van andersoortige promoties, waardoor daar, binnen kip, iets moois gebeurt. Want, als je kijkt naar de resultaten van kip, die zijn,
afgezet op drie jaar, bijzonder goed in de hele markt. En dan heb je het varkensvlees, daar heb je het over gehad. Dat zie je echt heel hard
teruglopen. Dat gaaf 5, 6% per jaar in kilo’s omlaag. En dan heb je daarnaast nog het rundvlees. Wat dus gewoon stabiel.
C: Dat blijft dus een luxeproduct?
W: Exact. Daar zit dat genieten heel erg in.
C: Oké, dat vind ik heel interessant om te merken. En bijvoorbeeld dat gebruiken van de hele kip, heeft Coop daar ook een rol in gespeeld, om
dat aan de man te krijgen?
W: Ja, want wij waren sowieso van oudsher in vlees sterk promotioneel gedreven. Met kip wat minder, omdat we met kip daar gewoon niet
zo in geloofden. Maar ook omdat we een eigen productiebedrijf hadden in vlees en niet in kip. Dus van oudsher hebben we altijd al een iets
andere insteek met kip gehad. En wat wij nu zien bij kip, is dat we op vlees nu gewoon vanuit concurrentieoverwegingen vaste lage prijzen
hebben, en dat werkt bijzonder goed. En wij focussen ons op de verkoop van de botten en de specialiteiten. Ik weet niet of je dijfilet wel eens
gegeten hebt?
C: Ja, ik eet het soms.
W: Ja, dat is veel lekkerder dan kipfilet. Dus daar focussen we ons dan op om die klant gewoon een lekkere beleving mee te geven.
C: Oké, dat vind ik mooi om te horen. En dat gebruik van het hele dier, zien jullie dat ook uitgerold worden naar andere segmenten in de
toekomst?
W: Ja. Als je nu kijkt naar wat er in Nederland en in Europa gebeurt, en op wereldwijde schaal, dan, laat ik het zo zeggen, kan je de verwachting
uitspreken dat over vijf tot tien jaar de beheersing van de supply chain de beschikbaarheid van je grondstoffen daarin een hele dominante rol
gaat spelen. Want als die wereldbevolking blijft uitdijen, dan komt er een veel groter beslag op grondstoffen. Dus wil je zelfvoorzienend zijn,
dan zal je vierkant moeten afnemen, de hele kip moeten kunnen verwaarden, of het hele varken of het hele rund. Dus wat wij nu in
voorsortering al aan het doen zijn, is nagaan van wat zijn nu de activiteiten die wij moeten ontplooien, waardoor je die vierkantsverwaarding
binnen het eigen bedrijf kan trekken.
C: Oké, zodat je ook een vooraanstaande positie behoudt?
W: Ja, maar ook onafhankelijk. Uiteindelijk denk ik dat die schommelingen op de wereldmarkt groter gaan worden, en ik denk dat er een
behoorlijke druk op die grondstoffen gaat komen. Dus dan zal je daar gewoon op moeten voorsorteren. Anders zit je dadelijk klem.
C: En die beweging zeg maar, is die vooral uit schaarste en noodzaak of ook uit goede wil?
W: Beide. Want als je kijkt naar zo’n terugroepactie dan is dat uit een partij gekomen die Europees werd ingevolgd. Wat wij nu aan het doen
zijn, dat hadden we al ingezet, is de sourcing naar ons toe aan het trekken. Dus met rundvlees bijvoorbeeld, wij willen dadelijk gewoon alleen
nog maar Nederlands rundvlees hebben met Beter Leven drie sterren. Want dan kunnen wij gewoon zelf naar onze koeien toe rijden, weten
waar het geslacht wordt: alles in eigen hand.
C: Dus naast dat het duurzaam is, is het ook gewoon veel handiger?
W: Ja, qua prijs zit je af en toe wel in de squeeze, omdat over het algemeen dat aan de prijskant een opdrijvend effect met zich meebrengt.
Maar gelijktijdig denk ik dat je dat terugverdient doordat je meer stabiliteit hebt. Hoe gaaf zou het zijn als wij met diezelfde boeren kunnen
gaan zitten, dat we weten waar we het vandaan halen, dat we het voerpatroon gaan aanpassen, waardoor uiteindelijk de smaak en de
kleurintensiteit van het vlees verbeterd. Ja, dan ben je natuurlijk mooi bezig.
C: Ja, dat klinkt wel mooi. Een win voor beide partijen, zou je kunnen zeggen.
W: Ja, ja.
C: Nou, heel mooi. Dan gaan we nu over op het stukje over de consument. We hadden het net al even over dat er steeds meer een verschuiving
komt naar klimaat in plaats van dierenwelzijn. En in onderzoek heb ik ontdekt dat vooral in de vorige eeuw de focus lag op dierenwelzijn, het
landschap, de manier van boeren, echt de traditionele, mooie plaatjes. Vandaag de dag gaat dat al iets meer in de richting van
klimaatvoetafdruk. Ziet u dat ook in de supermarkt, misschien door vragen of ervaringen?
W: Ja, maar dan wel gecombineerd met de gezondheid van de consument zelf.
C: Dus die blijft ook een belangrijke rol spelen?
W: Ja, ook in onze maatschappelijke jaarverslagen besteden we er echt aandacht aan.
C: Dat is dus ook zo’n verschuiving, want dat was misschien in de vorige eeuw niet gebeurd?
W: Nee, we hadden vorig jaar voor het eerst een maatschappelijk jaarverslag. Het hoort erbij, het gaat nu niet meer weg.
C: En is dat ook omdat jullie die urgentie merken, want andere bedrijven en supermarken doen dat ook, of is dat ook uit het zelf graag willen
weten en transparant willen zijn? Of beide?
W: Nou ja, beide, en eigenlijk hadden we het al veel eerder moeten hebben. Coop is een unieke coöperatie van consumenten, daar zijn er
niet meer zoveel van in Nederland. En eigenlijk bij die kernwaardes, want we zijn opgericht van en door klanten, en we zijn nog steeds van
klanten, daar hoort dat eigenlijk bij. Want dat zit in onze genen. We zijn eigenlijk daarin te terughoudend geweest met communiceren, en dat
pakken wij nu op.
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C: En die coöperatie he, in de vorige eeuw, zo heb ik het gezien, toen wilden consumenten juist meer vlees. Misschien omdat men uit de
oorlogsjaren kwam, uit de schaarste, was er die behoefte aan vlees, en nu zie je steeds meer protesten tegen vlees en tegen de industrie
daarachter. Merken jullie dat ook als supermarkt, en dan ook nog eens als coöperatieve supermarkt?
W: Ja, en ik merk het zelf ook. Als je vroeger bij wijze van spreken in de kroeg stond en zei dat je slager was, dan was je de held, bij wijze van
spreken. En als je het vandaag de dag uitlegt, dan rennen de vrouwen weg, om het zo maar te zeggen, even heel gechargeerd gezegd hoor.
En zo zie je dat ook in de supermarkten zelf. Er is nog steeds een heel belangrijke groep die echt heel veel waarde hecht aan vlees, maar de
trend die erboven ligt, het variëren met maaltijden, een prominentere rol heeft gekregen dan daarvoor. En laten we eerlijk zijn: is dat erg?
C: Nou, dat weet ik niet, …
W: Dat weet ik ook niet.
C: En die groep, die nog steeds veel waarde aan vlees hecht, hoe zou u die omschrijven? Welke kenmerken heeft ze, bijvoorbeeld oud, jong
W: Nou, dat is heel verschillend.
C: Het is geen vaste consumentengroep, die …
W: Als je naar het varkensvlees kijkt, is het echt nog de oudere consumentengroep die daar waarde aan hecht. Kijk je naar het rundvlees, dan
loopt dat eigenlijk door alle geledingen heen. Want een biefstukje, even heel gechargeerd gezegd, daar houdt iedereen wel van. Dat is wat
meer ook voor de jongeren en de middengroep. Er zit dus een behoorlijke variatie in.
C: Oké, er zijn dus geen duidelijk aanwijsbare kenmerken of iets dergelijks?
W: Nee.
*Check opnameapparatuur*
C: Oké, we hebben het net al gehad over Beter Leven en de sterren gehad. Vindt u dat dit soort initiatieven, en Beter Leven zelf, invloed
hebben op het imago van de intensieve veehouderij onder consumenten? En is dat dat positief, negatief … ?
W: Ja, als je ze naast elkaar zet. Een consument, omdat ze het niet kennen, vindt het woordje ‘intensieve veehouderij’ spannend. Dat vinden
ze heel eng, want dan denken ze meteen aan megastallen en bij wijze van spreken meteen de flats in China waar ze flink doorgefokt worden,
om het zo maar te zeggen. Dus op de een of andere manier, aan die benaming zit iets raars verbonden, wat feitelijk in Nederland niet terecht
is. Want als je kijkt naar Nederland, hoe de veehouderij is georganiseerd, dan is dat van wereldklasse. Ik bedoel, ik ken geen andere sector zeg
maar, wereldwijd, die zo efficiënt en professioneel georganiseerd is als bij ons in Nederland. Maar op de een of andere manier kunnen we dat
wel naar andere landen uitleggen, maar onze eigen mensen in Nederland, ja, daar krijgen we het niet over de bühne. Ja, dat is best wel
bijzonder.
C: En hoe denkt u dat dat komt?
W: Ik denk dat wij een nul scoren op communicatie met vlees.
C: Dus daar ligt een verbeterpunt?
W: Ja, want dat kunnen wij helemaal niet. Er wordt bij wijze van spreken gecommuniceerd van ‘ik heb 150 koeien op mijn land lopen en er
komt zoveel liter melk uit en zoveel kilo vlees’, dan dat we zeggen van ‘kijk eens, wij doen dit want dat betekent dit en dit voor jouw product
dat je elke dag koopt, daardoor kan jij ’s avonds aan tafel met je gezin genieten’.
C: Dus eigenlijk is de link een beetje weg tussen je bord en het platteland, en gaat het vooral over cijfers in plaats van emoties en verhalen?
W: Precies, en dat is zonde! Want zoveel moois zit erin. Waar ik dan, op persoonlijke titel, bewondering voor heb, en zakelijk van baal als een
stekker om het zo maar te zeggen, dan kijk je in een keer naar een keten als Lidl die iets met kippen doet, dat ik echt bij mezelf denk
‘potverdorie’.
C: U refereert aan Kipster?
W: Exact. Dat is toch fantastisch. Ik kan daar echt van genieten. Zakelijk baal ik daarvan, maar persoonlijk denk ik bij mezelf ‘dat is toch gaaf’.
C: En is er dan behoefte bij Coop om ook zo’n partnership aan te gaan, of misschien zelfs wel mede op te richten?
W: Nou, dat zijn wel de zaken waar je in de toekomst aan moet gaan denken. Want ik vind dat wel echt een mooi voorbeeld, van ‘kijk, zo kan
het ook’. En het hoeft niet eens kostenverhogend te leiden. Dat is ook de reden dat we met kip als die stappen aan het maken zijn, dat we
met vis zitten we zo’n beetje alles al op ASC, MSC. En als je naar het rundvlees kijkt, we hebben nu 160 winkels sinds vorige week op Beter
Leven twee sterren, en ik verwacht binnen twee jaar alle winkels op Beter Leven twee sterren rundvlees te hebben.
C: En dan is er geen alternatief dat geen ster heeft?
W: Nee.
C: Dat is mooi, dus dat werkt wel degelijk. Het stelt misschien gerust, of zo ervaart de consument dat?
W: Ja, wij zien de ster als randvoorwaardelijk, om enige zorg af te dekken op dat vlak. Wij geloven niet dat je met een ster heel veel meer gaat
verkopen, want dat is niet zo, wij denken wel dat als je het niet hebt minder gaat verkopen, omdat je dan die discussie krijgt. Dus ja, eigenlijk
gewoon een hygiënefactor.
C: Oké, nou we hebben het net ook al even over voedselkeuzemotieven gehad, zoals prijs, smaak, kwaliteit. Zijn er nog meer motieven waar
de consument zijn aankoop op baseert op het gebied van vlees?
W: Nou, voornamelijk de kennis van recepturen. Als je met name naar de nieuwe, jongere doelgroep kijkt, die zijn niet zo goed in koken, om
het zo maar te zeggen, qua kennis. Dus daar zit wat onzekerheid bij. Wat je steeds meer ziet, is dat het consumentengedrag zich gaat focussen
op een aantal producten, omdat de kennis om andere producten te bereiden afnemend is.
C: En heeft dat ook te maken met gemak?
W: Ja.
C: Oké, en moet ik dan ook denken aan kant-en-klaar maaltijden, dat daar veel op wordt ingezet?
W: Ja, ja. Als je op hoog niveau kijkt zeg maar, van waar de omzetten naartoe gaan, dan is de verwachting dat vlees meerjarig gaat blijven
dalen. Dat zien we al een paar jaar, en dat gaat ook echt wel door. En je ziet met name op de andere gerechten zoals kant-en-klaar maaltijden,
pizza’s, salades, maar ook gerechten zonder vlees, daar gaat de komende tijd de groei op zitten. Maar dat komt door die kennisontwikkeling
van koken. Dus kennis van andere gerechten, maar ook kennis van dat kant-en-klaar gerechten ook goed zijn.
C: Oké, dat is interessant. Daarover, je noemde net ook al vega producten, zie je dan ook echt een verschuiving van echte vleesproducten
naar bijvoorbeeld vega, sojahamburgers, ik noem maar wat? Die verschuiving is duidelijk te zien? En onder alle consumentgroepen, of
specifiek?
W: Nou, dat ligt aan de penetratie. Wat je ziet gebeuren is dat vega een lage penetratie had binnen Nederland, en die penetratie loopt op. En
dat zijn dan niet de vaste kopers, maar meer de flexibele kopers. Dat zie je wel ontstaan.
C: Oké, en hoe denk je dat dat komt?
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W: Tweeledig. Enerzijds geven we als retailers behoorlijk gas op vegaproducten, dus we leggen het ook een soort van op.
C: Het is dus ook gewenst vanuit de winkel?
W: Ja, en het biedt nieuwe variatiemogelijkheden voor klanten. Dat is natuurlijk wel gaaf, want je kan andere smaken gaan ervaren, smaken
die je met vlees van oudsher niet had. Ik heb wel eens gekscherend zitten dromen van, stel je nou voor, dat je alle vleesbestedingen qua
promoties nou eens op vega gaan inzetten, en je zou alle ontwikkelcapaciteit nou eens op vlees neerzetten, wat gaan we dan krijgen?
C: Ja, een flinke verschuiving?
W: Het vlees wordt dat veel lekkerder, misschien wel wat minder alledaags, en vega wordt gemeengoed, maar dan wel wat meer promotioneel
gedreven. Is dat dan uiteindelijk erg voor de wereld? Ik denk het niet.
C: Dat klinkt als een duurzame verbetering.
W: Ja.
C: En deelt u dat soort wensen ook met collega’s, is er vanuit Coop misschien een wens om dit ook te gaan doen?
W: Ja en nee. Ja, we zijn het al aan het doen. We zijn twee jaar geleden als eerste formule begonnen met de vegetarische kiloknaller op TV.
Alle vega voor een euro, om het zo maar te zeggen. Nou, dat is ontzettend goed ontvangen, en dat werkt ook ontzettend goed.
C: Dat is denk ik ook de eerste van zo’n actie geweest, of niet, dat hebben andere supermarkten niet, he?
W: Nee, nee. Daar zijn we wel trots op. Gelijktijdig vinden we het wel een enge ontwikkeling, want we hebben een eigen vleescentrale. Maar
we sluiten onze ogen er niet voor, want we zijn wel een consumentencoöperatie. En dat vind ik ook het mooie aan Coop. We vinden dat wel
eng voor ons eigen belang en die vleesindustrie, maar gelijktijdig staat onze klant op een. Dus we pakken wel door, vandaar dat je ook ziet dat
we investeren in Beter Leven, betere recepturen, het gezonder maken van onze recepturen.
C: Dus wat de klant wenst, dat gaat gebeuren?
W: Ja, die is leidend.
C: Maar dan begrijp ik ook dat de klant de wens heeft voor dat soort duurzame en meer diervriendelijke producten?
W: Ja, die stroming zie je gaan en dan kan je twee dingen doen. Je kunt je ogen ervoor sluiten of je kan er een wat actievere rol in gaan nemen.
En wij hebben ervoor gekozen om daar wat actiever mee aan de slag te gaan.
C: En die verschuiving, van de consument, is dat een groot deel of eigenlijk een klein deel dat in duurzaamheid wil investeren? Want in
onderzoek ben ik er ook achter gekomen dat het voor een groot deel van de consumenten niet veel uitmaakt. Hoe verklaart u dat?
W: Dat heeft weer te maken met dat ‘je zegt het een, maar je doet het ander’, om het zo maar te zeggen.
C: Oké, en is dat dan niet lastig? Want je hoort dan van de consument ‘we willen dit’, maar misschien doen ze het vervolgens niet als jullie het
in de supermarkt leggen.
W: Maar dat is juist het interessante van het spel. Uiteindelijk draait het hele spel om timing. Je moet zorgen dat je niet te laat bent, en je
moet ook zorgen dat je niet te vroeg bent. Ben je te laat, dan sta je bij wijze van spreken beschamend met je gezicht in de krant door Wakker
Dier, ben je te vroeg, dan verlies je verkopen. Dat is continu een best wel interessante afweging.
C: Dus hier is het nooit saai, om het zo maar te zeggen?
W: Ja, dat maakt het juist leuk! Van: wanneer maak je die stap? Dat zie je ook met de verschillende doelgroepen die zo’n winkel betreft. Ben
je heel sterk naar vlees, dan stoot je de hele klantenkring af, ben je bij wijze van spreken heel sterk in vega, dan stoot je de andere kant van
de klantenkring af. Dat maakt het spel zo dynamisch en zo leuk.
C: Ah, dus jullie zoeken een soort evenwicht ertussen, om zoveel mogelijk soorten klanten tevreden te houden?
W: Ja, eigenlijk draait het bij ons allemaal om maximalisatie van de klantenkring per winkel. Want hoe meer klanten wij hebben, hoe meer
omzet we kunnen maken, en de klant geeft vaak aan hoe tevreden men is over een winkel. Nou, vlees is daar een onderdeel van en daar kun
je mee gaan spelen.
C: En dat per winkel he, hebben jullie dan ook een ander assortiment in bijvoorbeeld Amsterdam, dan in laten we zeggen Noord-Friesland?
W: Nou ja, wat je ziet zeg maar is dat in Friesland, het noorden van het land, daar koopt men met name nog om de prijs, dus varkensvlees. Als
we dan in Amsterdam kijken, dan zie je dat daar een wat hoger aandeel zit met biefstuk bijvoorbeeld, met kip en vis en vega, maar dat
varkensvlees daar helemaal niet zo goed loopt.
C: En dat aanbod is dus per winkel wel verschillend, dat zien jullie bijvoorbeeld wel in bijvoorbeeld stedelijke versus niet-stedelijke gebieden?
W: Precies, daar spelen we eigenlijk met de ruimtetoekenning. Dus daar krijgt gewoon kip wat meer ruimte, en varken wat minder, en vice
versa.
C: Oké, dat is interessant. En in welke van die consumentengroepen, bijvoorbeeld jong/oud, stedelijk/niet-stedelijk, bekend mee/niet bekend
mee, noem maar op, in welke van dat soort groepen of combinaties zou vlees, en de industrie daarachter, het meest moeten investeren?
Waar is nog het meest winst te behalen, als het gaat om een duurzaam imago van de intensieve veehouderij?
W: Ik vind het een lastige vraag om te beantwoorden omdat ik denk dat als je over alle klantengroepen heen kijkt, dat er eigenlijk wel hetzelfde
issue speelt.
C: Dus er is wel sprake van de consument?
W: Ja. Ik denk niet dat je kan zeggen van ‘de ene doelgroep doet daar maximaal aan, en de andere niet’. Het enige in de discussie is denk ik
dat het om geruststellende factoren gaat, waarbij we dan veel meer de positieve zaken van het echte product, het eindproduct, zouden
moeten uitlichten. En die keten erachter, dat die gewoon geruststellend goed ingericht moet zijn.
C: Ja, want het moet dus ook wel écht in orde zijn, want anders val je door de mand, om het zo maar te zeggen?
W: Precies. Kijk ook maar, als je een hamburger eet, en als hij nou niet lekker is, ga je hem dan nog een keer kopen?
C: Nee.
W: Als hij nou ontzettend lekker is, maar je komt erachter dat hij in een hele grote fabriek wordt gemaakt.
C: Ja, dan vind ik hem automatisch niet meer lekker denk ik.
W: Is dat zo?
C: Ja, waarschijnlijk maakt hij wel goed, maar dat kan ik dan niet meer eerlijk beoordelen.
W: Een gewetensvraag?
C: Ja.
W: Stel nou, dat je er pas achteraf achter komt.
C: Dan voel ik me denk ik schuldig. Maar ik ben dan ook wel veel daarmee bezig. Ja, dan zou ik me wel schuldig voelen.
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W: En dan?
C: En dan hem niet meer kopen.
W: Nee? Ook niet als het de allerlekkerste hamburger is die je ooit gegeten hebt?
C: Oh, dan misschien wel, want smaak is toch wel heel belangrijk. Ja, ik denk dat ik dan smaak zou afwegen tegen het duurzaamheidsniveau.
W: Dan krijg je toch weer een beetje: het hoofd denkt dit en de maag wil dat.
C: Precies. Dat zal altijd blijven. Dat heb ik nu aan den lijve ondervonden. En dan even vanuit de supermarkt. Hoe vind je als medewerker, en
ook als Coop, dat de intensieve veehouderij presteert op duurzaamheidsgebied? Even heel eerlijk.
