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Communicatie

Boeren,
tuinders
en consumenten;
natuurliefhebbers,
recreanten
en producenten
ze willen allen iets,
als ze allemaal tegelijk roepen
hoor ik niets
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(G. Braks, oud minister van
Landbouw en Visserij)

Uit: "De Lariekoekoek - Vroliike nonsensgedichten van bekende Nederlanders", 1989
Uitgave voor Bruna, mede tenbehoeve vañ het fonds Jan{e Beton.
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Samenvatting
De reeks van voedselincidenten van de laatste jaren kan het vertrouwen van

consumenten in voedselveiligheid aangetast hebben. Tegelijkertijd is er een belangrijke
beweging bij het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (LNV) om meer
het oor te luister te leggen bij de consument. Tegen deze achtergrond heeft Directie
Voedings- en Veterinaire aangelegenheden van LNV aan TNO-STB gevraagd om te
onderzoeken en te definiëren wat de problematiek rond consumentenvertrouwen in
voedselveiligheid is en om handvatten te geven hoe LNV met consumenten kan
omgaan.

Het onderzoek heeft bestaan uit een fase met literatuuronderzoek en een fase met
interviews met partijen in de agro-foodsector, focusgroepen met consumenten en een

afsluitende workshop, waarin alle partijen gezamenlijk een actielijst hebben opgesteld.
In het onderzoek hebben we voedselveiligheid opgevat als een complex
beleidsvraagstuk, waarin veel verschillende actoren betrokken zijn met uiteenlopende
belangen, waarin er verschillende opvattingen bestaan over het probleem en de

oplossingen en waarin een situatie bestaat van onderlinge aflrankelijkheid zodat
oplossingen in een grote mate van samenwerking moeten worden geimplementeerd. Het
omgarìn met pluriformiteit in beleid en het inzetten van interactieve beleidsontwikkeling
als instrument zijn dan naar onze mening vereisten in de aanpak van het beleid. Te meer
daar het hier om burgers gaat die een veelheid van opvattingen zullen hebben.

Uit het onderzoek blijkt dat het vertrouwen in voedselveiligheid in Nederland tamelijk
hoog is, zo tussen de 75 en 90 procent van consumenten vertrouwt erop dat ons eten
veilig is. Echter, waarschijnlijk is dit veftrouwen wel labiel geworden. Gelet op het

steeds complexer worden van de voedselketen, zal hef steeds moeilijker worden om het

veftrouwen van de consument te blijven krijgen. Wij verwachten dat voor het

vasthouden van vertrouwen in voedselveiligheid in de toekomst een toenemend beroep

zal moeten worden gedaan op regels, professionele standaards, normen, benchmarking,
routinisering en 'oleren door te doen".

De oorzaak voor het labiele vertrouwen in voedselveiligheid wordt in dit onderzoek
gezocht in de toenemende aßtand tussen de verschillende betrokken'werelden': de

wereld van de markt, de wereld van politiek/bestuur en de wereld van de

burger/consument. Na¿st de autonome ontwikkeling in de voedselketen die tot meer
afstand leidt, hebben de werelden ieder hun eigen 'taal', dynamiek en codes, waardoor
de communicatie wordt bemoeilijkt. ln het beleid moet daarom een aanpak worden
gevolgd die met name aanzet tot grotere interactie, zodaÍ de verbindingen tussen de

werelden worden aangebracht. Uit het onderzoek is gebleken dat alle stakeholders het

als een gedeelde verantwoordelijkheid zien om een brug te slaan door het leggen van
contact en het bieden van transparantie. Ook LNV kan hier een rol bij spelen op de

momenten dat LNV consumenten informeert of consulteert. In feite ondemeemt LNV
reeds vele initiatieven richting consumenten of burgers. Deze lijken echter maar beperkt
effectief. Dit komt naar ons inzicht vooral omdat er te weinig rekening wordt gehouden

met de verschillende opvattingen van burgers over voedselveiligheid.

Via een kwalitatieve analyse hebben we vier verschillende opvattingssystemen
onderscheiden: Niks aan de hand, Beheersen/controleren, Pragmatisme en

Zorglnoslalgie.
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De groep Niks aan de hand weet weinig van voedsel, wil hier ook weinig van weten en

men vertrouwt louter omdat men wíl vertrouwen. Deze groep heeft een grote afstand tot
de wereld van de overheid. Het risico van deze groep is dat veftrouwen niet stoelt op
kennis en kritische afweging, waardoor het vertrouwen bij incidenten erg kwetsbaar is.
De groep Beheersen/contt'oleren daarentegen heeft veel meer kennis, staat minder ver
af van LNV en de keten en deelt een geloof in regelgeving. Het enige risico bij deze
groep is dat het streven naar onrealistisch hoge veiligheidsniveau's doorschiet naar
teveel nadruk op regelgeving.
Bij de groep Pragmatisme is het probleem van de afstand tussen de werelden evenmin
Lrrgent, omdat deze groep veel kennis heeft en uitgaat van gedeelde
verantwoordelijkheid, ook voor consumenten.
De groep Zorg/nostalgle, heeft een totaal andere opvatting. Deze groep is zeer bezorgd,
verlangt terug naar ambachtelijke producten, is daarom moeilijk tevreden te stellen en

zal een relatief sterke stem in de beleidsdiscussie opeisen. Maar deze groep kan wel een

waardevolle bijdrage leveren voor LNV als voedingsbodem voor alternatieve
productiewijzen.

Het ministerie van LNV kan de effectiviteit van de vele initiatieven om de
burger/consument te betrekken vergroten door de aanpak en de doelstelling toe te
spitsen op deze groepen. Zo is het bij de groep Niks aan de hand waarschijnlijk niet
mogelijk om goed contact te krijgen, maar kan LNV wel paraat zijn om op momenten
van crisis feiten en uitleg te geven. Een belangrijke criterium bij alle initiatieven met
informeren als doel is dat alle opvattingsystemen worden erkend en bediend. Een
belangrijk criterium bij het consulteren van consumenten is dat onderwerpen aan de
orde worden gesteld die herkenbaar zijn voor de betreffende groep en dat bij elk van de
d iscussies ook al le opvattingen aanw ezig zijn.

Daarnaast zou LNV zich meer moeten bedienen van methoden van interactieve
beleidsontwikkeling om het contact tussen de verschillende werelden te bevorderen. De
uitvoering van de gezamenlijke actielijst van de Carlton Beach-workshop biedt
daarvoor een goede start. Om samenwerking tussen de stakeholders verder vorm te
geven en de afspraken tot uitvoering te brengen is monitoring van de afspraken, het
informeren van de betrokken partijen en het beleggen van vervolgbijeenkomsten
noodzakelijk.