W: Ik denk dat het een samenwerking is. Als je het samen belangrijk vindt, en je maak samen stappen, dan gaat het hartstikke goed.
C: Dus er zijn nog wel stappen te maken?
W: Ja, maar gelijktijdig denk ik ook dat als je niet die samenwerking opzoekt, is het dan fair om iets over de ander te zeggen?
C: Dus je mag ze er niet op afrekenen, en ze aan hun lot overlaten, zeg maar?
W: Je hebt een gedeelde verantwoordelijkheid.
C: Ah, dat vind ik mooi om te horen.
W: Anders zou je naar elkaar gaan wijzen op een vlak dat helemaal niet fair is. Als je uiteindelijk naar de hele keten kijkt, dus de veehouderij,
de verwerkende industrie, de verkopende industrie, en de consument, daar ligt een gezamenlijke verantwoordelijkheid. En in die hele keten
zijn we op dit moment redelijk hokjes-gericht ingericht, om zo maar te zeggen. Dus de veehouderij met de veehouderij, de verwerkende
industrie met de verwerkende industrie en de retail met de retail, en de klant staat op dit moment eigenlijk in de communicatie als laatste.
C: Die heeft alleen maar vraagtekens misschien?
W: Ja, daar zit een stukje onwetendheid, laten we het zo noemen. De truc is: hoe ga je vanuit een visie, vanuit de consument, daarmee aan
de slag, en ga je ook de taal van de consument praten. Als ik nu zeg maar met de slachterij praat, of met de veehouderij, daar zit zo’n, dat
klinkt heel raar, daar zit zo’n bizarre kloof in qua taal, dat je elkaar niet begrijpt. Nou, ik kom zelf niet van origine uit de sector, dus wanneer ik
met mensen praat, snappen ze mij vaak niet. Dat is niet omdat ik bij wijze van spreken hele domme dingen zeg, alleen …
C: Het is een andere wereld haast?
W: Ja, ik praat vanuit de taal van de consument, en als iemand dan begint over hele specialistische dingen die op de boerderij gebeuren, maar
waarbij ik niet de link kan leggen tot het eindproduct, dan vind ik het lastig om daar heel enthousiast over te worden. Die man is daar laaiend
enthousiast over.
C: Dus eigenlijk … miscommunicatie, letterlijk?
W: Ja.
C: Dus, er zou ook om dat te verbeteren, om zo bij de consument op het laatst een beter beeld te krijgen, moet er eigenlijk meer communicatie
zijn tussen alle partijen in de keten, tussen stakeholders?
W: Eigenlijk hoe we exact weten wat de drijfveren van die consument zijn, en alles wat we hier aan de achterkant doen, dat moet opgehangen
worden aan wat die drijfveren zijn. En raakt die het niet, dan is het niet relevant om te communiceren.
C: Nee, want dat interesseert de consument niet?
W: Precies!
C: Dus dan zeg je eigenlijk: denk vanuit de consument, wat die belangrijk vindt in de supermarkt en het eten, en ga daar je communicatie
verhaal op bouwen.
W: Ja precies, en niet alleen in de supermarkt, maar echt op het eten. Als je nou lekker aan tafel zit met je gezin, en het vlees komt op het
bord, wat is er dan voor nodig om die consument daar een glimlach op zijn gezicht te krijgen. Dat degene die het koopt, of het nou de man is
of de vrouw, dat die er trots op is, en dat iedereen die aan tafel zit, tegen die betreffende persoon zegt van ‘ah, dit heb je goed gedaan, dit is
zo lekker’, dat er gewoon een heel gezellig gesprek ontstaat, zodat dat samenzijn wordt versterkt.
C: Oké, dat is een hele praktische tip, dat is voor mij vanuit communicatieoogpunt erg nuttig.
W: Nou, dat is leuk. Bijvoorbeeld binnenkort gaan wij een testje doen, daar hebben we twee producten van ons een beetje omgegooid, daar
hebben we 30% groente aan het vlees toegevoegd. We zaten laatst met de slager en de groenteman aan tafel, en toen waren we elkaar een
beetje aan het gek maken van wie de hoogste omzet zou kunnen binnenhalen. En wat je dan moet doen om die klant meer fan van je te
maken. Toen zei de groenteboer tegen ons van ‘kijk, ik heb het lekker makkelijk want ik heb het hipste imago, het is lekker gezond’. Terwijl
vlees zeg maar wel hartstikke lekker is, maar een wat minder imago aan het krijgen is. En toen zeiden wij van ‘joh, we zullen je wel krijgen, we
voegen gewoon groente toe aan het vlees, dan zijn we ook lekker en gezond’.
C: En dat kan werkelijkheid worden.
W: Nou, ik week 21 wordt het werkelijkheid. Dan zijn er twee producten met 30% groente.
C: En wordt de uitkomst ook gepubliceerd?
W: Ja, we gaan er een keer een actie mee doen, gewoon om te kijken van hoe de consument reageert, en wat dat soort dingen kunnen
betekenen.
C: Ah inderdaad, want er komt dan misschien ook wel iets nieuws uit rollen?
W: Ja, ja.
C: En je zei net, groenten die hebben een relatief goed imago, hoeven minder hun best te doen misschien. Vlees heeft dat wat minder, waar
denkt u dat het verschil zit? Misschien op prijs, of kwaliteit, zijn er nog meer dingen, waarom groente hip is en vlees niet?
W: Nou, uiteindelijk, is het emotioneel zeg maar makkelijker om een mes langs een steeltje te halen dan een mes langs een keeltje, om het
zo maar te zeggen.
C: Dus dierenwelzijn weer?
W: Ja, dat zit er altijd in. Tegelijkertijd is groente heel erg geprofileerd om de positieve aspecten die de klant ervaart, uit te lichten. Als
vleessector hebben we dat niet gedaan.
C: Dus daar kunnen ze wat van leren misschien?
W: Precies. Want als je tot drie jaar geleden … Nou, laat ik het zo zeggen, tot vijf jaar geleden viel de promodruk op groente op zich wel mee.
Het was veel minder commercieel gedreven, het was veel meer kwaliteit-gedreven. Bij vlees was het veel meer promotioneel gedreven in
plaats van kwaliteit-gedreven. Dus er is jarenlang een beleid gevoerd op basis van prijs, terwijl we die andere waarden niet hebben aangeraakt.
Ja, dan krijg je dit waarover we vandaag over elkaar heen zitten.
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C: Oké, dus dat verschil is er in de twee sectoren, eigenlijk. Nou, als supermarkt, vind je dat je veel invloed hebt op de consument, als het gaat
om het verspreiden van jullie standpunt, ten opzichte van vlees en de intensieve veehouderij? Ervaart u veel invloed als supermarkt?
W: Dat ligt eraan hoe je invloed definieert.
C: In de zin van klanten bereiken en hopelijk ook dat het doordringt.
W: Ja, kijk als wij een vegetarische actie doen voor een euro, dan bereiken wij 200.000 maaltijden.
C: Ja, dus de invloed is er zeker?
W: Ja.
C: Oké, en misschien ook door recepten en bladen en dat soort dingen?
W: Precies. Dus de kaders kunnen wij beïnvloeden, maar daar blijft het wel bij.
C: Je kunt natuurlijk niet de consument zelf …
W: Nee, wij kunnen het niet opdringen. Dus het enige wat wij doen is, we bieden inspiratie aan om de consument te helpen stappen te nemen
in zijn gedrag, maar wij gaan niet zeggen ‘jij moet dit of jij moet dat’, want dat is niet aan ons. De consument maakt zelf de keus. Wij verleggen
alleen wat kaders en accenten.
C: Dus je hebt wel degelijk invloed, maar wat er gebeurt blijft een verrassing, om het zo maar te zeggen? Maar de kracht, de mogelijkheid is
er wel vanuit de supermarkt?
W: Ja.
C: En jullie standpunt, ten opzichte van de veehouderij, dus het samen doen en het gaat goed, zeker vergeleken bij de rest van de wereld,
hoorde ik je zeggen, maar er zijn nog wel verbeterpunten, dat standpunt, communiceren jullie dat actief tegen de consument? Of eigenlijk
niet, of … ?
W: Wat wij communiceren is eigenlijk vooral de verbeterpunten waar je als consument direct wat aan hebt. Dus de achterkant an sich, die
vinden wij niet zo relevant voor de klant, wij vinden het veel belangrijker om uit te leggen waarom die standaard zo goed is, wanneer het vlees
overgaat van geen ster naar wel twee sterren, dan laten we weten waarom we dat gedaan hebben. Want wij denken dat daar zeg maar de
kracht zit, en als je kijkt naar de leesgedrag van klanten, en ze moeten hele verhalen door gaan lezen, dat doen ze toch niet.
C: Oké, maar er wordt dus op allerlei manieren van alles aan gedaan om het goed te communiceren, en om door aankopen misschien wel
invloed te kunnen uitoefenen?
W: Ja, wij geven wel bewust extra inkoopgeld uit om die keten op een hoger niveau te krijgen.
C: Oh, dat vind ik mooi om te horen. En dat communiceren richting de klant, op welke manier dan ook, denkt u dat dat aankomt? Dat het valt
bij de consument? Want het kan er natuurlijk ook langsheen gaan.
W: Ja, terechte constatering. Ik denk dat dat een 80/20 regel is. 80% komt niet aan, en 20% een beetje.
C: Ja, oké. Ik ben alweer bij mijn laatste twee vragen, die uit interesse voor mijn advies. Want uiteindelijk wil ik dus adviseren ‘doe dit met je
communicatie’, heel kort door de bocht, hopelijk gaat dat lukken. Nou, als supermarkt en als persoon, wat is dan je reactie als je de intensieve
veehouderij negatief in het nieuws ziet. Ga je dan communiceren van ‘dat is niet waar, omdat …’, of zeg je dan juist niks, of een andere reactie?
Ik ben benieuwd wat er dan gebeurt.
W: Mijn primaire reactie is van ‘daar gaan we weer’. Ik denk bij mezelf gewoon heel rationeel van ‘waarom gebeurt dit nou weer jongens,
waarom?’, weet je wel. Dat is het eerste wat in me opkomt.
C: Irritatie?
W: Ja, hoe gebeurt het nou weer. Ook toen wij de recall (terugroepactie) kregen, die hele keten ga ik dan na en dan weet ik waar wat precies
vandaan komt, dan zit ik mezelf af te vragen van … wij hadden hier gewoon niet tussen moeten staan. Dat versnelt dan wel weer trajecten
zoals Beter Leven twee sterren en dat soort dingen, maar je moet het gewoon niet willen. Ook als je kijkt naar de communicatie die er is
geweest over Belgische slachterijen, wat ik dan gewoon heel vervelend vind is dat het in Nederland dan helemaal wordt uitgelicht. Terwijl als
ik dan kijk wat er in Nederland gebeurt is met de standaarden van de slachterijen, dan vind ik dat niet fair wat daar gebeurt. Gelijktijdig zeg ik
wel het slachtproces, wat we daar ook van vinden, het is geen sexy proces om het zo maar te zeggen, dus het is niet iets wat je goed kan
uitleggen naar een klant. Hetzelfde geldt in de veehouderij ook met een brand bijvoorbeeld, als er dan een brand plaatsvindt, dan baal je
ervan, gelijktijdig vind je het ook heel vervelend voor de eigenaren die daarachter zitten, want dierenwelzijn wordt uitgelicht, de mensen
worden bij wijze van afgeschilderd als halve criminelen, terwijl dat ook helemaal niet fair is. Want als je ziet wat de veehouderij in Nederland
heeft gepresteerd, ten opzichte van andere landen, op dierenwelzijn, productkwaliteit, hygiënefactoren, dat is van zo’n hoog niveau. Maar
dat roepen we niet naar die consument.
C: Dus dit verhaal, wat je nu tegen mij zegt, wordt als supermarkt niet perse gecommuniceerd naar de consument?
W: Nee, maar hoe moet ik dat doen?
C: Nee precies, niet uit onwil, maar het gebeurt gewoon niet.
W: Nee, ik kan moeilijk gaan vertellen van slachtproces één, slachtproces twee. Er is niemand die een slachtproces leuk vindt. De eerste keer
dat ik in een slachthuis liep, ging ik bijna tegen de vlakte om het zo maar te zeggen. Dat was best wel even wennen. Terwijl, als je ziet wat het
was, en wat het nu is, wat het heeft gedaan op diervriendelijkheid, zorgvuldigheid, hygiëne, kwaliteit, dat is bizar qua ontwikkeling. Maar het
blijft wel een slachtproces.
C: Ja, en vertel je dit in je persoonlijk leven tegen mensen als je zoiets in het nieuws ziet?
W: Ja!
C: Oké, dat wel. Dat vind je belangrijk, of dat gebeurt gewoon uit passie misschien?
W: Nou ja, beide. En op persoonlijke titel gezegd: ik ben ook wel gaan nadenken over promoties vanuit je functie mens en maatschappelijk
verantwoord ondernemen, het is een balans die je in evenwicht wilt houden. En de balans moet niet doorslaan naar de ene kant, en ook niet
doorslaan naar de andere kant. We eten allemaal, onze klanten vinden vlees belangrijk, dus wij doen daar bepaalde activiteiten voor, maar
het gaat wel om een gezonde balans zeg maar. En wat ik gewoon hoop, is dat we met elkaar in Nederland meer besef en waardering gaan
krijgen voor vlees, dat dat niet als smijt en gooi artikel meer gezien wordt. Dat we het wat minder gaan consumeren, vinden wij als Coop zijnde
helemaal niet erg. Maar we hopen wel dat wanneer het geconsumeerd wordt, dat het met wat meer waardering gaat plaatsvinden. Zodat we
uiteindelijk ook richting de toekomst iedereen gezond kunnen houden en kunnen laten genieten van lekker eten, maar wel in de juiste
verhoudingen.
C: Oké, ja, mooi gezegd. Nou, mijn laatste vraag: wat vind je van de term intensieve veehouderij. Nou, net proefde ik al een beetje dat dat niet
lekker zit, …
W: Ja, dat vind ik echt een waardeloos woord.
C: En waarom?
W: Omdat het al iets zegt wat helemaal geen recht doet aan wat er gebeurt.
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C: Dus het is al framing?
W: Ja. Ik vind, de veehouderij is een topsector van Nederland. We hebben dat op een wijze georganiseerd in Nederland waar andere landen
graag naar kijken, vanuit waardering en bewondering. Dus het is een topsector die dagelijks topsport bedrijft. En dan noemen we het eigenlijk
met een negatieve klank richting massaproductie. Ik begrijp dat niet.
C: Nee, en noemen jullie het intern dan anders? Of heb je een woord dat je zelf dan liever gebruikt? Of als je het nu mocht verzinnen?
W: ik heb daar niet direct een antwoord op, waar wij op dit moment meer aan denken is om af te stappen van de benadering van vlees en
veel meer te denken van ‘wat is nou de proteïne die je aan de maaltijd toevoegt en hoe ga je daarmee om als totaalcategorie? Dus wat je ziet
gebeuren is dat we aan de verkoopkant wat anders beginnen te denken. Dus niet in vlees, vis, kip of bonen of vega of dat soort zaken, maar
gewoon een maaltijd, daar zitten koolhydraten bij, groente, smaakmakers en proteïnen.
C: Dus echt een ingrediëntbenadering?
W: Ja, dat leeft wat meer bij ons. En ja, ik zou gewoon de veehouderij veel meer als topsector benoemd willen zien in Nederland, in plaats van
dat ze alleen maar klap op klap krijgen, terwijl ze dat niet verdienen. Want het hele in perspectief plaatsen van, dat is gewoon weg in
Nederland.
C: En hoe komt dat denk je?
W: Ja, dat is toch bizar! Snap jij dat?
C: Nee, dat probeer ik uit te zoeken. En dan ben ik ook wel benieuwd, want ik zie zelf dat de melkveehouderij veel positiever wordt benaderd,
die is ook minder vaak negatief in het nieuws, terwijl de andere dierlijke sectoren vaker negatief in het licht staan. Heb je daar een verklaring
voor?
W: Ja, organisatiegraad.
C: Oké, dus niet perse om de koetjes in de wei, of heeft dat ermee te maken?
W: Ja … de veehouderij heeft ook runderen in de wei.
C: Dus het is gewoon beter georganiseerd intern?
W: Als je kijkt zeg maar naar Nederland, dan heb je een aantal reuzen, en die communiceren op die positieve manier continu op die tam-tam.
C: FrieslandCampina misschien?
W: Ja, bijvoorbeeld. Als we kijken naar de tuinbouw, dan heb je Flora Holland die continu zijn kont overal zeg maar tussendraait om positief
te communiceren. Kijk je naar de scheepvaartindustrie met containers, dan heb je zeg maar de Rotterdamse Haven, die continu eraan trekt.
Bij de luchtvaartindustrie heb je Schiphol, maar wie heeft de veehouderij?
C: Dus wie is het boegbeeld?
W: Exact. Er wordt niet eenduidig, trots gecommuniceerd over van ‘wat merk jij nou als klant van dat wij het in Nederland zo goed voor elkaar
hebben’.
C: En kan dat ook liggen aan het type mens dat in de veehouderij werkt?
W: Ja.
C: Want die zijn misschien minder communicatief vaardig vergeleken bij een tuinbouw? Of is het niet zo zwart-wit?
W: Ik denk dat het de organisatiegraad is. Want de boer die melk houdt of de boer die vlees houdt, of de boer die een varken houdt of een
kip, volgens mij zijn dat qua typologie in ieder geval gelijkwaardige karakters om het zo maar te zeggen. Het is meer van, het is te verdeeld.
C: Dus ze moeten samen sterk staan?
W: Ja.
C: Met een boegbeeld, en …
W: Ja. En dan vanuit die consumentenredenatie het continu terug laten komen. De kracht van de herhaling.
C: Ja, en geen loze cijfers waar de consument toch niet op zit te wachten, dus alleen wat de consument wil horen en dat zo terug
communiceren?
W: Precies. Want wat er nu gebeurt is, aan de positieve kant is het verdomd stil, om het zo maar te zeggen, en we zitten continu in het
defensieve hoekje. Met de recall ook, dan moeten wij de rectificatie gaan vragen bij de NWVA, dat de communicatie niet klopt, dan zit je
eigenlijk continu in de verdediging te werken.
C: Dus het moet misschien meer ook van verdediging naar trots?
W: Ja!
C: Oké, want misschien schamen mensen in de sector zich toch wel om te vertellen in de kroeg ‘ik ben slager’. Maar dat mag trots worden,
vind je dan eigenlijk?
W: Precies.
C: Want het is een topsector?
W: Ja. Het zou toch raar zijn dat ik als category manager, als ik daar trots over ga vertellen, dan haakt iedereen af, en als ik vertel dat ik degene
ben die de vega-kiloknaller heeft geïntroduceerd in Nederland, dan is het in een keer wel goed.
C: Dus het is ook te zwart-wit misschien, de beeldvorming onder de consument?
W: Ja! Die beeldvorming is doorgeslagen, en dat zie je deels gebeuren omdat de aanvallende kant, om het zo maar te zeggen, ja, we zijn niet
blij met ze, maar zakelijk gezien, als je naar prestatie kijkt, mag je best wel bewondering hebben voor de aanpak van Wakker Dier. Want met
een heel klein team weten ze jaar op jaar een hele sector in het hemd te zetten.
C: Dus dat is een van de oorzaken van die negatieve beeldvorming onder consumenten?
W: Ja, omdat die in staat zijn geweest, communicatief, om die verschillen uit te lichten.
C: Die hebben een behoorlijk grote mond gehad en dat werkte?
W: Ja. En wij als industrie zeg maar, zijn niet in staat geweest om dit in evenwicht te brengen. Er is geen evenwicht.
C: Oké, dus de eigen kant zeg maar te weinig, en de aanvallende kant te veel?
W: Ja, precies. En misschien is die eigen kant in het verleden te veel geweest op promoties, dat we ons daar allemaal op hebben gefocust,
hoe krijgen we er zoveel mogelijk kilo’s doorheen.
C: Dat is een ander tijdperk waar je uitkomt?
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W: Precies. Maar goed, dat hebben we nu wel achter ons gelaten als hele sector.
C: Dus voor de toekomst misschien meer communiceren en een andere focus aanbrengen.
W: Nou ja, precies, en we doen dat met onze etiketten. Dat was altijd op dier gericht, wat wij doen is, wij benoemen dat al in positieve zin
daar tussen, en dan zetten we hier (laat etiket zien) met overtreffende woorden iets lekkers over het vlees en bereidingstijd. Om die positieve
tone-of-voice bij onze producten vast tussen de oren te krijgen. Nou is het echt niet zo dat heel veel mensen dit echt allemaal lezen, alleen
wij hebben zoiets van: een goed begin, begint bij jezelf, dus laten wij nou op een hele positieve manier gaan communiceren over ons vlees,
en laten we er ook echt voor zorgen dat wat aan de achterkant wordt ingekocht, dat dat voldoet aan de moderne tijd, en dat we een
vooruitstrevende rol in gaan nemen. En dat is ook zo met ons biologisch vlees, dat zit zelfs in verpakkingen dat je zo in de GFT-container kan
gooien.
C: Dat is behoorlijk innovatief.
W: Ja, dus dat is wel gaaf. En zo proberen wij dat een beetje op te gaan pakken.
C: Ah, mooi om te zien. Nou een helder verhaal, bedankt. Ik denk dat ik wel genoeg informatie heb.
*Afronding van het gesprek en groet*

Bijlage 3. Interview Freija van Duijne (woordelijke transcriptie)
F:
C:

Freija van Duijne
Corlissa van Lohuizen

*Introductie, vraag om toestemming voor opname van het interview*
C: Hartelijk bedankt dat u tijd wilde vrijmaken voor dit interview. Ik ben dus Corlissa, vierdejaars studente Communicatie en op dit moment
studeer ik af bij Schuttelaar & Partners. Omdat het voor Schuttelaar & Partners interessant is, en uit persoonlijke interesse, heb ik de intensieve
veehouderij als onderwerp gekozen voor mijn scriptie. De hoofdvraag van mijn onderzoek is ‘hoe kan communicatie bijdragen aan een
duurzamer imago van de intensieve veehouderij onder consumenten’. Hiervoor onderzoek welke voedingstrends de intensieve veehouderij
beïnvloeden, dat is mijn tweede deelvraag, en daarvoor wil ik u graag interviewen. Verder ben ik zeer benieuwd naar uw achtergrond en uw
bedrijf Future Motions.
F: Ik doe toekomstverkenningen op verschillende terreinen en verschillende onderwerpen. Ik heb in het verleden met het Ministerie van
Economische Zaken en LNV gewerkt, me daar ook bezig gehouden met duurzame voedselsystemen. Dus, in die zin weet ik er wel wat van. En
hoe kwam je bij mij?
C: Nou, ik heb gewoon gegoogled in de eerste instantie, en toen zag ik de website www.despreker.nl. Daar zag ik u en ik dacht ‘wie niet waagt,
die niet wint, ik stuur een berichtje’. En op die manier kwam ik, via een tussenpersoon geloof ik, in contact met u. Want ik begreep wel dat
trendwatchers alleen te boeken zijn voor evenementen en dergelijke, wat ik ervan begreep, dus ik was heel blij dat u, dat je, tijd wilde
vrijmaken.
F: Ja kijk, je hebt toekomstverkenners, of trendwatchers, die veel lezingen doen, maar ik doe ook veel projecten met verschillende organisaties.
Iedereen vult het op zijn eigen manier in.
C: Interessant, bedankt. Ik heb het interview dus opgedeeld in een paar stukje, het eerste is algemeen over trends an sich. Het volgende is
meer toegespitst op voeding, en op het laatst over verleden, heden en toekomst. Het gaat over voeding, maar er is ook ruimte voor een stukje
algemeen. Dus daar wil ik dan mee beginnen. Ik lees even heel officieel de vragen voor. Wat zijn volgens u trends, de definitie?
*Check opnameapparatuur*
F: Trends zijn ontwikkelingen die nu spelen, en die invloed hebben op de langere termijn. Dus die iets van een verandering kunnen duiden.
Trends zijn niet dingen die er nog niet zijn, dat noem je eerder zwakke signalen, weak signals. Maar zeg zoiets als de opkomst van het internet
of things. Dat kennen we nu al redelijk, en toch weten we niet hoe de toekomst in 2030 zal veranderen. Dat is nog onbekend.
C: Ja, helder. En maakt u ook onderscheid tussen megatrends, macrotrends en microtrends?
F: Dat is van Hilde Roothart toch?
C: Ja, ik heb dat in mijn deskresearch gevonden, de piramide.
F: Nou, op zich niet, ik categoriseer eerder vanuit Steep, die indeling. En als ik een trendonderzoek doe, er staan er een aantal op mijn website,
een voor de provincie Utrecht bijvoorbeeld, dat is een vrij uitgebreide, dan onderzoek ik dus wat er nu al bekend is over die trend, en welke
onzekerheden zie je en waar zou dat naartoe kunnen leiden.
C: Ah, op die manier. Ik was benieuwd of we op dezelfde manier denken. Vanuit mijn opleiding heb ik het altijd zo gezien, maar nu zie je dat in
de praktijk ook andere modellen gebruikt worden. Dat is interessant.
F: Nou, het hangt ook een beetje van de toepassing af, dus van wat je ermee doet. Ik gebruik trendonderzoek meestal als een onderdeel van
een grote verkenning. Bij trends kijk je van het heden naar de toekomst, en bij bijvoorbeeld scenario’s kijk je van het verleden naar het heden.
Omdat je wilt kijken welke grote ontwikkelingen nu spelen die de toekomst kunnen veranderen, daarom kijk je naar trends. Die kan je dan wel
illustreren aan de hand van wat je microtrends zou noemen, maar dat heeft niet zo mijn focus.
C: Oké. En denkt u dat er verschillende trends, of je ze nou indeelt op niveaus of niet, of die elkaar duidelijk beïnvloeden, of staan ze duidelijk
op zichzelf?
F: Ja, ze beïnvloeden elkaar zeker.
C: En ziet u een diepere laag, een soort onderliggend motief onder de huidige trends die te analyseren zijn? Bijvoorbeeld, waarom maakt
iedereen zich opeens druk om gezondheid, kijkt u ook naar die laag eronder?
F: Nou, dat soort patronen zie je dus als je naar die grotere trends kijkt. Dan wordt juist de samenhang duidelijk, en dan zijn dat de diepere
lagen.
C: Dus die bewegen dan mee?
F: Ja, jazeker.
C: Oké, en dan over de voeding, welke trends denkt u dat te maken hebben met ons voedsel? Dat mag dus heel breed zijn.
F: Nou, de bekende zaken rond gemak, en rond de drukte van het dagelijks leven, de tijd. Ook het sociale aspect speelt een belangrijke rol, het
samen uit eten gaan of bijvoorbeeld eten op stations. Verder is vers eten ook belangrijk, dat zien we op tv in de kookshows. Ook dierenwelzijn
is belangrijk, net als de uitstoot die van producten komt, dat vinden consumenten ook steeds belangrijker. Verder spelen politieke trends een
belangrijke rol, die zorgen voor regelgeving rond ons voedsel. Dat is ook te zien in bijvoorbeeld Brabant, nu boerenpartijen zoals het CDA niet
meer goed vertegenwoordigd zijn, is er minder steun voor de veehouderij daar. Een heel andere trend is dat mensen steeds meer op het
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platteland gaan wonen, mensen uit de stad. Zij hebben geen boerenachtergrond en storen zich aan de veehouderij aan het landschap, de
enorme stallen. Ze komen er om te wonen en te recreëren.
C: Heeft dat dan ook te maken met de veehouderij die steeds slechter bekend lijkt te staan?
F: Ja deels, omdat deze mensen geen familie met een boerenachtergrond hebben, en minder betrokken zijn. Daardoor kan er minder begrip
zijn. Verder is ook reizen een trend, het maakt mensen nieuwsgierig. Iedereen is tegenwoordig met het vliegtuig wel in het verre oosten
geweest, de internationale keuken neemt een vlucht.
C: Oké, duidelijk. Welke van deze net genoemde voedingstrends hebben volgens u invloed op de beeldvorming over intensieve veehouderij?
En zo ja, hoe dan?
F: Vooral duurzaamheid, klimaat vooral, en dierenwelzijn, wordt steeds belangrijker voor de consument. Die eigenlijk.
C: Oké, zoals ik al zei deel ik de trends in op niveaus. Zelf onderscheid ik de megatrends: gezondheid, transparantie en ethiek/ethisch
consumeren. Verder onderscheid ik de macrotrends: plantaardig eten, veganisme, vegetarisme en technologisering van voedsel. Hierbij noem
ik wat microtrends als voorbeeld, zoals superfoods en sojahamburgers. Vindt u dat er nog wat mist in dit lijstje trends?
F: Ja, de politieke trends waar we het net over hadden, die.
C: We hebben het nu over de huidige trends. Welke voedingstrends hebben in het verleden de beeldvorming over intensieve veehouderij
beïnvloed? Bijvoorbeeld het komen uit de oorlog, de hongerwinter, meer rijkdom?
F: Vooral ook dierenwelzijn, en rijkdom. Rijkdom is een belangrijke factor als het gaat om vleesconsumptie. Wanneer de rijkdom toeneemt,
neemt ook de vleesconsumptie erg toe, dat is bijna een op een. En rijkdom kwam er in Nederland. Je ziet het nu ook in India en Bangladesh,
waar de rijkdom toeneemt. Ook al heeft India bijvoorbeeld een vegetarische cultuur, de vleesconsumptie stijgt door de rijkdom. Verder dus
ook dierenwelzijn, dat kwam rond de jaren ’80 op, schat ik ongeveer.
Ook het beleid van Mansholt ‘nooit meer honger’ speelde een rol. Dat had wel een prijs.
C: Welke prijs?
F: Nou, bodemuitspoeling, verlies van biodiversiteit, verlies van insecten. Voor de natuur, het landschap en het uiterlijk daarvan heeft het
onder andere deze gevolgen gehad.
C: U noemt hier landschap als thema. In de discussie rond duurzaamheid en intensieve veehouderij werden in de vorige eeuw vooral de termen
dierenwelzijn, landschap en de manier van boeren genoemd. Vandaag de dag lijkt er meer aandacht te zijn voor klimaat en klimaatvoetafdruk
in deze discussie. Ziet u dat ook?
F: Ja, dat is wel zo. Vroeger was inderdaad vooral dierenwelzijn belangrijk. Ik schat dat klimaatvoetafdruk de laatste vijf jaar pas is opgekomen.
C: En hoe komt dat, denkt u?
F: Ik denk doordat er veel meer over bekend is, het is nu een maatschappij-brede discussie. Ja, vroeger wisten we er ook wel van, maar nu
toch meer omdat klimaatverandering nu ook meer zichtbaar is. Ook krijgt het veel meer aandacht in de media en vanuit organisaties, NGO’s.
C: Dus het agenderen van milieuorganisaties speelt hierbij een rol?
F: Jazeker, hierdoor krijgt klimaat meer aandacht.
C: En welke trends gaan volgens u in de toekomst leidend zijn als het gaat om voeding?
F: Volgens mij hebben we dat al in een vorige vraag behandeld. Toch ook vooral gezondheid, en bijvoorbeeld vegetarisme, dierenwelzijn.
C: En in hoeverre denkt u dat de huidige voedingstrends, zoals vleesvervangers en veganisme, een reële bedreiging zijn voor de huidige
intensieve veehouderij? Denkt u dat deze trends doorzetten?
F: Nou, vegetariërs en veganisten vormen een kleine groep. Ze zullen er wel altijd zijn, maar het vegetarisme bijvoorbeeld is niet voor iedereen
weggelegd. Ook zie je de vleesconsumptie niet echt dalen, het blijft over de jaren heen redelijk gelijk. De trends van het niet-vlees eten zijn er,
maar het blijft een kleine groep. Het komt ook overwaaien uit Amerika, waar bijvoorbeeld veganisme ontzettend hip is. Verder vind ik het niet
zo erg als mensen minder vlees gaan eten, dat is op een heleboel gebieden goed, gezondheid bijvoorbeeld. De vraag blijft dus wel hetzelfde,
zeker wereldwijd. Wij als klein landje produceren voor bijvoorbeeld China, aan de vraag zal het niet liggen. Dat brengt ook een politiekmaatschappelijk vraagstuk met zich mee: moeten wij als klein, dichtbevolkt landje wel produceren voor andere landen? In ons land zie je nu
in dichtbevolkte gebieden intensieve veehouderij, wat overlast in de vorm van fijnstof, stank en uitstoot met zich meebrengt. Het is dus de
vraag of deze misschien niet in andere landen ook moeten staan.
C: Maar kunnen we niet in Nederland produceren, duurzaam als we zijn in vergelijking, dan in landen als China waar het dan op gebied van
uitstoot en dierenwelzijn niet goed gaat?
F: Nou kijk, ik ben natuurlijk niet tegen internationale handel, het is een politiek/maatschappelijk vraagstuk. En je ziet Nederlandse boeren in
Polen, et cetera, dus op die manier kan het ook. En de Nederlandse stalsystemen zijn over de hele wereld terug te vinden. Wij exporteren dan
ook kennis, dat kan ook.
C: Oké, en kan volgens u de intensieve veehouderij zich voldoende aanpassen aan de huidige en toekomstige trends, om zo te kunnen
voortbestaan?
F: Ja, dat kan. Het ligt ook aan ondernemerschap als het ze lukt. Hier is ook de politieke trend belangrijk, belangrijker dan consumententrends,
omdat de politiek voor regelgeving zorgt. Uiteindelijk is dit ook wat de consument, de burger wil, dat laat ook weer de onderlinge samenhang
van trends zien. Het moet dan wel duurzamer, dat is ook wat de consument wil. Er zijn al voorbeeldbedrijven waar dit lukt, bijvoorbeeld met
kippen, dus het kan.
C: Dan komen we alweer bij mijn laatste vraag, een uit interesse en die ik mee hoop te nemen in mijn advies. Wat vindt u van de term intensieve
veehouderij?
F: Nou, ik vind dat een abstracte term. Dat is ook zo bij extensieve veehouderij, dan denk je meteen aan Zuid-Amerika waar de runderen op
enorme vlaktes lopen. Het is te abstract, het zegt niet helemaal waar het over gaat. Ook denk ik dan aan schaalvergroting, megastallen
misschien.
C: En wat zou u dan graag als term zien?
F: Nou, ik zou eerder iets zeggen in de trant van hoogtechnologische veehouderij, al is bijvoorbeeld de biologische veehouderij ook
hoogtechnologisch. Ik weet ook niet goed of ik aan grote of kleinere bedrijven moet denken.
C: Ik vind het mooi dat u dit zegt, omdat ik dit van meerdere mensen hoor en hier dus iets mee wil in mijn advies, omdat hier framing meespeelt.
Erg nuttig, dit was alweer de laatste vraag.
*Afronding van het gesprek en groet*
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Bijlage 4. Interview Léon Jansen (woordelijke transcriptie)
L:
C:

Léon Jansen
Corlissa van Lohuizen

*Introductie, vraag om toestemming voor opname van het interview*
C: Hartelijk bedankt dat je tijd wilde vrijmaken voor dit interview. De hoofdvraag van mijn onderzoek is ‘hoe kan communicatie bijdragen aan
een duurzamer imago van de intensieve veehouderij onder consumenten’. Hiervoor onderzoek welke voedingstrends de intensieve
veehouderij beïnvloeden, dat is mijn tweede deelvraag, en daarvoor wil ik jou graag interviewen. En wat is jouw functietitel, wat zijn je
werkzaamheden?
L: Ik ben dus Léon Jansen, strategisch adviseur bij Schuttelaar & Partners op het gebied van gezonde en duurzame voeding.
C: Oké, dankjewel. Laten we maar gelijk beginnen. Wat is volgens jou de invloed van technologisering van voedsel, die trend, op het imago van
de intensieve veehouderij? Dat mag positief en negatief zijn, of neutraal.
L: Nou, de industrialisering van voedsel leidt ertoe dat dat volgens mij weerstand oproept bij mensen, en dat mensen minder bewerkt voedsel
willen hebben. En volgens mij is vlees van de veehouderij altijd, vaak, onbewerkt. Dan moet je niet denken aan de vleeswaren, maar vlees als
hoofdcomponent, eiwitbron, van de hoofdmaaltijd. Dat is dan onbewerkt. De technologisering, dat gaat vooral over bewerking, het gebruik
van bewerkte spullen.
C: En is dat dan positief voor de veehouderij omdat zij dan onbewerkt spul …
L: Voor het imago is het denk ik positief dat zij zich tegen die technologisering af kunnen zetten, omdat zij een puur natuur product zijn, een
puur stuk vlees. Zonder al te veel bewerking, een beetje conservering, omdat je het in de winkel houdbaar wilt houden, maar dat is het wel.
C: En wie zorgt dan voor de bewerking? Supermarkten en …
L: De slager. Maar als het goed is, de slager van vroeger, die had gewoon nog halve varkens in zijn winkel hangen.
C: Oh bah (haha).
L: Oh bah? Dat eet je toch gewoon?
C: Jawel, maar ik vind het naar om te zien. Maar dat is weer een hele andere discussie.
L: Dus de technologisering van voedsel op het imago van de intensieve veehouderij, ik denk dat dat direct niet veel effect heeft. Indirect kan
de veehouderij, ook de intensieve, zich afzetten tegen technologisch, ze hebben minder bewerkt voedsel.
C: Dus daar ligt een kans?
L: Daar ligt een kans, denk ik.
C: Oké, ik heb zelf ook een aantal dingen, ik ben benieuwd wat je daarvan vindt. Bijvoorbeeld dat de kwaliteit van producten beter kan worden
doordat we meer technologie in de sector hebben.
L: Dat geldt dan voor het bewerkte vlees, en niet voor de rest.
C: Dus niet op de boerderij zelf, en de dingen die daar gebeuren?
L: Nee. De technologisering kan wel bijdragen aan … Als je het vanaf die kant bekijkt, de technische kant van de veehouderij, dus niet de
voedselverwerking, maar de technologie rondom de veehouderij, daar kan het wel ertoe leiden dat een aantal technische dingen kan bijdragen
aan minder belasting voor het milieu en voor omwonenden, en dat je daarmee dus wel het imago kan verbeteren.
C: Maar het dierenwelzijn dan? Dat verslechtert dan toch weer?
L: Dat is een ander aspect. Dat hoeft niet meteen te verslechteren.
C: Wel voor een deel van de consumenten, die daar fel op zijn?
L: Maar die technologisering kan er ook toe leiden dat je die beesten binnen op een dusdanige manier kan houden, dat het binnenklimaat heel
aangenaam is voor die beesten. Dat ze ook kunnen spelen, dat het automatisch wordt schoongemaakt, dat ze automatisch nieuw voer krijgen.
C: Dus een Kipster-verhaal bijvoorbeeld?
L: Ja, maar ook gewoon scharrelkoeien die in de stal kunnen scharrelen en zelf naar de melkautomaat kunnen gaan als ze denken ‘ik sta op
ploffen, ik wil gemolken worden’. Dan lopen ze naar zo’n melkautomaat, dat ding meet een chip en zegt ‘het is deze koe’, dan zoekt hij de speen
en dan melkt hij.
C: Dus het kan ook dierenwelzijn juist verbeteren?
L: Ja, dat kan wel.
C: Ik had ook nog bij technologisering de schaalvergroting, omdat je veel meer kunt als je technologie inzet. Dan hoor je ook geluiden van ‘het
is onpersoonlijk, een niet natuurlijke manier van produceren’.
L: Ja, dat klopt. Er is een heleboel weerstand tegen de megastal, de varkensfabriek. Terwijl dat een ontzettend efficiënt en diervriendelijk
systeem van varkens houden kan zijn. En ook heel milieuvriendelijk. Maar dat is de beeldvorming en perceptie weer. Dus als de technologie
leidt tot massaproductie, dan kan het op die manier weer weerstand oproepen.
C: Oké, en nog een ding. Door die technologisering komen er ook meer vleesvervangers op, er is gewoon meer mogelijk zoals kunstmatig vlees
en dat soort dingen. Dat neemt een vlucht, dat … of is dat nog niet zo?
L: Ja, maar een vlucht … Wat je wel ziet is dat de technologie voortschrijdt en dat je daardoor meer varianten en betere producten krijgt als
vleesvervangers. Of het meteen een vlucht neemt, dat vraag ik me af. Het helpt dat er betere producten en meer smaakvolle producten komen.
Maar ik denk dat de grootste stimulans daarachter, en dat is een van je andere trends, is de parttime-vegetariër enzo, dat mensen zich meer
bewust worden en dat hun manier van eten effect heeft op het milieu, en dat dat misschien niet zo handig is. Dat ze daardoor beter is om af
en toe geen vlees te eten.
*Check opnameapparatuur*
C: Oké, dus dat is niet perse direct een negatieve invloed?
L: Nee, niet op het imago.
C: De trend erachter, het flexitarisme, is dan meer negatief dan … ?
L: Ja, ook niet. Ik denk niet dat dat een negatief imago oplevert voor de intensieve veehouderij. Die trend is denk ik een reactie op de berichten
dat veel vlees eten niet gezond is en niet goed is voor het milieu. En daarom zijn meer mensen bewust en overgestapt om af en toe geen vlees
te eten.
C: Dus het komt dan voort uit gezondheid?
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L: Gezondheid en milieu. Want de intensieve kippenteelt is veel beter voor het milieu dan de buiten-kippen, maar voor de gezondheid is het
helemaal niet erg om af en toe een stukje kip te eten. Sterker nog, kip is een van de meest efficiënte eiwitbronnen, het komt in de buurt van
soja. Qua milieueffect is dat niet eens zo superveel erger.
C: Dus met de trend gezondheid heeft de veehouderij hier juist weer baat bij?
L: Je kan beter kippenvlees eten, dat is wit en mager, dan het rode rund- of varkensvlees.
C: Dus er zit ook wel onderling verschil tussen?
L: Ja, er zit onderling verschil tussen.
C: Oké, we hebben het al even over veganisme en vegetarisme gehad. Daar heeft mee te maken dat vlees als niet goed wordt gezien. Of dat
nou om gezondheid of dierenwelzijn is, of andere redenen, het wordt gewoon niet voor niks niet gegeten. Wat denk je dat de invloed daarvan
is op het beeld ….
L: Ja. De vraag is wat is de oorzaak en wat is het gevolg? Ik denk, dat kan je heel moeilijk uit elkaar halen. Trends zijn per definitie langdurige
processen die op een gegeven moment gesignaleerd worden als een trend, als maar genoeg mensen het gaan doen, ga je het een trend
noemen. En als het voldoende lang blijft is het een trend, want als het maar even is, dan is het een hype, dat is geen trend. Die ontwikkeling
van flexitarisme, het minder vlees eten, dat is volgens mij iets wat wordt ingegeven door gezondheidsaspecten en milieuaspecten. En misschien
ook wel door diervriendelijkheidsaspecten. En die zorgen ervoor dat mensen flexitariër worden. Of dat dan nog een keer terugkomt naar die
intensieve veehouderij, dat het daardoor het imago minder maakt, dat kan.
C: Ik denk dan even kort door de bocht: het vlees komt daar vandaan. Vlees is om wat voor reden dan ook niet gewenst.
L: Af en toe niet gewenst, want veel mensen eten een paar dagen geen vlees.
C: Oké, bij flexitariërs dan wel. Maar dat zie je wel, of niet? Ik zeg het wel heel zwart-wit.
L: Ik denk wel dat als mensen ervaren dat af en toe geen vlees eten ook een goede optie is, dat ze dan ook minder behoefte hebben aan dat
vlees en daarmee dan ook makkelijker openstaan voor kritiek tegen de intensieve veehouderij. Of dat bijdraagt aan een slechter imago
veehouderij, ja, als mensen ervaren dat je makkelijk zonder kan, en dat er goede alternatieven zijn, dan zal inderdaad het imago van vlees in
het algemeen afnemen. En dat hangt af van de reden waarom mensen flexitariër worden, of dat dan iets is wat veel meer gaat over gezondheid
of over dierwelzijn of over milieu. Dus of het direct op de intensieve veehouderij effect heeft, of op de veehouderij in het algemeen?
C: Dus meer op productniveau?
L: Ja, meer op productniveau. Het veganisme, het meer extreme, die zullen denk ik meer … Ja, als mensen resoluut overstappen om vegetariër
of veganist te worden, dan heb je het wel over mensen die iets afzweren. En die zijn vaak sterker gemotiveerd, en daarmee denk ik ook meer
tegen de veehouderijsystemen. Het feit dat je dieren uberhaupt eet voor je gezondheid. Die zullen ook sterker tegen de intensieve veehouderij
zijn dan tegen de biologische veehouderij.
C: Dus als dat soort trends heel groot worden, dan groeit daarmee ook de weerstand tegen de intensieve veehouderij?
L: Ja, ik denk het wel.
C: Oké. Een andere trend is dat er steeds meer plantaardig wordt gegeten, dat hangt daar natuurlijk mee samen. Maar dat heeft niet perse
met vegetarisme te maken. En wat denk je wat de invloed van die trend is op het imago, van de intensieve veehouderij?
L: Ik vraag me af of je dit apart kunt nemen, of dat dit onderdeel is van het flexitarisme. [discussie onderzoeksopzet]. Dat zijn allemaal trends
waardoor vlees als minder noodzakelijk wordt gepercipieerd, en daarmee ook de vleesproductie, en misschien al wel helemaal de intensieve
vleesproductie, want die zijn al helemaal veel vlees aan het maken. Dus die trends, daarvan denk ik dat ze op dezelfde manier werken.
C: Ik heb nog een trend: ethisch consumeren, ook wel verantwoord consumeren genoemd. En wat denk je dat daarvan de invloed is op het
imago?
L: Ik denk dat dat een negatief effect heeft op het imago van de intensieve veehouderij.
C: En waarom?
L: Omdat men dieren aan het vermenselijken is, en men daarom denkt dat dieren behoefte hebben aan het menselijke welzijn. En omdat men
hun eigen huissituatie reflecteert op het dier, terwijl men weinig weet hoe de intensieve veehouderij daadwerkelijk werkt. Hoe zorgvuldig veel
veehouders met hun dieren omgaan. Want als je een dier optimaal wil laten groeien, moet je het optimaal verzorgen, anders doet ‘ie het niet.
Want dan is het energie kwijt aan stress of aan ziektes bestrijden. Dan groeit het niet.
C: Dus alleen al vanuit dat oogpunt zal een boer goed voor zijn dier zorgen?
L: Ja, vanuit economisch gewin is het alleen maar handig voor een veehouder om heel goed voor je dieren te zorgen, want dan leveren ze het
meest op. Dus de meeste veehouders proberen dat ook.
C: Maar het is dus ook een gebrek aan kennis?
L: Ik denk dat er een gebrek aan kennis is bij veel mensen, vooral bij de grachtengordel, die niet precies weten hoe het in elkaar zit. Dus dat
ethisch verantwoord consumeren, dat ook menselijk met dieren om willen gaan, dat dat een slechte, een negatieve invloed heeft op het imago.
C: Ja. Ik heb er ook een positieve uitkomst gevonden, ik ben benieuwd wat je daarvan vindt. In Nederland is natuurlijk heel veel strenge
regelgeving op dat gebied, dus de Nederlandse veehouderij zou zich misschien kunnen positioneren van ‘bij ons zit het goed, wat we moeten
wel’. Is dat onzin, of vind je dat ook?
L: Dat is geen onzin, want een groot deel van de Nederlandse vleesproductie wordt geëxporteerd. Dus ten opzichte van het buitenland… Dat
geldt ook voor die technologisering, ik denk dat je op beide dingen, dat Nederland voorloopt in verhouding met ander landen, zoals Arabische
landen waar veel kip naar wordt vervoerd enzo. Dan kan je zeggen dat Nederland dat wel als kwaliteitskenmerk kan meenemen in de verkoop
van vleesproducten in het buitenland. Maar de vraag is dan ‘in hoeverre is die ethisch inkoop-houding ook aanwezig in die andere delen van
de wereld waarnaar je het exporteert?’. Voor hun zou de Nederlandse intensieve veehouderij misschien ethischer zijn dan hun lokale intensieve
veehouderij. Daarmee zouden wij nog positief scoren.
C: Dus vooral in het buitenland?
L: Ja, maar als zij dus het welvaartniveau hebben zoals wij hier, en daarmee denken van ‘wij moeten die vermenselijking van de veehouderij
daar ook wortel laten schieten’, dan gelden natuurlijk dezelfde regels als in Nederland.
C: Dan heb je hetzelfde publiek, eigenlijk?
L: Ja dan heb je dezelfde houding van het publiek eigenlijk, die zouden dan misschien wel net zo kritisch naar de intensieve veehouderij kijken.
Maar zolang de intensieve veehouderij in Nederland eigenlijk beter is voor de beesten en het milieu dan de lokale intensieve veehouderij, dan
ben ik daar voorstander van.
C: Oké, dus wel een kans maar vooral in het buitenland.
L: Ja.
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C: Oké, dan heb ik nog een trend, en dat is transparantie in de voedselketen. Dus dat is bij de veehouder zelf, maar dus ook in de hele keten.
Ja, wat denk je dat daarvan de invloed op het imago is?
L: Plus en min. Min omdat mensen daadwerkelijk gaan zien hoe het in elkaar zit, omdat ze zich niet realiseren hoeveel kippen er daadwerkelijk
in zo’n schuur zitten. Plus, omdat men kan zien dat die beesten in zo’n schuur daadwerkelijk kunnen bewegen en een plekje hebben met
speeltjes en kunnen kiezen wanneer ze eten of drinken. En dat ze zien dat die beesten niet allemaal niet perse op elkaar gestapeld liggen en
weet ik veel wat. Het hangt dus af van de perceptie, de eerste verwachting, waarmee de mensen dat soort dingen gaan zien. En dan heb ik het
vooral over camera’s in de stal, maar ook over ‘kom in de stal’ en dat soort dingen. Dus ja, plus en min, het hangt vooral af van de perceptie
die men heeft.
C: En denk je dat de dichte schuren van de intensieve veehouderij, heel anoniem, dat dat hierbij een rol speelt?
L: Ja, daar moet je camera’s gaan gebruiken.
C: En jij bedoelt dan camera’s die altijd online te zien zijn?
L: Ja, want je komt in de stal en dat is allemaal prachtig, maar als je al die dierziektes buiten de deur wil houden, dan moet je aan allerlei
veiligheidsvoorschriften voldoen, en dan is het zeer lastig om allerlei mensen binnen te laten.
C: Ik vind dat een mooi idee voor mijn advies.
L: Ik ken stallen, daar hebben ze ook een hele glazen wand. Die heb je zelf ook gezien. Daar kan je kijken, dat is wel een optie, dan sta je buiten
maar kun je wel toch kijken. En je hebt ook natuurlijk met geiten enzo, kinderboerderijen en dat soort gein, maar dat is wat minder intensieve
veehouderij. [Anekdote]
C: Dan heb ik mijn laatste trend, dat is gezondheid. Dat is dan zo’n megatrend, die overal boven staat en op verschillende manieren uitwerking
heeft, zoals bijvoorbeeld veganisme, noem het maar. Wat denk je dat van die megatrend de invloed is op het imago?
L: Dat hangt af van het dier. En van hoe mensen het vertalen. Als mensen gezondheid vertalen als in minder vlees eten, dan heb je minder
veehouderij en minder intensieve veehouderij nodig. Dat is negatief.
C: Dan kom je bij die opmerking over het veganisme?
L: Ja, maar als je gezondheid ziet als dat je beter wit vlees kan eten dan rood vlees, dan kan je nog wel profijt hebben van het goedkope, witte
kippenvlees dat je bij de intensieve veehouderij kan krijgen.
C: Dus dat is dan een positieve invloed?
L: Dat zou kunnen. Ik denk ik het algemeen dat het een trend is bij gezondheid dat je alles op een hoopt gooit, omdat men niet zo genuanceerd
kijkt dat wit kippenvlees misschien beter is dan rood vlees van een varken of koe. Al adviseert het Voedingscentrum wel specifiek om minder
rood vlees te eten.
C: Oké. Nou, vlees staat dus ook wel steeds meer bekend als ongezond, vooral bij groepen als vegetariërs en veganisten, maar dat wordt wel
breder. Denk je dat dat ook meespeelt? Het lijkt steeds meer om te slaan naar ‘vlees is ongezond’. [herhaling]
L: Denk je dat dat meespeelt, dat zei ik. In zijn algemeen gooit met het op een hoop en zegt men ‘vlees is minder gezond, dus we eten minder
vlees, dus minder veehouderij nodig, dus minder intensief nodig.’
C: Oké. En heeft dan ook de opkomst van gezonde eiwit-alternatieven er iets mee te maken? Omdat dat ook steeds meer opkomt, zoals
biefstukjes van vega worden steeds lekkerder.
L: Dat is het microniveau he, wat kies je dan? Als je ervoor kiest om minder vlees te eten, ga je dan specifieke vervangers kopen, of ga je
gewoon minder vlees eten? Want je hebt eigenlijk helemaal niet, je kunt ook een lasagne zonder vlees maken, je hebt helemaal geen vlees
nodig. Je hebt geen specifieke vervanger nodig.
C: Dus daar ligt het niet perse aan?
L: Nee.
C: Dus als je op zoek bent naar specifieke vervangers is het fijn, maar ze lokken niets uit?
L: Ja, het is helemaal de vraag. Ze lokken misschien ander koopgedrag uit, maar hebben ze ook een effect op het imago? Het maakt het alleen
makkelijker om ergens anders voor te kiezen, maar dat schopt niet direct tegen het imago aan. Tenzij je jezelf heel erg als alternatief voor vlees
presenteert, als je zegt van ‘jongens, vlees is eigenlijk niet goed, wij zijn een goed alternatief’. Dan schuur je wel tegen vlees aan. [Discussie
onderzoeksopzet] Er is eigenlijk toch maar een enkele trend die invloed heeft op het imago van de intensieve veehouderij, en dat is
dierenwelzijnseffecten. Dus het is een trend dat er veel meer aandacht wordt besteed aan dierenwelzijn, die luxe hebben wij in ons goed
ontwikkelde, rijke land. Die trend, specifiek op dierwelzijn, die zorgt ervoor dat er een negatief imago is voor de intensieve veehouderij.
[Discussie onderzoeksopzet] Als ik zou nadenken wat verklarende factoren zijn van hoe mensen aankijken tegen de intensief of niet intensief
gehouden veehouderij, en het imago, dan zou ik als trend nemen, de ontwikkelingen op social media. Dat zorgt ervoor dat mensen ongebeiteld,
dan kunnen mensen hun mening spuien, ongeacht kennis en ervaring of niet … Ik heb net een stuk geschreven over wetenschap en emotie,
in een blad voor milieuprofessionals.
C: Ah, interessant, daar heb ik een deel van mijn literatuurstudie over gedaan.
L: Ah, kijk aan. Maar daaruit zie je eigenlijk dat mensen dus heel ongenuanceerd en ongefundeerd dingen kunnen roepen op social media,
zonder dat ze daarop worden afgeknald. De enige wetenschapper die zich dan ermee bemoeit en met feiten komt wordt gewoon van tafel
geblazen door vijfentwintig ongefundeerde tegenopmerkingen, waar hij geen zin heeft om op te reageren en het daar maar bij laat zitten.
C: Ah, je noemt nu ook precies een deel van mijn probleemstelling, dat vind ik leuk om te horen.
L: Ah. Dus die trend, dat dit plaatsvindt, dat daarmee er veel minder geluisterd wordt naar de echte argumenten van hoe de wereld in elkaar
zit en hoe goed of slecht iets is, en wat het verschil is tussen de intensieve en de minder intensieve veehouderij, en wat dat voor effect heeft
op het milieu of de gezondheid van je geproduceerde stukje vlees, die worden amper gehoord.
C: Dus feiten doen er niet meer toe?
L: Feiten doen er veel minder toe, ja. Ik denk dat dat ook wel een trend is die je mee kan nemen.
C: Geen voedingstrend, maar wel een maatschappelijke misschien.
L: Het gaat over communicatie over voeding. En hoe er over voeding wordt gesproken. En hoe dat het imago van voeding beïnvloedt, dus het
heeft wel degelijk met voeding te maken. Net als die trend van de technologie, van de productie, of in de verwerking, dat heeft ook niks met
voedsel te maken, dat is technologie, en dit is communicatietechnologie. Het gaat wel over voeding.
C: Dus dan gaat dit over de wetenschappelijke basis van voeding?
L: Ja, iets van technologische ontwikkelingen en communicatie ofzo.[Bespreken onderzoeksopzet] En ander ding is ook de demografie. We
zitten met een heleboel babyboomers van na de Tweede Wereldoorlog die het fantastisch vinden dat ze een stukje vlees kunnen kopen. Die
gewend zijn om heel zuinig te eten, weinig geld te besteden en te kijken waar goedkope dingen zijn. Vanuit die houding, de naoorlogse
zuinigheid, heel erg gestimuleerd zijn om nog steeds het aardappelen, groente en vlees, AVG’tje, met een goedkope invulling daarvan, te eten.
En dat komt dan vaak van de intensieve veehouderij. De trend van deze deelpopulatie die ontzettend vasthoud aan die oude eetgewoonten,
waar de intensieve veehouderij een belangrijke rol speelt, want die zorgt voor een kwalitatief goed en goedkoop stukje vlees. Die mensen gaan
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op een gegeven moment allemaal dood. Over een jaar of twintig, als die mensen echt allemaal dood zijn, dan zal je een sterke afname in de
vleesconsumptie zien. Over twintig jaar, read my lips.
C: Ja, ik heb het straks zwart op wit, dus. Ik denk dat we moeten afronden. Ik heb een laatste vraag, voor mijn advies. Wat vind jij van de term
intensieve veehouderij?
L: Hij is al ingeburgerd, en beter dan de bio-industrie, zoals het vroeger werd genoemd. Dat geeft veel meer industrialisatie weer dan intensieve
veehouderij, maar ik vind ook de intensieve veehouderij … het geeft wel weer wat het is, maar het kan ook negatief gepercipieerd worden. Je
zou ook kunnen zeggen, de efficiënte veehouderij. Of de inhouse-veehouderij.
C: Dat vind ik een mooie. Ik heb dit aan iedereen gevraagd, en iedereen vond het best moeilijk om met ideeën te komen. Ik heb bijvoorbeeld
ook de hoogtechnologische veehouderij gehoord, maar het is toch moeilijk om van die industriële bijklank af te komen.
L: Inhouse-veehouderij, dat geeft een huiselijke sfeer aan, klinkt heel positief.
C: Maar dan neem ik dat mee. Ik hoor van iedereen, ik heb nog niet gehoord, ‘is een goede term, laten zo’. Dus dat neem ik mee. Bedankt, ik
zet hem op stop.
*Afronding van het gesprek en groet*

Bijlage 5. Interview Harianne Hop (woordelijke transcriptie)
H:
C:

Harianne Hop
Corlissa van Lohuizen

*Introductie, vraag om toestemming voor opname van het interview*
C: Hartelijk bedankt dat je tijd wilde vrijmaken voor dit interview. Ik studeer op dit moment dus af bij Schuttelaar & Partners. Omdat het voor
Schuttelaar & Partners interessant is, en uit persoonlijke interesse, heb ik de intensieve veehouderij als onderwerp gekozen voor mijn scriptie.
De hoofdvraag van mijn onderzoek is ‘hoe kan communicatie bijdragen aan een duurzamer imago van de intensieve veehouderij onder
consumenten’. Hiervoor interview ik verschillende stakeholders, belanghebbenden, waar jij er als boerin dus een van bent. Dat zijn dus
overheden, boeren, leveranciers, NGO’s als Wakker Dier, iedereen die er iets mee te maken heeft breng ik in kaart. Ook hoe ze ermee omgaan,
zodat ik een idee krijg van wat er gebeurt. Verder ben ik zeer benieuwd naar jouw achtergrond en wat je doet.
H: Nou, ik ben dus Harianne Hop, 21 jaar en ik verzorg kalveren. Die zitten in twee stallen: eentje heeft er 350, de andere 450. Die zijn niet van
mij, maar van grotere bedrijven die ze neerzetten in stallen en waar mensen als ik dus voor zorgen, echt kleine kalfjes nog in het begin. Er komt
ook soms een vertegenwoordiger vanuit dat enorme bedrijf, die is een tussenpersoon. Zelf werk ik voor MB Agriservice, dat is van Martijn
Bikker, en voor hem werk ik en hij regelt dus eigenlijk de mensen voor in de stallen. Via hem ben ik dit gaan doen een aantal jaar geleden, want
vroeger deed ik niets perse iets met kalveren maar wilde wel altijd al graag boerin zijn.
C: Dankjewel, nou dan ga ik gewoon beginnen met de vragen. Hoe denk jij dat de consument over de intensieve veehouderij denkt?
H: Ja, jeetje. Nou gewoon, dat veel te veel dieren op een klein stukje grond zitten, en dat het zielig is, en ja …
C: Dus vooral over dierenwelzijn?
H: Ja, dat vooral ja.
C: En negatief?
H: Ja, eigenlijk best wel negatief.
C: En helemaal niks positiefs denk je?
H: Ja, vast wel wat positiefs maar je hebt er echt wel mensen bij die het wel snappen, maar het meeste wat in beeld gebracht wordt is toch de
negativiteit.
C: En er is een minderheid die het wel een beetje snapt?
H: Ja, dat denk ik wel.
C: En denk je dat ze ook iets vinden van milieu en veehouderij?
H: Ze zullen er vast wel wat van vinden maar het gaat ze vooral om dierenwelzijn waar ze best wel moeilijk over doen.
C: Oké. En hoe denk je dat de consument over de sector denkt op het gebied van duurzaamheid? Hoe ze dus bezig zijn?
H: Ja, goeie … Ja.
C: Of zijn ze er juist niet mee bezig, dat kan ook. Of vinden ze dat jullie niet duurzaam bezig zijn, veel uitstoot …?
H: Ja, ik denk er toch overal wat over valt te zeuren, maar dat ze zich daar veel minder mee bezig houden.
C: Oké, dat heeft dan dus wat minder de aandacht. Merk je dat er vanuit de consument meer vragen worden gesteld over de voedselproductie,
en dus ook over wat jij doet?
H: Ja, over alles wat ze halen willen ze weten wat voor leven het heeft gehad, zo ongeveer.
C: Wanneer merk jij dat?
H: Nou, alles krijgt een dierenbewustzijn-sticker of hoe noemen ze dat.
C: Beter Leven?
H: Ja, dat, een Beter Leven-sticker, ja alles moet dat krijgen, dan denk ik echt van ‘wat is dat voor dikke onzin’. Uiteindelijk wil iedereen vlees
op zijn bord.
C: En komen er ook wel eens mensen aan jou vragen, of hoe gaat dat?
H: Nee, aan mij nooit. De meeste mensen weten niet eens dat ik een veehouderij heb.
C: Oké. En hoe vind jij, dus wat is jouw mening, hoe de sector presteert op het gebied van duurzaamheid?
H: Ja, op zich best goed, natuurlijk kunnen er dingen beter, zoals het nu gaat is het volgens mij beter dan dat het ooit geweest is.
C: En waarom vind je dat?
H: Nou ja, zoals vroeger had je kistkalveren, nu heb je ze gewoon in groepen, dat is voor de kalveren beter, en alles er omheen. Het is veel
meer uitgedacht, waardoor het uiteindelijk allemaal veel beter is.
C: En ook misschien op het gebied van uitstoot en dat soort dingen verbeteringen? Of alleen echt dierenwelzijn?
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H: Ja, dat uitstoot ..
C: Jij doet er ook niet zoveel mee, jij ziet denk ik vooral het dier?
H: Ja, ik zie vooral het dier. De rest er omheen, daar houd ik me eigenlijk niet eens mee bezig.
*Check opnameapparatuur*
C: Verschilt dat, hoe mensen denken over bedrijven op het gebied van duurzaamheid? Dus is er bijvoorbeeld een verschil in hoe mensen
denken over duurzaamheid tussen varkens, pluimvee en kalveren?
H: Ja, over varkens hoor je niet eens zo denderend veel, tenminste, ikzelf. Vooral de pluimvee volgens mij, met plofkippen.
C: Dus negatief?
H: Ja, dat denk ik wel. Ook door de negativiteit moest ik pas een cursus doen over hoe je pluimvee moet vangen, hoe je dit moet doen en dat
moet doen. Echt gezeik zeg.
C: Dus er is meer aandacht voor negatieve …
H: Ze proberen er wel wat mee te doen. Omdat het zo negatief is, moeten wij dus zo’n cursus volgen zodat niet zomaar iedereen die stal binnen
kan lopen en lukraak met die beesten om kan gaan.
C: Dus er is wel degelijk verschil tussen?
H: Ze proberen er wel echt wat aan te doen, om wat positiever in beeld te komen.
C: En zie je nog verschil tussen bijvoorbeeld varkens en kalveren, wat jij doet, als in hoe mensen daar over denken? Negatiever over varkens
of negatiever over kalveren?
H: Ja, sommige mensen trekken hun bek open .. Zoals pas ook, er was een reclame op de radio en dat ging nog over kistkalveren, dat heeft
niemand meer! Dat mag ook niet meer, dat moet je ook niet willen, daar niet van. Maar dat is er al niet meer. In mijn omgeving, ik werk
eigenlijk alleen met kalverenhouders, dus ik hoor niet zo denderend veel over varkenshouders, maar ja, ik weet dat eigenlijk niet, mensen
vinden het best wel hetzelfde. Het lijkt ook wel op elkaar, met z’n allen in een groepje, dan gaan ze weg, het verschil is niet zo heel groot.
C: Oké. En neem je zelf wel eens initiatief om mensen te laten zien wat er op jouw bedrijf gebeurt. Dus doe je moeite om te communiceren
met de consument?
H: Ja! Zoals die facebookpagina van MB (haar werkgever) zetten we altijd dingen over de kalveren. Zoals pas, hadden we ze losgelaten en
hadden we een hele uitleg erbij gedaan van ‘ze worden losgelaten, eerst nog vastgezet zodat je ze beter individueel kan zien, dan pas worden
ze losgelaten, en dat ze meer ruimte krijgen’. Dat proberen we wel echt, de positiviteit in beeld brengen. Dat wel.
C: En wel vooral denk ik? Geen open dagen?
H: Nee, want dan moet je bepaalde, dan moet je een familiebedrijf zijn of zoiets, dan mag je wel open dagen hebben.
C: Het mag anders niet?
H: Ja, weet ik eigenlijk niet. Maar die krijgen echt zo’n bord in de tuin. Tegenover mijn stal is dat.
C: Dus je doet wel je best om iets te laten zien?
H: Ja, als mensen iets vragen ofzo, natuurlijk ga ik er dan positief over praten. En dan op Facebook alles laten zien.
C: Dus je schaamt je niet, je bent transparant?
H: Nee, ik schaam me sowieso niet. Je weet gewoon als je zelf boer bent, dat wat je doet dat je dat goed doet .
C: Oké, en zijn er afspraken met jouw collega’s of andere mensen om op een bepaalde manier over je werk te praten? Dus bijvoorbeeld ‘we
spreken af om te laten zien hoe het echt is, we vertellen geen negatieve dingen of juist wel’.
H: Ja, dat wel. Zoals als ze net los zijn en ze springen, dat kun je op Facebook zetten. Maar als je een dooie hebt, ja, daar ga ik niet mee te koop
lopen en het laten zien.
C: Dat is dan een soort van code?
H: Ja, eigenlijk wel. Dooie moet je gewoon aan de weg leggen, onder de kap, en niet laten zien. Tuurlijk, met elkaar praat je er wel over van
‘joh, hoe kan dat?’ en dat soort dingen. Maar het is niet van dat we dat aan de buitenwereld laten weten, dat is meer echt van het is leuk, ze
hebben ruimte, ze krijgen genoeg voer en genoeg aandacht. Dat wel.
C: Dus vooral positief? En negatief heeft eigenlijk geen plaats in jullie communicatie?
H: Bij onszelf, intern wel, dan kun je laten zien welke dingen wij kunnen verbeteren. Naar de buitenwereld moeten wij wel positief blijven, want
er is al genoeg negativiteit. Niet om het mooier te maken, maar zodat de mensen ook eens een keer de mooie kant zien.
C: Want die negatieve kant is al te veel belicht?
H: Ja. Daarom.
C: Oké, dan heb ik nog een paar vragen voor jou als boerin. Je vond net dat het best goed ging op het gebied van duurzaamheid, maar het kan
nog beter, zei je. Vind je dat je veel invloed hebt, als persoon, als boerin, op het publiek, de consument, als het vervolgens gaat om het
verspreiden van die mening? Denk je dat je veel mensen kunt bereiken?
H: Ik denk niet dat heel veel mensen wat van mij aannemen. Ik ben niet heel belangrijk, ik ben gewoon een van de weinige, kleine boerinnetjes
ofzo. Natuurlijk ben je wel positief en zullen ze vast wel iets naar je mening luisteren, maar als je die grote bedrijven hebt, die kalveren
aansturen, dat kan veel meer bereiken dan gewoon een zielig persoontje kan.
C: Dus je krijgt meer bereik als je je aansluit bij zo’n groep?
H: Ja, de grote mensen in de veehouderij krijgen natuurlijk veel meer aandacht, want daar nemen mensen wat van aan. FrieslandCampina,
zulk soort mensen bijvoorbeeld, als die er positief over doen, dat gaat veel beter als dat een lukraak boertje gewoon wat zegt.
C: En dat geldt voor jou als persoon ook?
H: Ja, ik kan wel wat proberen maar ik denk niet dat veel mensen het echt van me aannemen.
C: Oké, zou je een grotere invloed willen om jouw verhaal als veehouder te vertellen aan de consument?
H: Ja, soms wel. Zoals nu ook maakt het me geen reet uit, maar zoals met die reclame van Wakker Dier over de kistkalveren, dat is er niet eens
meer, ga dan mensen niet laten denken dat zulk soort dingen nog bestaan! En over dat transport, dat was pas helemaal negatief de wereld in,
terwijl kalveren niet eens langer dan zolang op de wagen mogen, je moet perse die ventilatie hebben, je moet perse dit en dit en dit, tussendoor
moeten ze rusten en de vrachtwagen af. Het is allemaal echt wel geregeld, maar ze doen alsof het helemaal niet zo is.
C: Ze weten het dan ook misschien niet?
H: Nee, de mensen weten het allemaal niet, omdat ze er niet in leven! En er wordt nooit echt precies gezegd hoe het allemaal zit.
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C: De afstand is te groot?
H: Ja, dat is gewoon zo. Vroeger had ik echt zoiets van ‘dat is zielig’. En nu leef ik er zelf mee en is het totaal anders. Als je je erin verdiept, weet
je het veel beter, maar de meeste mensen nemen alleen aan wat ze op TV zien en dat geloven ze gelijk. Dus eigenlijk ja, zou ik het wel fijn
vinden als ze dat geloven en van je aannemen!
C: Ja, ik merk het. En als je dan communiceert over wat je wel goed doet, wat je net zei over ventilatie en zoveel uur staan, dat zijn veel feiten
die je hebt. Als je dan je verhaal zou kunnen doen, zou je dan vooral die feiten vertellen of meer een verhaal? Wat vind jij belangrijker?
H: Nou ja, je moet er een mooi verhaal van maken met feiten. Die feiten zijn de belangrijke dingen die mensen geloven, maar als je alleen de
feitjes zegt, dat werkt niet. Dan denken ze nog van ‘fuck you’. Maar als je dat in een mooi verhaal brengt met de feitjes tussendoor, dan komt
het beter over.
C: Dus het zou dan een mix moeten zijn tussen feiten en emotie?
H: Ja, eigenlijk wel. Ik denk dat dat het beste overkomt.
C: Wat je nu allemaal zegt, communiceer je dat ook echt actief richting anderen? Ongeacht of je veel mensen bereikt of niet.
H: Als mensen wat aan mij vragen, dan wel, maar als ze niets aan mij vragen houd ik me gewoon stil.
C: En denk je dat de boodschap aankomt, zoals je het nu tegen mij zegt?
H: Ik denk het wel, ze merken aan mij wel aardig veel emotie, dus ik denk dat ze er wel wat van meekrijgen.
C: Oké, mijn laatste twee vragen. Wat is jouw reactie als je ziet dat de intensieve veehouderij negatief in het nieuws komt? Zoals die reclame
van Wakker Dier? Heb je dan de neiging om je te verdedigen, of juist niks te zeggen, dicht te slaan, het maar te negeren?
H: Ik heb de neiging om dan super boos te worden in mezelf, en dan verdedigen. Laten zien hoe het echt zit. Niet die negativiteit, maar laten
zien van sommige dingen zijn misschien wat negatief, maar dan laten zien waaróm dat zo is. Dus in het begin zitten ze ook in kleine hokjes,
mensen vinden dat zielig, maar het is juist beter voor ze want dan kun je ze individueel behandelen. Maar weet je dat niet, dan denk je ‘oh,
zielig’.
C: Is het misschien te complex voor de mensen om te begrijpen? Want ze denken dat ruimte goed is, maar voor een kalfje kan dat juist slecht
zijn.
H: Ja! In het begin heb je gewoon nodig dat je weet hoe een kalf is, want dan kun je ze daarna bij elkaar zetten. De middelste zet je bij elkaar,
de anderen zet je bij elkaar, je weet precies wat hij nodig heeft en dan leer je je kalf kennen. Dan kun je ze bij elkaar gooien.
C: Dus het is te complex voor de consument?
H: De consumenten verdiepen zich er te weinig in om dat te kunnen zien. En andere instanties doen er te makkelijk over van ‘ze zitten in een
klein hokje, dus’. Niet uitleggen, niet waarom, niet hoe. Ze denken niet verder na.
C: Oké, de laatste vraag. We hadden het net al over de term intensieve veehouderij. Wat vind je van de term?
H: Hij heeft gelijk. Als je het zo zegt denk je echt van ‘het is massaproductie, rammen, rammen, rammen, vlees, vlees, kilo’s, kilo’s, klaar. Maar
dat is het echt niet. Dus in principe is het ook beter als ze er iets anders van maken, maar wat wil je er dan van maken?
C: Nou, doe eens een voorstel. Heb je een leuk idee?
H: Ja, massaproductie met heel veel liefde. Ja, geen idee. Dat is nog best wel lastig.
C: Ik snap dat het niet in tien seconden lukt. Het mag wel massa zijn?
H: Ja, het is ook gewoon zo. Sommige stallen hebben gewoon 1500, 2000 kalveren, dat is ook massa. Maar je kent gewoon letterlijk waar elk
kalf. Massaproductie hoeft niet slecht te zijn. Als jij als boer met hart en nieren ervoor gaat, dan ken je elk dier dat je hebt. Dat is het gewoon.
Het is voor jou geen massa, het is voor jou je kindje, soort van.
C: Dus eigenlijk massaliefde?
H: Ja, net als iemand die een hartstikke groot bedrijf heeft maar die kent wel al zijn personeelsleden. Daar gaan ze toch ook niet over lopen
zeuren?
C: Ik ben door mijn vragen heen. […] Bedankt, wat jij zegt komt overeen met mijn literatuurstudie, wat veel boeren denken.
H: Ja, want je voelt je in een hoekje gedrukt. Je bent een zielig boertje, en nog een zielig boertje, en je kunt niks beginnen tegen instanties die
tegen de boeren zijn. Dat is niet alleen Wakker Dier, het zijn ook andere instanties. Wakker Dier heeft ook wel gewoon goede dingen, maar
andere dingen .. Zoals nu ook, dat ze alles van die koeien in de wereld gaan brengen. Natuurlijk, het is niet allemaal goed wat er gebeurt. […]
Het is goed dat het wordt onderzocht, want het hoort niet, maar dan zit wel iedereen (de hele sector) ermee. Dat is kut, punt.
C: En hoe denk je dat mensen dan denken over boeren als persoon.
H: Ik denk dat het heel verschillend is. Ik denk dat heel veel mensen denken van ‘die houdt van z’n vee, die gaat goed om met z’n vee, die kent
het en doet er alles voor’. Ik denk dat als je het echt over een boer hebt, dat ze dan heel positief zijn, maar als je het dan hebt over al die stallen
erbij dat ze dan denken van ‘het is gewoon kilo’s knallen en ze geven er niks om, het is omdat ze geld krijgen’.
C: En hoe denk je dat dat komt? Als je het over de boer hebt, is het dus leuk en aardig, maar …
H: Omdat als je een boer in je hoofd hebt, dan denk je ‘die heeft een paardje, een ezeltje, een kalfje, een hondje’, gewoon allerlei dingen. Maar
als je het over een stal van 2000 kalveren hebt, dan gaat er een knop om en denk je ‘oh jeetje, zoveel, die kan niet alles kennen en het is alleen
maar voor het geld’. En als je echt denkt, dat diertje, dat diertje, dan denk je meer aan huisdieren in plaats van aan massa.
C: Dus bij de boer denken mensen vaak snel in romantische beelden, en bij het bedrijf meer in moderne beelden, aan geld en systeem?
H: Ja! Ja, dat denk ik wel. Dat denk ik echt.
C: En hoe komt het dat die boer een romantisch beeld krijgt?
H: Omdat toen je klein was, werd je opgevoed met verhaaltjes over de boer en de boerderij, en een varkentje.
C: En dat strookt niet met de schuren van nu.
H: Nee! Je zag een varkentje, een paardje, een huis en een tuin, dan was je een boer. Een hooivork en een keer melk van de koe. Maar die
hadden een of twee koeien, geen tweehonderd.
C: Dus dat is niet meegegroeid met hoe het nu vandaag de dag is?
H: Nee, maar het werkt wel hetzelfde. Want de boer geeft net zoveel om zijn vee, of het er nou tweehonderd zijn of twee. Anders mag je jezelf
ook geen boer noemen vind ik. Dan ben je eigenlijk ook gewoon voor het geld aan het werk. Dan ben je ook geen boer.
C: Want wat is een boer wel?
H: Een boer ben je als je met alles wat je hebt voor je vee gaat, dat dat op nummer een staat, ondanks wat je ook maar hebt. Dat vind ik.
Anders moet je niet aan dieren beginnen, het zijn levende wezens, daar moet je gewoon alles insteken wat je hebt. Dat is net als je met mensen
werkt, dat vind ik ook.
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C: Dat is mooi gezegd, een mooie afsluiter.
*Afronding van het gesprek en groet*

Bijlage 6. Interview Harry Kager (woordelijke transcriptie)
H:
C:

Harry Kager
Corlissa van Lohuizen

*Introductie, vraag om toestemming voor opname van het interview*
C: Hartelijk bedankt dat je tijd wilde vrijmaken voor dit interview. De hoofdvraag van mijn onderzoek is ‘hoe kan communicatie bijdragen aan
een duurzamer imago van de intensieve veehouderij onder consumenten’. Hiervoor onderzoek welke stakeholders de intensieve veehouderij
beïnvloeden, dat is mijn derde deelvraag, en daarvoor wil ik jou graag interviewen. En wat is jouw functietitel, wat zijn je werkzaamheden?
H: Officieel ben ik senior Adviseur Duurzame Landbouw bij Schuttelaar & Partners. Ik adviseer dus over verduurzaming van de land- en
tuinbouw. De afgelopen elf jaar heb ik voor boerenorganisaties gewerkt, de boerenlobby. Wat wij veel deden was sparren met boeren, of
groepen boeren, over nieuwe regelgeving, of ze dat zouden willen, hoe ze op kansen o het gebied van duurzaamheid willen inspelen. Daar
hebben we veel over gespard, van Limburg tot Groningen, bij LTO. Eerst de Limburgse LTO, toen de noordelijke, toen de zuidelijke, en toen
allemaal. Ik vind die regio’s altijd een beetje stom, want het gaat gewoon over een boer, over Nederland, dus ik heb niet zoveel met alleen de
Veluwe of alleen Limburg. Vandaar dat ik overal heb gekeken.
C: Oké, we gaan het eerst hebben over hoe bepaalde groepen tegen de duurzaamheidsprestaties van de intensieve veehouderij aankijken. En
dan als eerst over de veehouders, hoe denk jij dat ze tegen de duurzaamheidsprestaties aankijken?
H: Duurzaamheid is sowieso een erg breed begrip.
C: Oh, bij mij is dat alleen klimaat, dat moet ik er even bij zeggen.
H: Daar weten ze heel weinig van. Uit enquêtes van Agro Energiek komt dat veel boeren geen broeikasgassen kunnen noemen. Ze halen stoffen
door elkaar, ze weten dus ook niet of ze er goed in zijn of niet. Ze weten dat niet zo goed. Het algemene beeld van veehouders over de
Nederlandse veehouderij is wel dat het redelijk goed is ten opzichte van andere veehouderijen, in het buitenland. Ze hebben zoiets van ‘wij
zijn efficiënter, doen de dingen netter, lopen voor op het buitenland’. Dat is het algemene beeld.
C: Oké, dus best positief, maar ruimte voor verbetering of niet echt?
H: Nou, misschien als je doorvraagt een beetje.
C: Oké, en verschilt dat nog onderling tussen soorten veehouders, per sector, varkens, of kippen?
H: Ja, je ziet bij de varkenshouderij dat die onder maatschappelijke druk allerlei nieuwe regels heeft gekregen de afgelopen decennia. Er is
daar al herhaaldelijk geïnvesteerd in schonere stallen, met luchtwassers, die zijn verplicht voor varkenshouderijen en pluimveebedrijven. En
die zitten niet te wachten op de nieuwe investeringsronde. Die zitten niet te wachten tot de overheid weer komt. Dus dat is bij varkens en
pluimvee. Bij de melkveehouderij zie je hele grote verwarring na een aantal nieuwe regels de afgelopen jaren. Dat gaat over nieuwe regels van
grondgebondenheid, fosfaatrechten, daar zit men ook niet op nieuwe regels te wachten.
*Check opnameapparatuur*
C: Dus het is wel verschillend.
H: Ja, dat is verschillend. Wat je ook ziet, is dat varkenshouders en pluimveehouders betere ondernemers zijn dan melkveehouders. Ze zijn
meer ondernemend. Ze kijken meer naar waar ze in investeren en naar wat dat oplevert. Melkveehouders zijn van oudsher daar iets minder
mee bezig, en meer bezig met het verzorgen van hun koeien, gechargeerd gesteld. Ze zijn natuurlijk allemaal een andere boer, maar over het
algemeen kun je zeggen dat de melkveehouderij minder ondernemend is dan de varkenshouderij en pluimveehouderij.
C: En waarom is dat denk je?
H: Misschien omdat de melkveehouderij toch wat meer steun heeft gehad de afgelopen vijftig jaar, in financiële zin. Ze hadden ook een
melkquotum, ze waren redelijk beschermd.
C: Dus ze hoefden ook niet zo te ondernemen?
H: Nee, en de bedrijven zijn ook best klein, gezinsbedrijven, soms vrij traditioneel, met traditionele boeren. Ik weet niet of je dat herkent vanuit
je omgeving. Er zijn natuurlijk hele innovatieve en ondernemende melkveehouders, maar een heel deel is toch wel minder ondernemend dan
de varkenshouders. De varkenshouders, en soms ook wel de pluimveehouders, zijn de laatste jaren heel erg de kant opgegaan van
ondernemers die dingen goed voor elkaar hebben, gaan voor rendement. Wel minder romantisch misschien, maar wel veel betere rekenaars.
C: Oké, duidelijk. Een andere stakeholder is de keten. Dat is natuurlijk breed. Ik heb al iemand van een supermarkt geïnterviewd, maar je hebt
ook nog veevoer, restaurants, slachterijen. Wat kun jij zeggen over dat soort partijen, hoe die tegen de duurzaamheidsprestaties aankijken?
H: Op het gebied van klimaat?
C: Op het gebied van klimaat, van de intensieve veehouderij.
H: Nou, ik zie bij de veevoersector heel veel deskundigheid. Die hebben de afgelopen jaren heel veel onderzoeken gefinancierd over hoe
veevoer met een lage carbon footprint geproduceerd kan worden, en wat veevoer in de pens doet. Er gebeurt nog niet altijd veel met die
onderzoeken, maar je ziet wel heel veel deskundigheid, en ik denk dat het beeld van de veevoersector is dat ze vergeleken met het buitenland
beter zijn. Dat beeld speelt ook wel in de vleesketen, in de vleesverwerking. Maar in de vleesketen zie ik veel minder expertise op het gebied
van klimaat. De hele grote vleesverwerker is VION, die heeft zich er nog een beetje in verdiept, maar in veel mindere mate dan de
veevoersector. Waar de veevoersector echt experts heeft, rekenprogramma’s, is de vleessector toch veel minder. En vooral bij kleinere
vleesverwerkers zie je toch minder expertise. Weten ook net als boeren niet echt waar het over gaat.
C: Maar als je het ze zou vragen, dan zouden ze het oké vinden, positief?
H: Als jij zou vragen hoe de veehouderij scoort, dan zullen ze het wel positief formuleren. Ze denken van ‘wij zijn efficiënter dan het buitenland’.
Maar ze sturen niet de boeren ofzo, ze geven de boeren geen meerprijs, ze weten ook niet zo goed waar het over gaat.
*Check opnameapparatuur*
C: Oké, dat is helder. De laatste stakeholder is de overheid, hoe die denkt over de duurzaamheidsprestaties. Dus ook de vraag: hoe denk jij dat
de overheid denkt over de duurzaamheidsprestaties, klimaat, van de intensieve veehouderij?
H: Ja, er zijn natuurlijk verschillende overheden, ik ga uit van het Ministerie van LNV. Dat is de overheidsinstantie op het gebied van landbouw.
Op basis van de cijfers is die positief over de duurzaamheid, maar die ziet wel heel duidelijk verbeterpotentieel. En verbeternoodzaak. Dat is
toch een verschil met de veehouders. Ik denk dat LNV op zich de veehouderij positief scoort, zeker met deze positief ingestelde minister (Carola
Schouten), maar ziet wel heel duidelijk noodzaak tot verbetering. Met name als het gaat om waterkwaliteit, dus emissies naar water, en ook
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wel op het gebied van klimaat, dat de overheid zegt ‘op termijn moet dan allemaal naar klimaatneutraal’. Zo letterlijk zeggen ze dat nog niet,
maar dat is wel de tendens.
C: Oké, helder. Ik blijf even bij de overheid. Want hoe denk jij dat het bereik van de overheid is naar de consument? Is dat groot, klein?
H: Om de consument te overtuigen?
C: Bijvoorbeeld, of in ieder geval hun standpunt overdragen. Of de consument er vervolgens iets mee doet is een ander verhaal.
H: Ik denk dat het Ministerie van LNV nog wel aardig de mogelijkheid heeft om iets te communiceren, maar ik weet niet of dat altijd wel wordt
geloofd. Plus, het is vaak een hele zakelijke communicatie vanuit LNV. Wel natuurlijk tegenwoordig met Carola Schouten, die doet het misschien
leuker. Maar ik denk op zich dat ze wel een aardig bereik hebben ja. Als je andere overheidsinstanties, zoals provincies of gemeentes of
waterschappen, bekijkt, dan denk ik dat het een stukje minder is. Ik denk dat consumenten ook weer iets meer twijfelen aan de deskundigheid
van deze overheidsinstanties op het gebied van landbouw. En ook niet onterecht, trouwens.
C: Helder. De veevoer bijvoorbeeld, uit de keten, hoe denk je dat het bereik van die sector is? Richting de consument.
H: Richting boeren nog wel redelijk, maar richting de consument heel matig.
C: Dus zij hebben geen bereik om hun best wel positieve mening te verspreiden?
H: Ik denk heel beperkt. En als ze al wat verspreiden is dat beperkt. Ze zouden zich misschien kunnen organiseren dat ze er wat meer mee gaan
doen, maar momenteel is het gewoon beperkt. En als ze wel wat gaan doen, moeten ze denken ik heel goed gaan nadenken over hoe ze dat
strategisch aanpakken.
C: Oké, en hoe geldt dat voor andere partijen, zoals vleesverwerkers?
H: Ik denk idem dito. Bij de consument, de burger, zou dat bij sommige mensen negatief kunnen overkomen. Sommige mensen hebben bij een
slachterij toch negatieve ideeën. Ze denken van ‘lieve dieren, moeten we die wel op ons bord doen?’. Dus ik kan me voorstellen dat een
slachterij alleen weinig te zeggen heeft. Als ze zich bundelen als een sector totaal, zou het misschien iets kunnen zijn. Dat is nu nog niet het
geval.
C: Oké, en dan de veehouders weer, waar we mee begonnen. Hoe denk je dat hun bereik is?
H: Nou, als individuele veehouders is dat heel slecht. Dan kunnen ze alleen wat via sociale media doen, wat via hun netwerk. Dat is trouwens
heel belangrijk, dat elke ondernemer een soort ambassadeur is. Ik vind ook dat daar wel aandacht voor moet zijn, dat elke boer in zijn netwerk
probeert uit te dragen dat hij goed bezig is, en dat het niet meer zo gaat als tien jaar geleden.
C: Dus alleen is het bereik zeer beperkt.
H: Alleen is het bereik zeer beperkt, maar ook als collectief is het heel moeilijk. Theoretisch zou je wel bereik kunnen hebben, maar dan heb
je wel het probleem van, je moet collectieve middelen verzamelen, dat is heel moeilijk georganiseerd.
C: En bedoel je met collectieve dingen dan LTO, of meer campagnes zoals Boeren van Nederland?
H: Beide bedoel ik. Via LTO is het denk ik heel lastig, dus echt een initiatief waar honderd of tachtig procent van de boeren aan mee financiert,
dat is heel moeilijk. Een campagne is wat beter mogelijk. Dan heb je ook wat lagere kosten misschien. Dat je dan probeert een paar enthousiaste
boeren daar achter te zetten. En dat die boeren ook zelf gaan meehelpen, dat kan wel werken. En dat je eigen initiatief beloont. Maar ook dan
zit je niet zo snel op de schaal van TV-reclames of nationale impact. Het blijft bij leuke trajecten om richting de burger te communiceren. Ik zie
daar overigens wel heel veel voorbeelden van, van veehouders die open dagen of communicatie naar burgers in hun buurt doen. Volgens mij
werkt dat op zich wel.
C: Want wat komt daar uit voort? Een beter imago, meer betrokkenheid?
H: In ieder geval zijn die open dagen altijd goed bezocht, dus dan zou je denken dat er toch enige impact van uitgaat. Dus ik denk dat al die
open dagen van individuele boeren, en al die campagnes, toch uiteindelijk belangrijk zijn. Maar, misschien bereik je daar mensen in de stad
wel moeilijker mee.
C: Is het dan nog vooral de eigen achterban?
H: Ja, eigen achterban deels en de dorpen. Dat is niet helemaal de achterban. Ik denk dat de mensen uit dorpen nog wel bij de boer op bezoek
komen, terwijl dat echt niet de achterban is. Die kunnen iets heel anders doen. Alleen als iemand in het centrum van Amsterdam woont dan
zie ik het wat moeilijker, dat die op het erf bij de boer komt kijken.
C: Dus daar is nog veel te halen?
H: Daar is misschien wel wat te halen ja.
C: Mag ik je dan nog een vraagje stellen over de stakeholder NGO’s?
H: Ja, tuurlijk.
C: Oké, hoe denk je dat de stakeholder NGO, wat heel breed is, want je hebt het extreme Wakker Dier en het wat meer gematigde Natuur &
Milieu, maar toch in het algemeen, hoe denk jij dat zij aankijken tegen de duurzaamheidsprestaties van de intensieve veehouderij?
H: Ik denk dat zij het idee hebben dat dat heel slecht is. En dat uit de veehouderij methaan komt, en broeikasgassen zoals we inmiddels weten.
En dat in feite de intensieve veehouderij moet krimpen of weg moet.
C: En waar komt die gedachte vandaan, denk je?
H: ik denk een beetje vanuit filmpjes van Partij voor de Dieren, of wensdenken, dat de intensieve veehouderij op andere
duurzaamheidsgebieden niet goed is, dat ze het daarom weg willen hebben. Ik denk overigens dat ze geen punt hebben, dat ze beter een
ander punt kunnen zoeken dan klimaat.
C: En dat is?
H: Nou, dat je meer moet praten over of je uberhaupt nog vlees wil eten. Of vind ik uberhaupt dat ze zo gehouden moeten worden. Op het
gebied van klimaat hebben ze absoluut geen punt, want de carbon footprint van de intensieve veehouderij is vrij laag. En die heeft ook nog
reductiepotentieel, dus volgens mij is het vrij dom van ze.
C: Ze zouden misschien beter op gewone veehouderij kunnen richten?
H: Ja, koeien hebben een grotere uitstoot. Omdat hun pens methaan aanmaakt. Koeien kunnen gras omzetten, varkens kunnen dat niet. En
bij dat omzetten van het gras in al die magen van de koe komt veel broeikasgas vrij. Bij een varken is dat niet. Bij een kip ook niet.
C: Dus die zijn eigenlijk cleaner wat dat betreft?
H: Die zijn cleaner. Als je de vleesproductie en consumptie zou bekijken wereldwijd, als iedereen zou overstappen van het eten van koeien naar
het eten van varkens en pluimvee, heb je een enorme klimaatwinst. Als iedereen nou weer overstapt naar plantaardig, dan heb je een nog
verdere klimaatwinst. Zo heel slecht doen ze het niet, ze hebben niet zulke hele slechte kaarten. En ze moeten de reducties, ten opzichte van
1990, voor de varkenshouderij en pluimveehouderij is dat ongeveer veertig procent, en dat is fenomenaal als je het vergelijkt met de industrie
in Nederland, die hebben soms een stijging van broeikasgasemissies. Deze sector heeft een reductie van veertig procent, volgens mij kan je
dan niet zeggen dat ze het slecht doen op het gebied van klimaat. Dus ik vind dat van de NGO’s niet zo handig. Ik denk dat ze daar bot op
vangen, als ze dat als argument hebben voor dat de sector moet krimpen.
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C: Oké, en die negatieve mening van de NGO’s, denk je dat ze een groot bereik hebben om die vervolgens naar de consument te verspreiden?
H: Ja, redelijk groot. Zeker als ze dat een beetje ongenuanceerd doen komt het best wel over denk ik.
C: Want dat hoort de consument graag denk je?
H: Dat gevoel heb ik soms ja. Dat gevoel hebben ook veehouders. Die hebben het idee dat het een groot complot is.
C: Dat behandel ik ook in mijn onderzoek. Ik ben benieuwd wat je daarvan vindt. Ik heb nog een vraagje. Wat vind je van de term intensieve
veehouderij?
H: Ik heb er persoonlijk niet zo heel veel op tegen. Ik vind hem redelijk neutraal, je zou het ook als negatief kunnen neerzetten maar ik vind
hem redelijk neutraal. Het is volgens mij toch de vakterm. De negatieve term, dat is, hoe heet dat ook alweer?
C: De bio-industrie?
H: Dat is duidelijk de negatieve term, dan vind ik dit redelijk neutraal, ik vind niet daar je daarvoor weg moet lopen. De bio-industrie vind ik
wel een beetje een typische term, dan is het wel duidelijk dat je het zwart-wit wegzet.
C: Wat vind jij dat er in een eventuele naam moet zitten, wat voor associaties?
H: Iets met dierenhouderij, veehouderij.
C: Dus het dier moet terugkomen in de naam?
H: Niet perse het dier, want de intensieve veehouderij is in principe varkens, pluimvee en kalveren. [brainstorm] Ik kan me ook voorstellen dat
je moet oppassen met het introduceren van nieuwe namen, dan kunnen burgers en consumenten ook denken van ‘dat is een beetje
windowdressing’. Dan noemen ze het vrolijke dierenhouderij, maar ze bedoelen de bio-industrie. Dat kan dus een beetje sceptische reacties
opwekken, dus ik zou een beetje oppassen.
C: Oké helder, heb je nog iets toe te voegen?
H: Ja, wat ik lastig vind is dat consumenten en burgers toe willen naar een ruime veehouderij met dieren op stro, dat het gezellig is, dat het
dier naar buiten kan, en traag groeit. Het lastige daarvan is dat het in principe niet positief voor het klimaat is. Voor het klimaat is het ’t beste
om het zo efficiënt mogelijk te voeren, zo snel mogelijk het vlees te krijgen.
C: Dus een beetje dierenwelzijn versus klimaat?
H: Dat is inderdaad tegenovergesteld in een bepaalde mate. Ik denk dat het heel reëel is dat er meerdere duurzaamheidsdoelen zijn. Dus dat
het heel reëel is om te zeggen van ‘klimaat is niet het allerbelangrijkste, of in ieder geval niet het enige doel’.
C: En wat zou een ander doel dan zijn?
H: Ja, dierenwelzijn. Maar ook diergezondheid, biodiversiteit.
C: Het totaalplaatje?
H: Ja, dat soort zaken. Overlast naar de omgeving, de gezondheid van de boer, dat is ook een issue.
C: Dat stukje complexiteit neem ik ook mee in mijn onderzoek. [uitleg onderzoek].
H: Ja, je ziet wel dat de Nederlandse en Europese landbouwproductie aan tal van regels moet voldoen. Die zijn al niet op te sommen, zoveel.
Er zit wel een bepaalde bodemgrens in natuurlijk. Die bodemgrens is al behoorlijk groot als je het vergelijkt met landbouwproductie elders in
de wereld, bijvoorbeeld in de VS. Daar mag je qua GMO’s en meststoffen veel meer dan hier. En ik denk dat de intensieve veehouderij ook veel
meer last heeft van het feit dat het tien, twintig jaar geleden heel slecht ging. Toen was het veel smeriger en minder efficiënt dan nu. Ook
dierenwelzijn deed er veel minder toe. Toen gingen we nog staarten van schapen afhalen omdat we dachten dat het nodig was, noem maar
op.
C: [uitleg onderzoek]
H: En misschien ligt het ook wel grotendeels aan de boeren hoor, die toch teveel aandacht hebben met dat soort regels om alleen maar te
vertragen, in de lobby, en te weinig aandacht te hebben om met de overheid en eventueel de NGO’s om eens positief te communiceren. Dat
is misschien wel een tip. Dus op het moment dat er weer zo’n regel is, waar je op zich als veehouderij niet op zit te wachten, het zijn altijd
meer kosten of meer gedoe, dat kan soms wel meevallen, maar dat je dat dan aangrijpt en zegt ‘hier gaan we in ieder geval over
communiceren’. Maar dat gebeurt dan ook niet.
C: Dus dat is nog een verbeterpunt?
H: Dat is een verbeterpunt. De veehouderij gaat dan met de hakken in het zand en moet dan uiteindelijk toch, en dan is alle communicatie
gegaan, ook vanuit individuele boeren, van ‘goh, belachelijk dat ik dit nou in een keer moet’.
C: Dus vanaf het begin positief erin?
H: Nou, vanaf het begin is misschien een beetje veel gevraagd. Maar op een gegeven moment is een besluit gevallen, en dan zou je het
natuurlijk wel kunnen draaien. Bijvoorbeeld, we moeten alle kippen buiten laten lopen. Daar kun je je in het begin tegen verzetten, want het
is natuurlijk een vrij onzinnige regel, dat het dan toch besloten is en met zijn allen de handen ineenslaat en zegt ‘nu gaan we communiceren
dat alle kippen in Nederland buiten lopen en dat dat positief is’. Dan maak je er iets van. Het voorbeeld is niet helemaal goed hoor.
C: Oké, we gaan afronden. Heb je nog een laatste toevoeging?
H: Nou, je mag altijd over de veehouderij vragen stellen. Dus dan mail of bel je maar.
C: Oké, dankjewel, dat is goed.
*Afronding van het gesprek en groet*

Bijlage 7. Interview Albert Moerkerken (woordelijke transcriptie)
Dit was een schriftelijk interview.
A:
C:

Albert Moerkerken
Corlissa van Lohuizen

C: Mijn naam is Corlissa van Lohuizen en voor advies- en communicatiebureau Schuttelaar & Partners ben ik bezig met een afstudeerscriptie.
Door middel van deze scriptie wil ik onderzoeken hoe communicatie kan bijdragen aan een duurzamer imago van de intensieve veeteelt onder
consumenten. Een onderdeel van mijn scriptie is een onderzoek naar hoe verschillende belanghebbenden van de intensieve veehouderij over
deze sector denken, met name op het gebied van duurzaamheid.
Van Harry Kager begreep ik dat u als onderzoeker actief bent bij de RVO en iets over dit onderwerp kunt vertellen.
Ik hoop dat u daarom bereid bent de onderstaande vragen wilt beantwoorden:
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C: Wat is het belang van de overheid bij de intensieve veehouderij?
A: De overheid heeft een economisch belang bij de sectoren van de intensieve veehouderij.
C: Hoe denkt de overheid dat de intensieve veehouderij presteert op het gebied van duurzaamheid (klimaat/klimaatvoetafdruk)?
A: De klimaat-impact van de intensieve veehouderij is gering. Koeien en kalveren hebben een aanzienlijk grotere impact door de methaan die
zij uitstoten. Dit gebeurt door pensfermentatie. Wel is er lokaal soms overlast, bijvoorbeeld door geur en fijnstof dat vrijkomt bij het houden
van pluimvee. Ook zijn er gezondheidsissues, hierbij kun je denken aan antibiotica en salmonella. De klimaatvoetafdruk en het dierenwelzijn
in Nederland zijn van een hoog niveau. Samen met enkele andere landen in de EU staat Nederland op dit gebied aan de top.
C: Hoe denkt u dat de invloed van de overheid is als het gaat om het verspreiden van deze mening over de duurzaamheidsprestaties?
A: Ik ben van mening dat de invloed van de overheid in de communicatie neutraal zou moeten zijn.