Tenslotte bevelen wij aan het Consumentenplatform
zodanig aan te passen dat consumenten hier een

directe inbreng in kunnen hebben en verder de

onderwerpen naar politiek/ethische kwesties te

verbreden om ook het burgerperspectiefrecht te doen.

Wij zijn tot verschillende onderzoeksaanbevelingen
gekomen, namelijk het kwantitatief in kaart brengen

van de hier gepresenteerde opvattingssystemen, het uitvoeren van onderzoek rond de
actielijst van Carlton Beach, het doen van onderzoek naar geschikte methoden van
interactieve beleidsontwikkeling in relatie tot vertrouwen en voedselveiligheid en
tenslotte het starten van een proces van joint fact finding, waarin gezamenlijk met
stakeholders onderzoeksvragen (vanuit de verschillende opvattingssystemen) worden
benoemd.
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Inleiding

Dit is het eindrapport van het onderzoek "Defìnitiestudie duurzaam consumeren en

gedrag" dat TNO-STB heeft uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Landbouw,

Natuurbeheer en Visserij (LNV). Het onderzoek heeft zich met name gericht op

consumentenvertrouwen en voedselveiligheid. Rondom dit onderwerp had het
ministerie een aantal prangende vragen, die in dit onderzoek aan de orde zijn gesteld.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode april2002 tot en met december 2002.

Aanleiding voor dit onderzoek

In het recente verleden hebben zich verschillende incidenten en crises rond voedsel

voorgedaan, zoals de BSE-crisis, de mond- en klauwzeeraffaire, of verontreinigingen
van diervoedsel. Deze affaires kunnen een mogelijke negatieve invloed hebben op het

vertrouwen van consumenten in de veiligheid van ons voedsel. Het ministerie van LNV
is primair verantwoordelijk voor de voedselproductie en wil vanuit die rol meer weten

over knelpunten die zich kunnen voordoen bij de consument. Dit is echter geen

eenvoudige zaak "De consument" bestaat niet en lükt eerder een vat vol
tegenstrijdigheden. In enquêtes worden met het grootste gemak intenties uitgesproken

en meningen verkondigd, die vaak haaks staan op het daadwerkelijke gedrag. Daarom
zal een verdieping moeten plaatsvinden van de vraag hoe het staat met het

consumentenvertrouwen rond voedsel en hoe het consumentengedrag beter begrepen

kan worden.

Daarnaast wil LNV meer in contact treden met consumenten, hen beter informeren over
het gevoerde beleid om hen beter in staat te stellen om tot meningsvorming te komen.

Ook wil LNV hen meer consulteren om de eigen beleidsvorming mede te baseren op de

wensen van consumenten.

Vanuit dit perspectief heeft LNV een Consumentenplatfonn opgezet en vele andere

acties ondernomen zoals het Platform voor Transparantie, het communicatieprogramma
Voedselveiligheid van het Voedingscentrum Nederland (VCN) en de

labelcommunicatie rond "veilig voedsel, bewuste keus." Desondanks blijft binnen LNV
het gevoel bestaan dat deze acties wellicht nog niet afdoende zijn. Incidenten en crises

zullen zich blijven voordoen. Men heeft daarom behoefte aan een adequate manier om

hierop te kunnen reageren, zodanig dat het consumentenvertrouwen niet onder druk
komt Îe staan.

Onderzoeksvragen

De vragen binnen het ministerie van LNV over het hierboven beschreven vraagstuk

bleken verschillend van aard te zijn. Er bestonden vragen over wat het probleem nu

eigenlijk is, wie de probleemeigenaar is, hoe met consumenten om te gaan, en hoe met

andere partijen uit het agro-foodcomplex samen te werken (Schema I ).

1.2
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"M aatschappelijk probleem of pol itìek probleem?"

"Wat wilde politiek van LNV?"

"Wie is probleemcigenaar?"'

"Waar ligt verantwoordelijkheid voor voedselveiligheid?"

"Regulering of' marktwerk irtg?"

"Hoe omgaan met emotie?"

"Hoe omgaan met lange telm ijn?"
o'Hoe Çommuniceren we als LNV naar de consument?"

"1trat zi in verwachtingen vanuit bedri jfsleven?"
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Om tot een heldere afbakening te komen van de onderzoeksvragen heeft regelmatig
overleg plaatsgevonden tussen de opdrachtgevers van Directie VVA en het team van
TNO-STB. De oorspronkelijke vraag, zoals gesteld in het onderzoeksbestek, luidt:
"Verschaf inzicht in de rol die de consument kan spelen bij LNV-beleidsontwikkeling
en -uitvoering, en de randvoorwaarden die nodig zijn om die te realiseren." Deze vraag
is in de gesprekken toegespitst op de volgende serie vragen:
o Onderzoek en beschrijf de problematiek rond voedselveiligheid en

consumentenvertrouwen ;

o Geef aan wat de rol van LNV kan zijn in de interactie met de consument en het

oplossen van deze problematiek, bijvoorbeeld bij het betrekken van de burger in

beleidsontwikkeling;
. Analyseer de dieperliggende knelpunten van de problematiek en leidt hier

handvatten uit af waarmee LNV grip op de problematiek kan krijgen;
o Geef criteria en randvoorwaarden waarmee LNV de eigen acties kan beoordelen en

geef onderzoeksvragen voor vervol g.

De opdrachtgevers van het onderzoek zijn Hans van den Heuvel (contactpersoon) en

Edwin Hecker van de Directie VVA. Da¿rna¿st is er een begeleidingscommissie
geweest bestaande uit Francine Kiewiet de Jonge-Lulofs (VVA), Geert Westenbrink
(lndustrie & Handel) en Jos Comelese (DWK).

Aanpak

In het onderzoek hebben we de 'pluriforme consument' als uitgangspunt genomen. Dit
houdt in dat we er vanuit gegaan zï¡n dat consumenten verschillende opvattingen
hebben over een vraagstuk. Met het oog hierop hebben wij onderzoek gedaan om achter
deze opvattingen ten aanzien van voedselveiligheid te komen.

Daarnaast hebben we 'voedselveiligheid' opgevat als een complex beleidsprobleem. In
een complex beleidsprobleem zijn veel verschillende actoren betrokken met een

diversiteit aan opvattingen en belangen, en bestaat er een situatie van onderlinge

1.3
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aftankelijkheid. Dit laatste betekent dat verantwoordelijkheden om vraagstukken op te
lossen verdeeld zijn over verschillende actoren en dat er dus in gezamenlijkheid gezocht

moet worden naar oplossingen. Met het oog op zowel de complexiteit als de

pluriformiteit hebben wij in het project een interactieve aanpak gevolgd. Door
workshops te organiseren waarin verschillende opvaftingen met elkaar kunnen worden
geconfronteerd ontstaat een rijk resultaat, terwijl in de workshops kan worden
toegewerkt naar gezamenlijke en gedeelde oplossingen. Het onderzoek is verdeeld
geweest over twee fasen: een inventarisatiefase en de verkenning van de

oplossingsrichtingen.

Fase l: inventarisatie van de problematíek.
In deze fase hebben we een literatuuronderzoek uitgevoerd naar het

consumentenvertrouwen in voedselveiligheid. Daartoe is een groot aantal

consumentenonderzoeken geanalyseerd om enerzijds na te gaan wat er bekend is over
het consumentenveftrouwen in voedselveiligheid en anderzijds inzicht te krijgen in
welke factoren en knelpunten daarbij van belang zijn. Daarnaast is ook een

literatuurscan uitgevoerd naar andere aspecten die van belang zijn, zoals risicoperceptie,

risicocommunicatie, crisismanagement en -beheersing, etc. Op 16 juli is een workshop
met beleidsmakers van LNV georganiseerd om inzicht te krijgen in de interne

dilemma's die spelen bij de vraag hoe LNV rnet consumenten moet omgaan ( bijlage I ).
Fase 2 : verkenning van oplossingsrichtingen.
ln deze fase hebben we een groot aantal interviews gehouden met experts en

stakeholders (bijlage 2), om hun visie te krijgen op voedselveiligheid, voedselcrises. de

dynamiek tussen verschillende stakeholders, en op de vraag hoe risicocommunicatie
georganiseerd zou moeten worden. Bovendien hebben we twee focusgroepen van in
totaal circa 30 consumenten georganiseerd om hun opvattingen te krijgen over
onderwerpen als voedselveiligheid, vertrouwen, knelpunten die vertrouwen in de weg

staan, beleving van crises. verwachtingen van de sector en de overheid en gewenste

informatievoorziening. Tenslotte hebben we op l6 oktober een afsluitende workshop
met alle stakeholders georganiseerd (zie voor een lijst van workshopdeelnemers
en verslag bijlage 3).

Van alle onderdelen in fase 1 en 2 zijn aparte tussenverslagen gemaakt die ter
beschikking zijn gesteld aan onze opdrachtgevers binnen LNV-VVA.

Deze rapportage is als volgt ingedeeld. In het volgende hoofdstuk worden allereerst
relevante achtergronden vanuit de theorie gegeven, waarna het vraagstuk van het

vefirouwen in voedselveiligheid in hoofdstuk 3 verder wordt verdiept. In hoofdstuk 4
wordt aangegeven welke maatregelen nodig zijn om het vraagstuk van veftrouwen in
voedselveiligheid aan te pakken, waarna in hoofdstuk 5 specifìek wordt ingegaan op de

mogelijke rol van het ministerie van LNV hierbij. In hoofdstuk 6, tenslotte, worden
conclusies en aanbevelingen geformuleerd.
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Theoretische achtergronden

In dit hoofdstuk worden op beknopte wijze theoretische achtergronden gegeven, die
relevant zijn voor het onderhavige onderwerp. Het gaat daarbij om de theoretisch
achtergronden van vertrouwen, omg¿uìn met risico's, pluriformiteit en de culturele
theorie en interactieve beleidsontwikkeling. In de hierna volgende paragrafen worden
deze onderwerpen achtereenvolgens behandeld.

Theoretisch kader voor vertrouwen

Vertrouwen is een relationeel begrip. In relaties, of ze nu zakelijk zijn, zoals tussen

twee bedrijven die een contract afsluiten, of niet zakelijk zoals een huwelijk, is
vertrouwen in de ander een belangrijke drijvende kracht die samenwerking mogelijk
maakt. Er kan veftrouwen zijn in mensen, bedrijven of organisaties en in instituties.
Vertrouwen heeft betrekking op verwachtingen over het gedrag van een ander, waarbij
afspraken over, of minder expliciet, de mate van voorspelbaarheid van het gedrag van
de ander een terugkerend element is.

Vertrouwen wordt door Cummings en Bromiley (1996, p.303) olnschreven als "an
individual's belief or a common belief among a group of individuals that another
individual or group (a) makes good-faith efforts to behave in accordance with any
commitments both explicit or implicit, (b) is honest in whatever negotiations preceded

such commitments, and (c) does not take excessive advantage of another even when the
opportunity is available". Vertrouwen heeft dus te maken met doen wat is afgesproken,
eerlijk zijn bij het maken van afspraken en geen misbruik maken van anderen, zelfs
wanneer daartoe gelegenheid bestaat.

Nooteboom (2002) heeft het begrip vertrouwen onderverdeeld in verschillende
elementen (zie Tabel I ).

Tabel l: Vormen van vertrouwen Qrlooteboom,2}}2)

In de tabel worden de elementen opgesomd die bijdragen aan het tegemoet komen aan

de verwachtingen en daarmee bijdragen a¿n het vergroten (of juist omgekeerd: het
afbrokkelen) van veftrouwen.
Materieel vertrouwen wordt beìnvloed door de vraag of er wel voldoende middelen
aanwezigzijn om bepaalde afspraken of doelen te bereiken.
Competentievertrouwen ontstaat rond de vraag of men vindt dat degene die een

bepaalde afspraak moet naleven ook de competenties heeft om dit te doen. Is degene

ook daadwerkelijk in staat om zich voor de doelen in te zetten? Competentie omvat
daarbij onder andere de deskundigheid ofvaardigheid om de doelen te bereiken ofna te
leven.

Vorm van veñrouwen Obiect

Materieel vertrouwen Middelen. inputs

Com petentievertrouwen Kundigheid, vaardigheid, kennis, technologie,

methode, taal, etc.

lntentioneel vertrouwen Doelen, intenties

Conditioneel vertrouwen Externe condities

Exemplarísch vertrouwen Rolmodellen. orototvoes

lnformationeel vertrouwen lnformatie
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lntentioneel vertrouwen heeft te maken met de vraag of de ander zich wel degelijk inzet
(de intentie heeft) om de doelen te bereiken. Aspecten als zorgvuldigheid, aandacht,
inzet en opportunistisch gedrag zijn elementen die belangrijk zijn voor intentioneel
verlrouwen.
Conditioneel vertrouwen is het vertrouwen dat wordt ingegeven door externe
omstandigheden die zodanigzlln daf gezamenlijke doelen gehaald kunnen worden. Men
kan iemand vefirouwen in bepaalde omstandigheden maar dit hoeft weer niet het geval
te zijn in andere omstandigheden. Het kan hier ook gaan om obstakels die zich
voordoen ofongelukken die gebeuren en het veftrouwen onder druk zeilen.
Exemplarisch vertrouwen is het vertrouwen dat wordt gegenereerd door voorbeelden
die gedrag sturen zoals voorbeelden die elders al zijn gerealiseerd of bepaalde
rolmodellen die zijn ontstaan.

lnformationeel vertrouwen wordt gecreëerd door de informatie die wordt geleverd aan

de participanten en wordt bevorcierd door openheid en oprechtheid in de

i n formati evoorzi en i ng.