Bijlage 8. Interview Jeanet Brandsma (woordelijke transcriptie)
J:
C:

Jeanet Brandsma
Corlissa van Lohuizen

*Introductie, vraag om toestemming voor opname van het interview*
C: Hartelijk bedankt dat u tijd wilde vrijmaken voor dit interview. Ik ben dus Corlissa, vierdejaars studente Communicatie en op dit moment
studeer ik af bij Schuttelaar & Partners. Omdat het voor Schuttelaar & Partners interessant is, en uit persoonlijke interesse, heb ik de intensieve
veehouderij als onderwerp gekozen voor mijn scriptie. De hoofdvraag van mijn onderzoek is ‘hoe kan communicatie bijdragen aan een
duurzamer imago van de intensieve veehouderij onder consumenten’. Hiervoor onderzoek welke imagocampagnes er zijn in de landbouw, en
daarvoor wil ik u graag interviewen. En ik ben nu wel benieuwd naar uw achtergrond.
J: Ik ben vijf huizen verderop, daar, geboren op het melkveebedrijf. Na de middelbare school ging ik naar Wageningen, vlak bij Ede. Daar heb
ik de opleiding Veeteelt gedaan, met een nadruk op bedrijfseconomie. In die studie heb ik eigenlijk overal over de wereld gezworven, en
uiteindelijk kwam ik de buurjongen van vijf huizen verderop weer tegen. Toen kwam ik hier weer. We hebben hier een melkveebedrijf, en
daarnaast doe ik een heel aantal dingen buiten het bedrijf. Ik ben heel lang bij LTO bestuurder geweest, twaalf jaar lang geloof ik. Daar ken ik
Harry (collega) dan van, Harry zat ook op het mestdossier, en ik had dat ook namens de melkveehouderij. Vorig jaar ben ik daarmee gestopt.
Ken je al die discussies rondom fosfaatrechten? Daar ben ik wel door getriggerd, toen hadden we een vergadering met de bestuurders uit de
regio en toen hadden we echt zoiets van ‘er moest actie komen, er moest wat gebeuren’. Ik wist het ook niet, was best wel boos en er was
onzekerheid om die fosfaatrechten hing. Op een gegeven moment werd besloten dat degenen die voor daar energie voor hadden die
woensdag naar het kantoor van LTO-Noord zouden gaan, om het erover te hebben. We hebben uiteindelijk een actie bedacht, die heette de
‘Laarzenactie’. Dat was een actie waarbij de enige boodschap was ‘we zijn klaar met de onzekerheid, we willen dat er stappen gezet worden’.
Dat was het moment dat iedereen om zich heen zat te draaien, iedereen wist dat er een stap gezet moest worden, mar niemand wilde die
stap zetten. De politiek had net andere discussies gehad, die wilde eigenlijk ook die stap niet zetten. Dus niemand wilde die stap zetten. En
toen heeft die groep een heel andere manier van communicatie gekozen, met filmpjes, zo van ‘wij gooien onze laarzen weg’. Dat waren hele
leuke filmpjes. Dat sloeg zo aan, het eerste filmpje zorgde ervoor dat de staatssecretaris, er was toen nog geen minister, binnen een dag
reageerde. Toen gingen we in gesprek. Eline Vedder heeft ook een ontzettend mooi filmpje gemaakt. En dat heeft heel erg de druk verhoogd
op het proces. Om beter tot besluitvorming te komen. Die groep is heel erg gericht om niet op de inhoud te willen gaan, maar binnen een
week stonden we in het journaal.
C: Het gaat dus echt om het agenderen?
J: Het gaat echt om het agenderen. Want je ziet, zodra je naar de inhoud gaat, worden de discussies lastiger en moeilijker. Je gaat dan voor
iemand anders praten, en lastige discussies. Nu was het gewoon ‘ik zit in de onzekerheid, en ik wil dat er duidelijkheid komt’. Dus dat was de
enige boodschap. Vanuit die groep, daar komt Boeren van Nederland uit voort. Dat is de achtergrond. Tegelijkertijd was de boerinnen-actie
geweest.
C: Die ken ik niet.
J: Op een gegeven moment leek er een meerderheid in de Tweede Kamer te zijn dat het kalfje langer bij de koe moest blijven. En toen zijn een
aantal boerinnen opgestaan die zeiden ‘nou zeg je dat wij niet goed voor onze kalfjes zorgen’ en ze gingen met twee bussen ... Ik ben daar
aangehaakt hoor, niet organisatorisch geweest, en gezorgd dat er bussen betaald werden en op die manier geholpen. En iemand anders die
een communicatie-achtergrond heeft geholpen met persberichten en dat soort dingen. Ik zat meer op de achtergrond. En dat heeft ook
helemaal de politiek gekanteld. Dus dat waren een aantal ervaringen die maakten van ‘he, er gebeurt iets en er kan iets’.
C: Toen kregen jullie de smaak te pakken?
J: Ja. Je ziet dat de boerenbehartiging een beetje de flair kwijtraakt. Je ziet de maatschappelijke discussies zo groot worden dat de politiek ze
overneemt en de sector staat ernaar te kijken. Die gaat alleen maar in de verdediging zitten, hakken in het zand. Daarmee kantelt de discussie
dus niet.
C: Dus je zegt eigenlijk: het debat wordt gekaapt door degene met de grote mond, en degenen die er echt niets over te zeggen hebben, boeren
in dit geval, kunnen haast niet anders dan stil blijven of verdedigen.
J: Ja, dat is een beetje het patroon wat je ziet. En hoe kun je dat veranderen. Dat besef is er bij heel veel mensen, ik ben niet de enige hoor. Je
ziet dat heel veel mensen daar op een andere manier mee om willen gaan.
C: Nou, zulke vragen komen ook veel bij Schuttelaar terecht, dus zo kom ik er weer bij. Mooi om dat nu uit de praktijk te horen.
J: Ja, dus je moet iets anders doen om invloed te hebben op het publieke debat. Nou, dat is best lastig, want als er op een gegeven moment
een item is, kun je het item agenderen en daar iets mee doen. En dit is dan een beweging die we groter willen maken, dus dat is een iets
andere manier van agenderen. We hebben iemand erbij die ons begeleidt, dat hebben we ook wel nodig omdat je anders in valkuilen valt.
*Check opnameapparatuur*
C: Bedankt voor deze introductie, dan weet ik ook de achtergrond en waar het vandaan komt. Heel interessant. Ik ga maar gewoon even mijn
vragen af. De eerste vragen gaan dus over het imago. En de eerste vraag is: hoe denkt u dat de consument over de intensieve veehouderij
denkt. Dat mag uw persoonlijke mening zijn.
J: Mijn persoonlijke mening is dat de consument heel erg van een afstand naar de intensieve veehouderij kijkt. Wat ook zo is dat heel veel
grote namen in Nederland de varkenshouderij bijna afgeschreven hebben. Maar vervolgens is de consumptie van varkensvlees en kippenvlees
helemaal niet gedaald. Dus je ziet wel, er gebeurt wel wat, het kantelt de verkeerde kant op. Maar het gedrag van consumeren is er nog niet
naar. Je ziet natuurlijk wel een groep in de randstad die met argumenten rond klimaat en minder vlees eten komen. Die krijgt steeds meer
invloed in het debat. Het effect van hoe consumenten naar de intensieve veehouderij kijken, is niet altijd positief, maar dat is dus geen reden
om het (vlees) niet te eten.