Uit andere onderzoeken (Brorn, 2002; Meijboom,2002, Peters e.a., 1997; Johnson,
1999; Earle e.&., 1995; Sandman, 1993) blijken factoren als bekendheid,
onpartijdigheid, betrokkenheid, overeenkomst in waarden, 'accountability,'
competentie, billijkheid. eerlijkheid en historie (reputatie) van betrokken partijen van
belang voor vertrouwen. Deze passen goed in het model van Nooteboom. Het model
van Nooteboom wordt hier dan ook als uitgangspunt genomen, waarbij de elementen uit
de andere onderzoeken worden toegevoegd

Zucker (1986) beweert dat in de VS in toenemende mate een afbrokkeling zichtbaar is
van op karakteristieken gebaseerd vertrouwen en op processen gebaseerd vertrouwen.
Gemeenschapszin werd vervangen door individualisme en het vacuüm moest worden
gevuld door op instituties gebaseerd vertrouwen.

Deze waarneming past heel goed bij de ontwikkeling van de rol van de voedselketen bij
vertrouwen in voedselveiligheid. De landbouw in Nederland werd vroeger bedreven
door gemengde bedrijven met een beperkte omvang die leverden aan de lokale markt.
De consument betrok zijn voedsel veelal rechtstreeks van deze markt. De keten tussen
producent en consument was kort, evenals de'feedback loops': ging er wat mis dan
wist de afnemer de producent eenvoudig te vinden. Het was daardoor voor de
consument ook makkelijk zelf te bepalen in wie hij of zij wel of geen vertrouwen had.
Door de toenemende afstand tot de consument in de keten is het vertrouwen van de

consument in voedselveiligheid veranderd van een in een lokale gemeenschap
gesitueerd en op karakteristieken gebaseerd vertrouwen in vertrouwen in instituties.
Met een variatie op Zucker geeft Nooteboom (2002) aan dat veftrouwen verder kan
worden ingedeeld naar oop kenmerken' gebaseerd vertrouwen, op 'instituties gebaseerd

veftrouwen' en naar op 'proces gebaseerd' veftrouwen.
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Basls Voorbeelden

Op kenmerken gebaseerd vertrouwen Lidmaatschap van professionele

vereniqingen, orde, opleidinq

Op instituties gebaseerd vertrouwen Techn isch/professionele standaards,

benchmarkino

Op proces gebaseerd vertrouwen Wederzijdse aanpassing, leren door te
doen. routinisatie

Tabel 3: Vormen van vertrouwen in competentie (Nooteboom,2002)

Uit het voorga:rnde kan worden afgeleid dat in de huidige moderne maatschappij het
vertrouwen in voedselveiligheid steeds meer zal verschuiven van een op kenmerken
gebaseerd vertrouwen n¿ur een op instituties en proces gebaseerd vertrouwen. Voor het
vertrouwen in voedselveiligheid zullen daarom regels, professionele standaards,
normen, benchmarking, routinisering en "leren door te doen" steeds belangrijker gaan
worden.

Naast de rol van instituties is de consument zelf voor het vertrouwen in veiligheid van
voedsel natuurlijk een belangrijke actor. De mate waarin consumenten risico's zelf
kunnen beheersen en de opstelling van de consument (de eigen intentie) zijn belangrijk
voor vertrouwen. AIs alle genoemde factoren van vertrouwen worden samengevat dan
ontstaat het vol beeld (zie Schema 2).

Basis Voorbeelden

Op kenmerken gebaseerd vertrouwen Lid van familie, gemeenschap, cultuur,
relioie. oolitieke oartii

Oo instituties oebaseerd vertrouwen Reqels. ethiek. professionele standaards

Op proces gebaseerd vertrouwen Lovaliteit. loewiidino

Tabel2: Vormen van vertrouwen in intenties (Nooteboom,2002)

Fhctoren die vstrorm¡en bepalen
Vorm lan vertrouwen L) Specifiekc factoren die consumenten $aÍìrnemen cn die

veltrouwçû in voedsclvriligheid cn instirnties bepalcn 2)

I ) [)c uenoernde rurncr lan verlrouweü zijn liu Noolebool¡. I-ljcraan is tloor hct tcarn k)ege]oegd de
2.¡ intôntie en hout'ling ra¡r de collsrutrent orlrtlat die ook een belangrì.ike ìnvÌoed heeil op ueìn-ruricn.
De speoìlìckc 1äctorsrì voor voedsel\cilgheid kornen rit onderzockcn varì PÉtcts. -lohnsú11. Rl\tÌ\t. Sche¡ra 2
Sandmar. Larlc. CUG. cn I \O \roerhng
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Omgaan met risico's

Er zijn vele indelingen gemaakt in de literatuur die aangeven hoe met risico's kan
worden omgegaan (COT,2002; Soby, Simpson, and Ives 1993; Wildavsky, 1988).
Volgens Wildavsky zijn er twee strategieën om met risico's en onzekerheid om te gaan.

Op de eerste plaats anticipatie, waarvoor voornamelijk pro-actie en preventie als
instrumenten inzetbaar zijn. Anticipatie is de beste strategie in situaties waarbij de
dreiging goed is gedefinieerd en waarbij de oplossing en het probleem helder zijn. Op
de tweede plaats is dat 'veerkracht', waarvoor preparatie, improvisatìe en nazorg
inzelbaar zijn als instrument. Bij 'veerkracht' wordt er vanuit gegaan dat een risico
onverrnijdelijk is. Een goede voorbereiding en snel en daadkrachtig reageren staan in de
responsestrategie centraal. Veerkracht wordt wel omschreven als een combinatie van
drie aspecten: slagkracht, flexibiliteit en variëteit.

Niet alleen risicomanagement, maar ook risicobeoordeling en risicocommunicatie
(Folbert et ã1, 2001) zijn van belang voor het omgaan met risico's. Bij
risicocommunicatie en risicoanalyse is de inschatting van risico's door de maatschappij
een belangrijk aandachtspunt (Blaine en Powell,200l). Deze inschatting is afhankelijk
van veel factoren. Onderzoek heeft uitgewezen daf er 47 factoren zijn die de
maatschappelijke perceptie van risico's beïnvloeden. Het gaat hier onder andere om
factoren als de angst voor het risico, de (on)controleerbaarheid van het risico, de mate
waarin de gevolgen catastrofaal zijn en of het nemen van het risico een meerwaarde
oplevert die dit risico 'compenseert'.

Naast deze factoren spelen ook de verschillende percepties van risico's tussen
maatschappij en wetenschappers een rol. De maatschappelijke perceptie van een risico
komt niet altijd overeen met het risico zoals dit door de wetenschappers 'gemeten' is.
Dit verschil van inzicht is echter niet aan de wetenschap van de risicoanalyse
voorbijgegaan. Volgens Van Asselt (2000) is een verschuiving zichtbaar van
'objectieve' metingen naar risicoanalyses die rekening houden met percepties. Van
Asselt voegt hieraan toe dat het besef is doorgedrongen dat er verschillende
risicopercepties kunnen zijn en dat dit betekent dat in een risicoanalyse verschillende
perspectieven van actoren kunnen worden meegenomen, zodat er een 'afgewogen'
begrip van risico ontstaat. De pluriformiteit in percepties zal in de volgende paragraaf
verder worden uitgewerkt.

Pluriformiteit en culturele theorie

Bij pluriforme kwesties als voedselveiligheid hebben mensen verschillende beelden
over risico's en over hoe daarmee om te gaan. Feiten worden op verschillende manieren
gepercipieerd, geihterpreteerd en daardoor wordt er anders gereageerd. De culturele
theorie poogt deze verschillende manieren van interpretatie en omgaan met risico's te
verklaren. Het raamwerk van de culturele theorie is in 1970 door de Britse antropologe
Mary Douglas geihtroduceerd en later door Aaron Wildavsky en anderen uitgebreid en

toegepast op de politieke wetenschap (Thompson, Ellis & Wildavsky, 1990). De
culturele theorie stelt vier levenswijzen centraal waaruit vier opvattingssystemen
volgen: fatalisme, hiërarchisme, individualisme en egalitarisme (zie Schema 3).

2.3
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In de culturele theorie wordt ervan uit gegaan dat de levenswijze die een individu erop
nahoudt wordt bepaald door twee dimensies. De eerste dimensie is group, waarmee
wordt aangegeven in welke mate het gedrag van het individu wordt beinvloed door zijn
lidmaatschap van één of meerdere groepen. Iemand die sterk gebonden is aan zijn werk,
familie, vakbond, politieke partij of vereniging heeft minder vrijheid tot handelen. De
tweede dimensie is grid, oftewel de mate waarin iemands leven bepaald wordt door
externe voorschriften. Hoe meer voorschriften, hoe minder ruimte er is voor eigen
inbreng in het handelen.
Door de dimensies te combineren ontstaat een 2 bij 2 matrix met vier levenswijzen. Bij
iedere levenswijze hoort een bepaalde opvatting over risico's.

Een fatalist wordt gevormd door de combinatie van veel voorschriften aan het individu
(sterk "grid") en een zwakke groepsbinding (zwak o'group"). Een fatalist ziet risico's als
onvoorspelbaÃr en onbeìnvloedbaar. Het maakt niet uit wat je doet, je hebt toch geen

invloed op wat er gebeurt. In het schema wordt dit gevisualiseerd door het balletje dat
alle kanten kan oprollen bij de minste uitwijking.

Een individualist wordt gevormd door een zwakke groepsbinding (zwak "group") en

weinig voorschriften aan het individu (zwak "grid"). Individualisten geloven dat je
rustig kan experimenteren en risico's niet uit de weg hoeft te gaan, omdat alles wel
weer op zijn pootjes terecht zal komen. Zij hebben een ongebreideld geloof in eigen
kunnen en in technologie, die alles kan oplossen.

Hiërarchisten zijn in het kwadrant geplaatst, waar veel voorschriften worden gesteld aan

het individu (sterk "grid") en er een sterke groepsbinding is (sterk "group").
Hiërarchisten g¿tan ervan uit dat er bepaalde grenzen zijn en dat regels nodig zijn om te
zorgen dat de situatie niet uit de hand loopt. Ze gaan risico's dus niet uit de weg maar
vinden wel dat er eisen gesteld mogen worden a¿n de situatie of dat de risico's onder
voorwaarden geaccepteerd mogen worden.

Oilttrele tlreorie laat vÍer "krtradranten"
¿úen fur plurifonrr sttuatie

Sterk,
('Group" 

- in hoeverre indivídu
gebontlen is in groep

hompson et aì, 1990)
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Egalitairen, tenslotte, bevinden zich in het kwadrant met een sterke groepsbinding (sterk

"group") in combinatie met weinig voorschriften aan het individu (zwak "grid").
Egalitairen geloven dat de geringste verstoring fatale gevolgen kan hebben en dat

daarom alle risico's zoveel mogelijk uit de weg moeten worden gegaan of moeten

worden tegengegaan. Hoewel de meeste individuen zich overwegend in één kwadrant
zullen blijven bevinden, kan dit overigens een dynamisch raamwerk zijn. Men kan zich
in verschillende levensfasen tussen verschillende kwadranten bewegen en het is
mogelijk dat men zich over verschillende issues in verschillende kwadranten plaatst.

De les uit het werk van Thompson et al (1990) is dat beleidsmakers rekening moeten

houden met de verscheidenheid in opvattingen. Pluriformiteit in beleidsvorming is zelfs

noodzakelijk. omdat ieder kwadranl zijn eigen wijsheid maar ook zijn eigen blinde
vlekken heeft. Pluriformiteit is tevens noodzakelijk in externe communicatie over
beleid, omdat verschillende opvattingen 'bediend' moeten worden. Consumenten
vormen dus een uiteenlopende groep die niet met één aanpak benaderd kan worden. Dit
feit wordt door marketingafdelingen van bedrijven al lang onderkend en uitgebuit.
Consumenten worden verdeeld in koopsegmenten en de marketingaanpak wordt
navenant gedifferentieerd. Het is maar de vraag of de bestaande op marketing
gebaseerde segmenteringen geschikt zijn om toe te passen op voedselveiligheid, omdat

het niet zozeer over koopfactoren gaat, maar veel meer over de opvattingen die er leven.

2.4 Omgaan met pluriformiteit in beleid: interactieve beleidsontwikkeling

Voedselveiligheid moet naar onze mening worden gezien als een vraagstuk, waarop

verschillende visies mogelijk zijn over wat het probleem is en wat de oplossingen zijn.
De belanghebbenden hebben verschillende perspectieven op voedselveiligheid.
Interactief beleid is met name geschikt om deze verschillende visies met elkaar te
confronteren en een verbinding daartussen tot stand te brengen waarbij de diverse

meningen, belangen, standpunten, informatie en kennis worden uitgewisseld. Juist deze

'multi-perspectiviteit' levert meerwaarde voor beleids- en besluitvorming.

lnteractieve beleidsvorming kan hierbij worden omschreven als (Pröpper en Steenbeek,

I 9e8):
Een wijze van beleid voeren waarbij een overheid in een zo vroeg mogelijk stadium
burgers, maatschappelijke organisaties, bedrijven en/of overheden bij het beleid betrekt
otn in open wisselwerking en/of samenwerking met hen tot de voorbereiding, bepaling,

de uitvoering en/of de evaluatie van beleid te komen. (...) Wil er sprake zijn van een

interactieve aanpak, dan moet het beleid totstandkomen in samenwerking en open
wisselw erking met andere partij en.'