163

C: Dus veel woorden, weinig daden?
J: Ja, maar dat kan wel, je ziet wel in het debat dat het wel verdergaat. Als daar niet op een andere manier mee omgegaan wordt, zie je dat
het gewoon gaat kantelen met een rare politieke setting kan het zijn dat ze net als bij pelsdierhouders in een keer gaan zeggen van ‘het moet
maar helemaal uit Nederland weg’. Je ziet wel dat die beweging groter gaat worden.
C: En is dat dan vooral klimaat-gefocust?
J: De Partij van de Dieren is er natuurlijk ingestapt met het beeld van dierenwelzijn. Dat het zo zielig is dat die beesten daar zitten. Het klimaat
wordt daar heel erg mooi aan vastgekoppeld.
C: En vindt u dat iets van de laatste jaren? Of was dat in de vorige eeuw ook al zo?
J: Nee, het is iets wat de laatste tien jaar steeds meer bodem heeft gekregen. Ik denk dat heel veel mensen bijna een op een denken, als ze
klimaat horen, dat ze bijna direct denken ‘we moeten minder vlees eten’. Volgens mij is die connectie al behoorlijk gelegd en geframed.
C: En vindt u die connectie negatief, of niet gunstig?
J: Je zal daar op een of andere manier op moeten reageren. Dan wel dingen anders laten zien, dan wel de discussie aangaan over hoe het wel
zal moeten. Dat soort dingen.
C: En ik ben dat wel benieuwd naar wat u vindt van de rapporten waarin de maatschappelijke waardering voor de landbouw werd onderzocht.
Daar kwamen best wel hoge cijfers uit, tussen de zeven en de acht. Terwijl het in de media en op andere plekken niet een zeven of acht lijkt te
zijn. Hebt u daar een verklaring voor?
J: Ik denk dat de samenleving individuele boeren heel erg waardeert, maar dat de sector an sich minder gewaardeerd wordt. De negativiteit is
altijd gerelateerd aan de hele sector. Dat zijn verschillende elementen, net zoals dat bij de melkveehouderij heel erg een frame werd gemaakt
dat melkveehouders wel heel makkelijk met de regels omgaan. Dat is de connectie erbij. [onderbreking] Van meerdere kanten wordt er heel
negatief over de intensieve veehouderij en duurzaamheid gedaan. Dus de varkenssector zal daar positief, dat doen ze ook deels al wel, op
moeten reageren van ‘de soja die geïmporteerd wordt gaan we meer uit Europa halen’, dat soort dingen.
C: Dus wel actief reageren op wat de consument wil?
J: Ja, volgens mij wel. In ieder geval onderzoeken wat de mogelijkheden zijn, ik denk dat dat sowieso altijd goed is.
C: We hadden het net al even over duurzaamheid. Hoe denkt u dat de consument expliciet op het gebied van duurzaamheid denkt over de
sector, de intensieve veehouderij. Stel dat je het zou vragen aan iemand op straat.
J: Duurzaamheid en de intensieve veehouderij wordt denk ik direct gelinkt aan dierenwelzijn en klimaat, waardoor het haast direct negatief is.
Terwijl als je duurzaamheid linkt aan hoe met weinig grondstoffen geproduceerd wordt, wat in wezen ook duurzaam is, dat element raakt
helemaal verloren. De beleving is dat dat niet goed is, terwijl daar de manier waarop de intensieve veehouderij vlees produceert, wel erg
duurzaam is. De buren, die heb je gezien he, die hebben aan deze kant ook nog pluimvee zitten, die hebben voor de gangbare kuikens om het
af te leveren veel minder nodig per stukje vlees dan voor een Beter Leven-kip. Die hebben veel meer voer nodig, en blijven er langer.
C: Dus het is niet altijd beter?
J: Nee, en dat is dus die complexiteit die haast niet meer is uit te leggen. Het lukt haast niet meer om de voor- en nadelen uit te leggen.
C: Dus bijvoorbeeld: wat goed uitpakt voor klimaat kan slecht zijn voor dierenwelzijn?
J: Ja. De complexiteit raakt verloren in de debatten.
C: Dus dat maakt het voor de consumenten heel moeilijk. Dat is dan een deel van het probleem?
J: Ja, klopt. En hoe zou je dat soort dingen beter kunnen adresseren? Dat als je de ene stap zet, dat niet de andere stap niet goed is. Dat is bij
koeien ook zo. Voor de koeien wil je graag meer ruimte voor de koe hebben, terwijl als je kijkt naar de ammoniakuitstoot, dan is die veel
negatiever. Dus die complexiteit, die er ook gewoon zit in het veehouderijsysteem, dat is heel moeizaam en heel lastig, om dat over te brengen.
C: En is dat ook onmogelijk?
J: Nee, volgens mij is het niet onmogelijk. Alleen, je moet wel als het frame al heel erg de ene kant op zit … hoe doe je dat dan, toch het gesprek
aangaan? Als je helemaal vastzit in een bepaalde mening, hoe kun je dan toch een open discussie voeren, dat het niet zo zwart-wit is?
C: Nou, daar hoop ik een steentje aan bij te kunnen dragen. Merkt u ook dat er vanuit de consument meer vragen worden gesteld over de
voedselproductie, dus ook over uw eigen bedrijf?
J: Nou, op ons eigen bedrijf eigenlijk niet. Wat ik wel heel erg merk is dat mensen van buitenaf altijd als eerste vragen ‘hebt u de koeien al
buiten?’. Die vragen, naar de weidegang, dat is een heel belangrijk item. En wij hebben ze buiten. En dat bewustzijn is er dus wel, dat zit er
heel erg in.
C: En heeft dat volgens u te maken met dierenwelzijn? Omdat dat voor de consument toch tastbaar is?
J: Ja, je kan het zien he. Het is een van de items … Dat is dus ook het voordeel van de melkveehouderij is dat de koeien buiten lopen, dat kan
je ook zien.
C: En denkt u dat daarom het imago iets positiever is dan dat van kippen of varkens?
J: Ja. Dat denk ik wel. Volgens mij had de melkveehouderij die voorsprong een heel aantal jaren, maar nu er discussies rondom mest zijn
geweest en fraude, zie je ook dat het imago van de melkveehouderij niet beter wordt. In de debatten die we als sector zelf hebben om de
weidegang beter te positioneren en centen die je meer krijgt als je weidegang toepast, dan zie je met name de wens om weg te blijven van de
intensieve veehouderij, die de dieren heel erg achter gesloten deuren hebben.
C: Dus jullie willen daar ook niet mee geassocieerd worden als melkveehouderij?
J: Nou ja, dat was wel een van de redenen om het wel heel erg te positioneren. Vanuit de intensieve veehouderij werd ook heel erg gezegd
van ‘hee, jullie hebben een mooie kaart in handen, maak er gebruik van, want wij kunnen die niet toepassen’.
C: Dan nog even over Boeren van Nederland. Wat is het precies, wat zijn jullie werkzaamheden?
J: Het is een beginnende beweging om het gesprek aan te gaan met en in de maatschappij, om op die manier begrip te krijgen voor elkaars
standpunten en daarmee beter te kunnen komen met oplossingen.
C: En, een beetje een gekke vraag misschien, maar waarom werken jullie niet samen met andere initiatieven als Boer Bewust en Agro NL,
waarom is het allemaal ‘los’?
J: Ja, dat is een goede vraag. Wij hebben ons wel aangemeld in Team Agro NL, maar dat voelde niet helemaal lekker. We hebben ons wel
gewoon aangemeld, maar in het begin waren ze heel erg verdedigend, in de communicatiestijl. Op internet en sociale media gewoon heel erg
in de verdediging. In het stuk van ‘wij willen meer uitleggen wat wij doen’. En het is goed dat dat gebeurt, maar wij willen juist niet opnieuw
uitleggen maar het gesprek aan gaan, om op die manier wat te bereiken. Dus een hele andere stijl qua communicatie. En ik zie dat in Team
Agro NL, dat ze in het begin heel erg hakken in het zand hadden, heel erg verdedigend waren, maar je ziet dat ze nu al daarvan terugkomen.
Ze hadden een beetje een dubbele opdracht voor zichzelf. Aan de ene kant wilden ze een koepel zijn voor allerlei initiatieven, en aan de andere
kant wilden ze promotie maken voor de sector. Dat zijn wel twee verschillende elementen. Want ze wilden een koepel zijn voor allerlei kleine
initiatieven, die allemaal iets met communicatie doen. Maar in de tussentijd willen ze zelf ook die communicatie doen. En dat maakt hun dat
ze nog hun positie daarin moeten bepalen. Dus je ziet dat ze daar wel iets in wijzigen, ik denk dat ze hun positie beter aan het bepalen zijn. En
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je ziet dus dat iedereen een andere stijl heeft. De een richt zich heel erg op communicatie en zenden, of heel erg vertellen hoe alles gaat, of
mensen uitnodigen op het bedrijf om dat te laten zien. Wat wij willen doen, dat is ons doel, dat lukt ook niet altijd, maar dat is naar de burger
toegaan en het gesprek aangaan. De een is echt heel erg van het uitleggen wat hij doet, en dit is wat meer naar de maatschappij toegaan en
daar de discussie aan te gaan.
C: Dus dan is er ook een wezenlijk verschil van de burger naar jou toe halen of zelf naar de burger toegaan.
J: Ja. En alles is goed he. Alles is goed.
C: Het ideaalplaatje is dan van alles wat, en dat het allemaal lukt?
J: Ja. Maar je ziet dat er dus verschillende mensen zijn die dat kunnen. De een voelt zich er heel erg happy bij om mensen, eentje voelt zich
heel erg happy om constant uit te leggen. Het is allemaal goed, niks is niet goed. Je hebt Boer Bewust en Boert Bewust.
C: Die laatste ken ik niet.
J: Het is de moeite waard om daar naar te kijken. Boer Bewust is ontstaan vanuit de akkerbouw. En die hebben heel erg het motto van ‘wij
gaan constant zenden, leuke dingen zenden, met onderbouwing, gaan we constant zenden’. En met het zenden komen er soms ook vragen om
opnieuw uit te leggen, maar die zijn constant aan het zenden. Dat is hun stijl, daar is ook niks mis mee. Proberen wat meer nuance te leggen
in discussies en uit te leggen van daarom is dit, en daarom is dat. Dat is die stijl. Je hebt Boert Bewust. Die zijn gestart om burgers uit te nodigen
op het bedrijf en dan uitleg te geven.
C: Een soort open dagen?
J: Ja, dat onder andere. En dat faciliteren. Is er in de gemeente iemand nodig die wat weet over boeren, dan kunnen ze hen aanspreken. Die
websites hebben ze, met allemaal boeren die daarbij zijn aangesloten en dat doen. En daar willen ze nog meer de stap maken om het gesprek
aan te kunnen gaan. Die zitten het dichtst bij Boeren van Nederland, zij hebben ook iemand die hen begeleidt. Je hebt ook een stijl zitten in …
boer …
C: Boerburgertweet misschien?
J: Ja, dat is weer een andere, dat is van Caroline van de Plas, en die zitten weer achter Agro NL. Caroline van de Plas zit ook af en toe in die
debatten. De stijl is wel heel erg in de verdediging, en pats boem. De complottheorieën zitten bij de milieubewegingen en …
C: Ja, ik heb haar Twitter bekeken en zag dat ook.
J: En dat is ook prima dat het gebeurt he.
C: Dat vind je niet erg?
J: Iedereen heeft zijn eigen stijl. Aan de milieuhoek heb je schreeuwers zitten, aan de dierenwelzijn-kant heb je schreeuwers zitten. Het is
prima als mensen dat terugdoen daar, dat is prima. Maar dat is wat anders dan de grote massabeweging-kant beweegt. Dus dat daar wat
tegengas voor is … Team Agro NL, die groep, daar is zij heel dominant ook in. In het begin gebruikte zijn Agro NL om ook die verdedigende toon
te verspreiden, en dat zie je wat minder worden. Zij zijn ook net opgericht, je ziet dat zij ook zoekende zijn in dat opzicht. Eentje van Team Agro
NL zat ook eerst bij Boeren van Nederland. De Maggies heb je denk ik wel gezien? Blij met een ei?
C: De Maggies ken ik niet.
J: De Maggies zijn een aantal boerinnen, die alles rondom eieren in een positief daglicht zetten. Blij met een ei is ook zoiets.
C: En wat vindt je dan van Kip in Nederland?
J: Dat ken ik niet.
C: Dat is van de NEPLUVI, ook een initiatief dat ik onderzoek. Zij zenden alleen maar, en ik vroeg me af of dat misschien nadelig kan zijn
vergeleken met wat andere initiatieven allemaal doen. Zij hebben alleen een website met uitleg over kip en ei.
J: Het is prima dat het er is, maar daarmee krijg je geen verandering in het debat. Je moet op verschillende manieren het aanvliegen. Dat hoeft
niet altijd vanuit een groep te komen. Als een groep daar goed in is, en een andere daar in, dan moet je ook doen waar je jezelf happy bij voelt,
waar je energie van krijgt. Want de meeste boeren doen het ook allemaal als vrijwilliger, omdat ze hart hebben voor hun eigen sector, dus ze
gaan daarvoor. En daarmee moeten ze ook bij hun eigen kracht blijven.
C: We hadden het net al even over communicatiestijlen. Hoe zou u die van Boeren van Nederland in een paar woorden omschrijven.
J: Positief, komend tot een gesprek, authentiek, openstaan, het gesprek aan willen gaan.
C: Dus jullie kiezen er wel bewust voor om niet defensief te communiceren?
J: Ja.
C: En wat denkt u dat de intensieve veehouderij kan leren van Boeren van Nederland?
J: Nou, er zitten wel een paar boeren bij van de intensieve veehouderij, maar we hebben een overschot aan melkveehouders. Dus wat minder
van de intensieve hoek. Dus dat zou leuk zijn, dat ze meer bij ons komen om samen stappen te kunnen zetten. We hebben verschillende
elementen bij Boeren van Nederland. Aan de ene kant de uitdaging, dan ga je een persoonlijke uitdaging aan.
C: Is dat met die vlogs, de boerenchallenge?
J: Ja, die. Het zou heel mooi zijn als ze vanuit de intensieve hoek ook die uitdaging aan zouden gaan.
C: Ook omdat dat transparantie met zich meebrengt?
J: Ja, ook transparantie, en leuk, op een andere manier. Maar het moeilijkste voor Boeren van Nederland is het komen uit de bubbel. Iedereen
zit heel erg in zijn eigen agrarische bubbel. En hoe kom je nou echt in die andere bubbel? Daar zijn wij dus constant mee bezig. Dat is ook de
opgave voor de intensieve veehouderij. Hoe kom je nou als je dingen wilt uitleggen in die andere bubbel, om daar het gesprek aan te gaan? In
plaats van vanaf je boerenerf, dat is minder bij de consument en de burgers.
C: Dus dat is een van de grootste uitdagingen?
J: Ja, ook voor Boeren van Nederland. Op ons Twitter account is het grootste gedeelte van de volgers toch uit de agrarische sector. Je wilt
eigenlijk juist erbuiten komen.
C: Nou, dat valt mij op bij de meeste agrarische initiatieven. De meeste mensen die reageren en liken komen toch uit dezelfde hoek, het heeft
nog niet de hippe wijken van Amsterdam bereikt, zeg maar.
J: Ja, en dat is de uitdaging. Hoe kom je naar die tofu-etende-bakfiets-moeder. Hoe kom je daar? Hoe kun je daar het gesprek aangaan? Want
die zitten heel erg in hun eigen wereld, net zo goed al wij in onze eigen wereld zitten, allemaal mopperen dat het imago niet goed is en dat er
wat moet gebeuren. Zo worden zij ook beïnvloed, zoals de veganistische hoek, en Domino’s met de vegapizza’s. Je ziet dat gewoon groeien.
C: Ik heb een wetenschapper geïnterviewd die zei dat het veganisme wel groeit, maar dat de vleesconsumptie niet daalt omdat in andere
landen vlees juist opkomt, ook door stijgende welvaart. Dus aan de ene kant richt deze trend schade aan bij het imago van de sector, maar aan
de andere kant brengt het de sector financieel niet in gevaar. Wat vindt u hiervan?
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J: Dat zijn de discussies he. De grotere discussies gaan over de hele wereld voeden of juist lokaal en regionaal blijven. En die discussies worden
door verschillende mensen en podia gevoed, waarbij je ziet dat de ‘wereld voeden’, omdat wij daar goed in zijn, want er komen meer mensen
in Afrika en China, die hebben ook behoefte aan de duurdere dierlijke eiwitten, die groep groeit, er zijn meer exportmogelijkheden, maar je
ziet dus die lokale discussie, van ‘waarom moeten wij in Nederland produceren voor de wereldmarkt?’. Ik ben er niet helemaal van overtuigd
hoe die discussie gaat aflopen.
Het hangt heel erg af van een aantal maatschappelijke issues die wel of niet gaan komen.
C: En wat voor issues zijn dat dan?
J: Dat er met het dierenwelzijn weer iets helemaal misgaat, of iets anders mis met het klimaat, als er andere, wat grotere issues komen, kan
het best zijn dat wij in Nederland zeggen ‘wij willen niet voor de wereld produceren’.
C: Dus een soort druppel die een van de emmers doet overlopen?
J: Ja, ja. Zonde dat mensen die dat hardop roepen, zich niet realiseren dat tachtig, negentig procent van het brood geïmporteerd wordt. De
goede sojamelk die gepromoot als gezond, die wordt ook geïmporteerd, terwijl je niet wilt dat dieren dat hebben. Dat het goed is om heel
veel groente te eten, je wilt niet weten hoeveel water avocado’s nodig hebben om geproduceerd te worden. Zo zijn er heel veel dingen, dat is
ook weer die complexiteit die erin zit. Omdat het zo ingewikkeld is, zie je dat diegenen die heel erg framen daar gewoon ruimte voor krijgen,
omdat het gewoon heel erg complex is. En hoe kun je dat als primaire sector, en industrie eromheen, hoe kun je dat in goede discussies zetten.
C: Dus op een positieve manier gebruik maken van frames om de complexiteit te verminderen, maar wel eerlijk een beeld schetsen?
J: Ja, en dat is best lastig. Want het is hartstikke complex. Wat ik wel een bijzondere beweging vind is de gezondheidszorg. Daar ging Hugo
Borst, namens zijn moeder, heel erg de discussie starten over de verzorgingshuizen. En binnen vijf maanden tijd was het gerealiseerd, had hij
ik weet niet hoeveel miljard gekregen. Terwijl de discussie in het gewone stramien al vijftien jaar liep, en er kwam nooit geld bij. Rick de Jong
heeft dat met gas gedaan.
C: Daar kun je als sector misschien wel iets van leren?
J: Ja, daar kun je van leren. Op een bepaalde manier kun je acteurs in het spel zetten, die bij een heel ander publiek in een frame zitten, die
kan je gebruiken om de discussies op een andere manier neerzetten.
C: En is het dan een idee om gebruik te maken van een zogenaamd ‘gezicht’? Want de akkerbouw, tuinbouw en veeteelt zijn best versnipperd,
ook in de initiatieven, dus er is niet een eenduidig gezicht. Is dat iets wat zou moeten komen?
J: Ja, een gezicht lukt toch niet, maar als er een bepaald issue is wat in een bepaalde bubbel zit, in de randstad-westelijke bubbel zit, dat als
die wat zegt, men het direct gelooft. Dat soort mensen, ja. Dat is wat wij met Boeren van Nederland ook proberen. Er is een uitdaging, die
moet nog starten, waarin Sander met zijn pick-up opiniemakers ophalen om gezamenlijk de hele dag in de auto in de stad te gaan en een
boerderij langs te gaan, om zo een gezamenlijk opiniestuk te maken. Dan heb je een andere bubbel en andere ideeën. Maar hij moet nog
steeds starten. Het eerste filmpje is al gemaakt. Dat is dus creatief denken van hoe kun je nu … Binnenkort ga ik samen met Eline Vedder naar
de lokale Rabobank, nog even brainstormen, maar van hoe kunnen we veranderingen die eraan zitten te komen beter zien aankomen. De
Rabobank wil dat misschien sponsoren. Dus constant denken ‘hoe kun je in die andere bubbel komen?’.
C: En heel praktisch: maken jullie dan ook gebruik van dingen als Facebookadvertenties, om een speciale doelgroep te bereiken?
J: Ja, dat zou ook kunnen, en dat is helemaal niet zo duur he?
C: Nee, dat valt wel mee, het ligt wel aan de grootte natuurlijk. Maar dan kun je dat vrij precies uitzoeken. Als je al de content hebt die aansluit
J: Volgens mij heb je een initiatief met Boeren Buren, dat zit in de buurt van Utrecht, die wil juist daarvan gebruik maken. Door via Facebook
burgers uit te nodigen. Dat is inderdaad zo, natuurlijk erg online. We gaan nu ook een paar ronde tafels doen, en proberen daar mensen voor
uit te nodigen. Om zo het plan van aanpak robuuster te maken.
C: We hadden het net over dingen die goed gaan, zijn er ook dingen die beter kunnen? Is er ooit iets een keer heel erg misgegaan, of …
J: Ja, natuurlijk gaat er van alles mis.
C: Dan ben ik wel benieuwd hoe je dat oplost, heb je tips?
J: Het is dus heel erg lastig om in die andere bubbels te komen. Daar moeten we constant beter over blijven nadenken. Wat is de boodschap
als je naar die andere bubbel gaat? Dat vergt denkwerk, het moet net passen. Soms is het ook gewoon net je enthousiasme delen met mensen,
het is niet allemaal te regisseren. Dat is ook direct het lastige, hoe krijg je nou boeren mee om actief mee te doen? Want wat we zien is dat
best veel boeren bij ons in de Whatsapp-groep zitten, maar het uitvoeren is echt wat anders.
C: Dus de ideeën zijn er, maar het in gang zetten dat kan lastiger zijn?
J: Ja, hoe kun je mensen verbinden dat ze echt wat gaan doen. Als het echt concreet wordt, zoals vlogjes maken bij de Valentijnsactie die heel
goed ging, dan nog, daarin zitten ook mensen die zich niet helemaal gemakkelijk voelen. Sociale media gebruiken, om vlogjes te maken, zelf
in beeld staan, dat is ook een hele drempel. Dus ja, er zitten best wel wat drempels in die we tegenkomen.
*check opnameapparatuur*
C: Ik ben benieuwd naar uw mening als boerin: hoe vindt u dat de intensieve veehouderij presteert op het gebied van duurzaamheid?
J: Dat zei ik net ook al een beetje, als je echt naar de feitelijke werkelijkheid kijkt, dan is de sector die het meest heeft geïnvesteerd in
dierenwelzijn, in milieu-uitstoot en dat soort dingen, dan is dat de intensieve veehouderij. Maar op de een of andere manier kunnen ze daar
niet de vruchten van plukken. Ze blijven in het verkeerde frame zitten. Dus het is vooral het imago, wat erin zit. Het spreekt gewoon niet aan.
Je hebt een dichte schuur, er zitten heel veel beesten bij elkaar …
C: Is het te mysterieus?
J: Ja, te mysterieus. Maar als je wel filmpjes en foto’s maken waar veel beesten zitten met een grote oppervlakte, dan merk je gewoon dat
mensen een onderbuikgevoel hebben, dat het niet klopt. Daar loopt het wel tegenaan. Maar qua duurzaamheid is het natuurlijk oke. Er zijn
heel veel stappen gezet, maar ze kunnen dat niet omzetten. Je ziet ook heel veel stromingen, zoals het Beter Leven keurmerk, een en twee
sterren, Kipster, een leuk voorbeeld, de ronddeel. Je ziet wel heel veel initiatieven die het onderscheidend maken en er een ander verhaal bij
kunnen vertellen, en die hebben ze ook gewoon nodig.
C: Dat is mooi gezegd, want dat heb ik ook als probleem gevonden. [uitleg onderzoek].
J: Je ziet ook wel bij de boerenkant, dus varkenshouders of melkveehouders, die afleveren naar een groot concern, dat men ook niet helemaal
voelt wat er in de markt gebeurt. Die afstand is ook wel heel groot. Melkveehouders die mopperen wel van ‘FrieslandCampina heeft weer
extra eisen dit, extra eisen dat’, maar het is gewoon een vertaling van wat FrieslandCampina ziet in de samenleving, wat er gebeurt. Want er
is ook concurrentie op duurzaamheid in de supermarkt, waarvan de vraag is of dat goed is. Dat is een doorvertaling door middel van toegepaste
regels. Maar doordat heel veel boeren gewoon hun product afleveren, hoeven ze zich niet druk te maken om de markt, die verandert. Dus
ook: hoe kun je boeren nou bewust maken dat die markt ook verandert? Dus dat ook een deel daar ook echt op in moet spelen. Dat hoeft ook
niet voor iedereen, want een deel gaat ook naar het buiteland toe.
C: Maar sommige sectoren, zoals intensieve bedrijven, zijn die dan nog teveel op het product gericht en te weinig op marketing gericht?
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J: Er is natuurlijk een groot gedeelte dat geëxporteerd wordt. Dus ik zeg niet dat alle varkenshouders of pluimveehouders iets moeten doen,
maar je ziet dat je wel in die sector veel leuke voorbeelden hebt in veel regio’s, waarbij dingen anders gaan, waardoor de afstand want kleiner
wordt. Dan heb je de ruimte om het uit te kunnen leggen.
C: Die duurzaamheidsprestaties, denkt u dat die per sector erg verschilt? Dus bijvoorbeeld tussen varkens en pluimvee?
J: Daar zit ik eigenlijk iets te veel op afstand om te zien welke vragen gesteld worden bij hun systemen, qua duurzaamheid. Nee, dat kan ik niet
helemaal zeggen.
C: En hoe denkt u dat uw bereik is als boerin om uw mening te verspreiden, dat het toch best goed gaat in de intensieve veehouderij, of
melkveehouderij?
J: Je zou best wel invloed kunnen hebben, maar dan moet je op het goede moment de goede dingen doen, en daar ontbreekt het soms wel
aan.
C: De invloed kan groot zijn als je het maar graag genoeg wilt?
J: Je hebt altijd te maken met hoeveel tijd wil je eraan besteden, want het levert niks op, het is vrijwilligerswerk. Al die dingen zitten er omheen.
C: En communiceert u die mening dat het best goed gaat ook actief, bijvoorbeeld aan kennissen, mensen die langskomen?
J: Ja, met name zie je ook in de melkveehouderij met de weidegang.
C: En denkt u dat uw verhaal aankomt?
J: Ja, want we hebben ook wat meer melkkoeien als gemiddeld, dus we zitten ook bijna op de term megabedrijf. Dus ja, als mensen op het erf
komen nodig ik ze uit om die het te zien.
C: Dus u biedt een ervaring aan mensen die de vraag stellen?
J: Ja, dat klopt. Maar ik heb natuurlijk altijd vanuit de LTO heel veel dingen verteld, vanuit de sector, en niet persoonlijk. Dus er zijn maar een
paar momenten geweest dat ik mijn persoonlijke ding vertel. Ik merk nog steeds dat ik moeite heb om het vanuit mijn persoon te vertellen.
C: Ik ben alweer bij mijn laatste twee vragen, die ik zal meenemen in mijn advies. Wat is uw reactie als de intensieve veehouderij, of de
veehouderij, negatief in het nieuws komt. Hebt u dat de neiging om te verdedigen, of niet, of juist wel iets te zeggen, of om weg te kruipen?
J: Als persoon is toch wel de eerste reactie dat je in de verdediging gaat, dan ga je tot tien tellen en dan pas daarop gaan reageren.
C: En dat doet u dan vervolgens ook?
J: Ja, dat doe ik dan, op een positieve manier wel te doen of niet te doen. Het hangt van de framing af dat je soms toch heel gauw gaat
verdedigen. Ik heb mezelf aangeleerd om dat niet te doen.
C: Dus de kunst is om dat toe te laten, maar vervolgens niet te ventileren?
J: Ja.
C: Dat neem ik dan mee in mijn advies. En tenslotte, wat vindt u van de term intensieve veehouderij?
J: Ja, het begrip is op zich prima, maar de framing er omheen niet. Sommige woorden krijgen dan een bepaalde lading en dat is met intensieve
veehouderij ook.
C: En wat is dat dan voor lading?
J: Intensief, kleine hokjes, dat is de framing die eromheen zit.
C: En is dat dan terecht, of zou dat een ander woord mogen zijn?
J: Als je het hebt over de varkenshouder, dan is het anders dan de intensieve. Intensief had twintig jaar geleden een andere klank en gevoel
dan het nu heeft.
C: Was het toen van vooruitgang?
J: Ja, misschien wel.
C: En hoe zou u de sector nu omschrijven? Het is natuurlijk lastig om even een nieuwe term te bedenken.
J: Ik zie het dat de sector heel stil haar dingen probeert te doen. Ze staan natuurlijk heel erg in de negativiteit, en je merkt dat ze nog niet heel
erg communiceren. Een aantal initiatieven communiceert heel erg, dat zijn degenen die het anders doen, maar de rest die blijft een beetje stil
zitten waar ze zitten.
C: En als u een positievere term mocht kiezen? Ik snap dat dat niet snel verzonnen is, maar … Of een paar associaties?
J: Ja, je kunt het beter maar varkenshouderij noemen of pluimveehouderij, dat klinkt misschien beter dan intensieve veehouderij.
C: Dus het dier waar het om gaat mag gewoon terugkomen in de naam?
J: Ja, ja. Die technologische kant die je in Nederland heel erg hoog hebt, die ook in de discussie van het wereld voeden meespeelt, maar dat
helpt je in de framing bijna beter bij de export dan in Nederland zelf. Het is constant kijken van ‘waar heb je hem voor nodig en waar gebruik
je hem voor?’. Je ziet bijvoorbeeld ook in Duitsland, daar heb je dezelfde discussies als in Nederland. Daar gaat het dan ook over genetisch
gemodificeerde producten, de discussie is daar net wat anders gekanteld dan in Nederland.
C: Interessant, daar ga ik me ook eens in verdiepen.
J: Dus constant de kunst voor boeren om te kijken van ‘hoe verandert de wereld om ons heen en wat betekent dat voor mij?’. Zorg dat je
antennes op hebt staan. Want heel veel laten zich door de negativiteit afstompen en blijven maar hun eigen ding door doen, dat geldt niet
voor iedereen hoor, maar om het zwart-wit te zeggen.
C: Haal de buitenwereld naar binnen?
J: Ja, blijf kijken wat er gebeurt. En probeer om daar iets mee te doen. Anders kan je niet veranderen. Want je ziet, er wordt gepraat terwijl de
samenleving iets anders vraagt. Dus hoe kun je daarmee omgaan en wat betekent dat? Je ziet een aantal voorlopers daar hele mooie concepten
van maken, wat dus best wel goed landt. Je ziet dat de grote massa door blijft doen zoals het altijd is geweest. Die moet zich afvragen van wat
er verandert, en wat betekent dat. Is het geschikt voor mij? Negeren of kan ik er uiteindelijk iets mee.
C: Mooi gezegd, dat is ook heel nuttig voor mijn advies.
*Afronding van het gesprek en groet*
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