Het begrip interactieve beleidsvorming is een containerbegrip en omvat vele

verschillende vormen van beleidsvorming. Bekende vorrnen zijn onder andere het open

planproces, coproductie, vraaggericht beleid en bestuurlijke vernieuwing. Er bestaat

geen standaardmethode voor interactieve beleidsvorming. Hoe het beleidsproces moet

worden ingericht is sterk aftankelijk van het onderwerp, de betrokken partijen en de

context. Een interactief proces wordt gekenmerkt door vier centrale elementen - de

essenties van interactief beleid (Edelenbos, 2000) - te weten openheid,
gelijkwaardigheid, dialoog en invloed.
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o Openheid
Een belangrijk kenmerk van interactieve beleidsvorming is openheid. De reden voor
deze openheid in beleidsvorming is de onderkenning dat contextgebondenheid een

belangrijke rol speelt in beleidsprocessen. Zowel specialisten als leken baseren hun

informatiekennis niet alleen op feiten maar ook op visies, normen en waarden. Hiermee

staan oplossingen dus niet op zichzelf, m¿ìar moeten ze in een maatschappelijke context
worden geplaatst. Beleid wordt niet alleen door de overheid gevormd, maar in relatie
met de maatschappij. Deze openheid heeft betrekking op zowel het proces (onder
andere toegankelijkheid en transparantie) als de inhoud (bijvoorbeeld openstaan voor
dialoog en inbreng van nieuwe ideeën) en houding van de overheid (positieve houding
ten opzichte van proces en inhoud).

o Gelijkwaardigheid
Celijkwaardigheid houdt in dat de inbreng van iedere belanghebbende van gelijke
waarde is voor het interactieve beleidsproces, ondanks de 'natuurlijke' ongelijkheid van
deelnemers. Op voorhand mogen bepaalde actoren of inhoudelijke elementen niet beter

worden bevonden dan andere ofmeer toegang tot het proces hebben.

o Dialoog
In een interactief beleidsproces staat de interactie van deelnemers in de vorm van een

discussie, dialoog of debat centraal. Verschillende methoden kunnen worden ingezet

om interactie en debat te organiseren in interactieve processen, zoals stadsconferenties,

tribunalen, burgerpanels, nut- en noodzaakdiscussies en scenarioworkshops.

. Invloed
Een impliciet kenmerk van interactieve beleidsvorming is invloed van belanghebbenden

op beleidsvorming. Er zijn verschillende gradaties van invloed denkbaar, aftankelijk
van de doelstelling en het ambitieniveau van de betrokken actoren. Een bekende maat

voor de invloed van participanten in beleidsvorming is de participatieladder van

Arnstein (1971). Deze participatieladder is vele malen als uitgangspunt genomen voor
het maken van nieuwere en meer uitgewerkte participatieladders. Edelenbos (2000)
onderscheidt in deze ladders vijf oplopende gradaties van participatie. De grens of een

proces interactief is of niet is daarbij moeilijk exact aan te geven maar ligt bij het
raadplegen van burgers. Informeren is dus geen interactief beleid. Raadplegen wel, mits
het raadplegen vroeg in het beleidsproces plaatsvindt.

Inþrmeren: politiek en bestuur bepalen in hoge mate zelf de agenda voor
besluitvorming en houden de betrokkenen hiervan op de hoogte. Zij maken geen

gebruik van de mogelijkheid om betrokkenen werkelijk input te laten leveren bij de

beleidsontwikkeling;
Raadplegen: politiek en bestuur bepalen in hoge mate zelf de agenda, maar zien

betrokkenen als gesprekspartner bij de ontwikkeling van beleid. De politiek
verbindt zich echter niet aan de resultaten die uit de gesprekken voortkomen;

Adviseren: politiek en bestuur stellen in beginsel de agenda samen, maar geven

betrokkenen gelegenheid om problemen aan te dragen en oplossingen te
formuleren, waarbij deze ideeën een volwaardige rol spelen in de ontwikkeling van

het beleid. De politiek verbindt zich in principe aan de resultaten, maar kan bij de

uiteindelüke besluiworming hiervan (beargumenteerd) afwijken;
Coproduceren: politiek, bestuur en betrokkenen komen gezamenlijk een

probleemagenda overeen, waarna gezamenlijk naar oplossingen wordt gezocht. De
politiek verbindt zich aan deze oplossingen met betrekking tot de uiteindelijke
besluitvorming, na toetsing aan vooraf gestelde randvoorwaarden;
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Meebeslissen' politiek en bestuur laten de ontwikkeling van, en de besluitvorming over
het beleid over aan de betrokkenen, waarbij het ambtelijk appa.aat een adviserende
rol vervult. De politiek neemt de resultaten over. Resultaten uit het proces hebben

spontaan bindende werking.

Fase in

helcidsnroces

Randvoonuaarden Beleidsprobleem Oplossrng Status uitkomsten

lnformeren Laat: als het

bestuur het beleid

grotendeels heeft

bepaald

Staan vast: door

bestuur bepaald

Staat vast: door

bestuur bepaald

Staat vast: door

bestuur bepaald

Geen

gelegenheid voor

belanghebbenden

om ¡nput te

leveren

Raadplegen Laat: bestuur laat

belanghebbenden

reageren op

voornemens

Staan vast: door

bestuur bepaald

Staat vrij vast: door

bestuur bepaald

Staat vrij vast: door

bestuur bepaald

Bestuur verbindt

zich niet aan de

uitkomsten u¡t het

oroces

Adviseren Vroeg: bestuur laat

belanghebbenden

de agenda

meebepalen

Gebruikt als criteria

voor toetsing

ldeeën van

stakeholders spelen

een volwaardige rol

ldeeên

belanghebbenden

spelen een

volwaardige rol

ln principe

bindende

uitkomsten,

afwijken kan op

basis van

randvoon¡vaa rden

Coproduceren Vroeg: bestuur laat

belanghebbenden

de agenda

meebepalen

Komen in het

proces tot stand

Door bestuur en

belanghebbenden

bepaald

Door bestuur en

belanghebbenden

bepaald

Uitkomsten zijn

bindend en

worden

onveranderd

overgenomen

door bestuur /
nnlitiek

Meebeslissen Vroeg: bestuur

draagt het maken

van beleid over aan

belanghebbenden

Worden niet

vastgesteld door

bestuur

Wordt door de

belanghebbenden

bepaald

Wordt door de

belanghebbenden

bepaald

Bestuur of politiek

hoeven

uitkomsten niet te

bekrachtigen,

spontaan

b¡ndende werkinq

Tabel 4: vijf gradaties van participatie schematisch vergeleken (Edelenbos, 2000)
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3 Gescheiden werelden

3.1 Vertrouwen en voedselveiligheid

De veronderstelling dat vertrouwen in voedselveiligheid onder consumenten laag is,
zoals vermeld in het onderzoeksbestek, blükt niet gestaafd te worden door
consumentenonderzoeken. Nederlanders blijken, in vergelijking tot andere Europeanen,
een opvallend hoog vertrouwen te hebben in de veiligheid van voedsel, evenals in de
juistheid van informatie van instanties en op etiketten (Eurobarometer 49
voedselveiligheid, 1998). Dit beeld wordt bevestigd door onderzoeken van het
Voedingscentrum (2002) ,Poortinga en Dekker (2002), NIPO (1999), CBL (2000), en
Hanning en Smink en ons eigen onderzoek Schema 4 laat zien dat de meeste
onderzoeken aângeven dat tussen 75 en 90 procent van de Nederlanders vertrouwen
heeft in de veiligheid van voedsel. Ondanks regelmatig terugkerende incidenten in de
voedselketen, is het vertrouwen in de kwaliteit van voedingsmiddelen in het algemeen
groot (Hanning en Smink, 1999). Meer dan negentig procent van de Nederlanders heeft
er veftrouwen in dat brood, vers fruit, verse groenten, verse melk en kaas veilig is. lets
minder Nederlanders hebben vertrouwen in de veiligheid van vers vlees, verse vis, kant-
en-klare producten en andere voorverpakte voedingsmiddelen. Nederlanders hebben
echter het minste vertrouwen in de veiligheid van eieren, levensmiddelen in blik en
diepvriesproducten (Eurobarometer 49,0).

Het vertrouwen in veiligheid van voedsel staat echter de laatstejaren onder druk, zeker
in de ons omringende landen (Frewer et al, 1998). Zo is 46 procent van de Nederlanders
het niet eens met de stelling dat ons eten nooit veiliger is geweest (CBL,
Voedingsveiligheidsonderzoek, nov 2000). Het lijkt erop dat gezonde twijfel heeft
plaats gemaakt voor een gevoel van wantrouwen. De crises rond BSE, varkenspest,
dioxine en een stroom berichten in de media over schandalen in de voedselketen lijkt
daarvan de oorza¿k te zijn (Voedingscentrum in de discussie Future of Food,2001).
Daarbij komt dat consumenten de laatste jaren in het algemeen kritischer en mondiger

Vertrornren in voedselveiligþid is hoog
voþens consuræntenorrderzoeken

. 9l%o van Neclerlaniiers hcclt vcrlrouw{Jn I'oetlíngsc'entt"unt, 2002

. ( icmiddclrlc vcrtrouwen ovcr r crschillcnclc Pont'tinga E.ut'obutotnctcr 19.0

prorluctcn: NcdcrlanJ 8J9o. VK ll29o. l)cnclnarkcrt
tr:lozo. lÌclgic ô3?o. l)uit:lrntl 54o'o

. '15% van Neclerlanclers gaan ervan uit clat alle lt-e iten en Cijfers 2000, LNL:
r tlcdirrssnliddclcn hctrrrus hral cn r cilig zijn

. g1t/"van Nerlerlanders vertrour\'t voeclsel NIP?, 1999

. Soongclíikc trits¡rrakcrt ( 81.. Su uk t

. l6 r'an l8 focusgroepleden had vertrouu'en |7r¡tusg¡oepen, 2ûl)2

llron: Voedirrgscentrurn, Poorlinga. (Ì81., NIPO. Swoka, inlerviervs^ fccusgroepeu
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zijn geworden: men wil vaker weten waar het voedsel vandaan komt, welke
grondstoffen zijn gebruikt en hoe errnee omgegaan is tijdens het productieproces
(Feiten en cijfers 2000. ministerie LNV). Uit onderzoek in Nederland blijkt dat de
consument iets over heeft voor veilig voedsel: 86 procent van de consumenten is bereid
een halve euro extra te betalen voor een kilo gegarandeerd BSE vrij vlees (CBL,
Voedselveiligheidsonderzoek, nov. 2000).

Hoe veilig de keten ook is, affaires en incidenten zullen er altijd zijn. Zeker omdat

ketens steeds complexer worden, intemationale handel een steeds grotere rol gaat

spelen én de consument zijn eigen invloed op voedselveiligheid niet altijd (h)erkent. Bij
het veiligheidsgevoel speelt bovendien het verschil tussen daadwerkelijke veiligheid en

de perceptie van de consument een belangrijke rol. Nederlanders maken daarbij zich af
en toe ook zorgen, vooral over de hygiëne in de keuken. Ook maakt men zich zorgen
over risico's van vleesproducten, zoals dioxine en kip, hormoonresiduen in vlees en

BSE. Consumenten maken zich vooral zorgen om grootschalige en relatief onbekende
risico"s w¿Ìarover men weinig controle heeft, zoals genetische manipulatie en de resten

van bestrijdingsrniddelen, terwijl men zich weinig zorgen maakt over lifestyle-risico's,
zoals het gebruik van alcohol, vet eten en hygiëne (Frewer, 1996). De wetenschappelijk
risicorangorde (hier staât een ongebalanceerd dieet bovenaan) is duidelijk anders dan de

risicorangorde van de consument (hier spelen zaken als voedselbesmetting salmonella
een grote rol).

Zoals uit de interviews in het kader van dit project blijkt dat producenten en instanties

vaak een heel andere perceptie hebben van het consumentenvertrouwen. Bij ongeveer

de helft van de geïnterviewden heerst de perceptie dat het consumentenvertrouwen juist
Iaag is (Schema 5). Dit geeft een gedeelte van het probleem rond vertrouwen in
voedselveiligheid aan: de perceptie van producenten en instanties van het

consumentenvertrouwen is lager dan blijkt uit de consumentenonderzoeken. Er wordt
blijkbaar nog te weinig concreet onderzoek gedaan naar het consumentenvertrouwen.

IÞ helft van de gerntervie$rden der¡kt

. "De consurnent gaal ervan uit dat voedsel veilig ìs" LEl. The Creenety'

. "l00oovocd:elverliglrcìd i. vanzclfsprckend' l-aunts

. "Veilrourven staat niet zo ondcr drr¡k als lcl lrorrit Stichting Merkartikel
9e sugecleerd"

. "l:en veel voorkomcndc rnisvatting is dat Albert lleyn
corrsunrptie gcìi jk staat airlr vertrour.lcn"

. Mogclijk naijlellect van criscs TNO I'oeding

. Minrler verlrouwen in kip err r'arkensvleesi l'oed.ingscenfrum
versclruivíng r¡¿¡ar n¡intler vlees nrissclricn door
vcrrrrìndcrd vcrtrouwcn in vlees

. "strcvou naai I 007o vciligheid rverkt avercohts ,lTt)
in pcrccptìe'

. "Orrs voedscl is veilig. maar dc perceptie ìs Canpina
ardcr¡'

ectrter dat vertrornren la4g is

. ''De consurrrelrt reagesfl lauu'op crises als I3S[ en past LEI
ziin consumptiegedrag niel aan"

Bron: rrxrrbeeldcl uit inten'ìervs Scherna 5
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Wat betreft de rol van de voedselketen met betrekking tot voedselveiligheid kan worden
waargenomen dat het beleid en toezicht gefragmenteerd en complex is, maar het lijkt
wel effectief te zijn. Het risicomanagement (HACCP) functioneert en retailers (drie
grote retailers: Ahold, Schuitema en Laurus bezitten ruim 70%o van de markt) zijn
gebaat bij een veilig imago. Bovendien zijn er diverse initiatieven om de

voedselveiligheid binnen ketens nog verder te vergroten en wordt de voedselveiligheid
van producten door diverse instanties gecontroleerd. Volledig veilig zijn onze
voedingsmiddelen echter niet; er kan altijd iets mis gaan. Met andere woorden, absolute
(100%) veiligheid kan nooit worden gerealiseerd. Knelpunten zijn het feit dat vele
ketens intemationaal zijn en daarom niet volledig te controleren zijn, de wijde
vertakkingen van ketens waardoor besmettingen zich razendsnel verspreiden, de

praktische onmogelijkheid om alles te controleren, en - misschien wel de grootste
factor - de gevaren van onzorgvuldig gedrag van consumenten zelf. Deze knelpunten
zijn reeds algemeen bekend en erkend, getuige het feit dat ze uitgebreid worden

beschreven in de LNV-beleidsnota
Veilig voedsel in een veranderende
ontgeving (2001). In dezelfde nota
worden ook a1 vele oplossingen
aangedragen in regelgeving en

risicomanagementsystemen,
zowel beleidsmakers
verantwoordelijke managers
producenten mee aan de slag
gegaan.

Uit internationaal onderzoek blijkt
dat consumenten met betrekking tot
voedselveiligheid vooral veftrouwen
hebben in wetenschaþpers, medici en

consumentenorganisaties (Frewer et
al., 1996). De overheid blijkt daarbij
niet hoog te scoren (Renn en Levine,
l99l; Frewer et al., 1996; Shepherd

en Frewer, 1997). Van de overheid wordt vaak gedacht dat ze de verkeerde prioriteiten
stelt, door bijvoorbeeld meer te letten op economische belangen dan op maatschappelijk
welzijn. Vertrouwen in milieugroeperingen en de voedselindustrie is minder eenduidig.
De ambivalente houding tegen milieugroeperingen kan verklaard worden uit het feit dat
ze weliswaar begaan zijn met het maatschappelijk welzijn, maar dat ze daardoor ook
selectief omgaan met de informatie (Frewer et al., 1996). Vy'antrouwen ten opzichte van
de voedselindustrie zou terug te voeren zijn op commerciële belangen. Al wordt er om
diezelfde reden soms juist veel vertrouwen in de voedselindustrie gesteld. Uit recent
onderzoek (Future of Food, 2001) blijkt dat de Nederlandse consument het meeste
vertrouwen heeft in gezondheids- en consumentenorganisaties (zie Tabel 5).

Tabel 5: Belangrijke organisatie / persoon genoemd in de top drie in wie de consument
vertrouwen heeft bij het thema voedselveiligheid (bron: Future of Food, 2001)

waar
als
bij

zijn

\

t,

-:-

Oroanisatie / Dersoon Totaal %o in too drie

1 Gezond heidsorganisaties
(biiv. Hartstichtino)

66%

2 Consr lmentennroanisaties 64o/o

3 Huisarts / diëtist 47%

4 Reoerino / overheid 31o/o

5 Fabrikant 24o/o
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Specifiek voor LNV geldt dat het vertrouwen in LNV als bron van infomatie laag is, zo

blijkt uit een onderzoek van het Voedingscentrum (2002). Oorzaken hiervoor zijn
waarschijnlijk dat LNV relatief onbekend is en dat het ministerie tijdens crises op tv
vooral voor boeren lijkt op te komen. Hierdoor scoort LNV laag op een aantal van de

genoemde voorwaarden voor vefirouwen in derden (Schema 6).

Voedselveiligheid is voor de meeste consumenten geen dagelijks issue. Maar 100/o van

de Nederlanders is erg geinteresseerd in informatie over voedingsrniddelen, ferwijl23%
niet geinteresseerd is (Feiten en cijfers 2000, ministerie LNV). De consument gaat

ervan uit dat voedsel veilig is. Voedselveiligheid is daarmee een zogenaamde

dissatisfier flnterview met H. Schepers, ATO). Pas als er iets mis gaat valt het op en

ontstaat er onrust en onvrede. Op dat moment gaan consumenten op zoek naar
informatie. De belangrijkste nieuwsbronnen voor consumenten zijn dan de media. Zij
zijn de brenger van het nieuws en staan het dichtst bij de consument (lnterview mevr. C.

van Zandvoort en mevr. M. op de Weegh, TNO Voeding). Voor de consument zijn de

producent en de handel primair verantwoordelijk voor de voedselveiligheid. De

overheid is verantwoordelijk voor regelgeving en (strikte) handhaving. Wie, en op wat
voor manier, voor die veiligheid moet zorgen is dan ook voor de consument niet helder.
Consumenten verwijzen snel naar 'het ministerie van Volksgezondheid of Landbouw'
of 'de controle-instanties' (Poortinga en Dekker, 2002).

Tabel 6: Wie is verantwoordelijk voor de veiligheid van voedsel? (Feiten en Cijfers
2000, ministerie LNV)

ttW niet {h)erl¡end als beüornvbare parqi
Factoren die Seore vun LNV vanuit ,
vertroüwen in instituut perspectiefvan burger 2)

bepalenl)

. 'Accountable' ./ {niet genoemd als issue)

. Competent ./ {niet genoemd als issue)

" Billtik, eerlük '/ (niet genoemd als ìssue)

. Weinig fbuten ín I {niet genoemd als issue)

verleden

l) Factoren zoalx gezien door de consurnÊnt. Bror¡: oilderzoeken van Peters, Johnson, RIVM,
Sandrran, L,arlc
i 

' 
r"'.*ii"., Voedingscentrum. reananalysc

3) Aatal keer genoemd in topdrie van meest betrouwbare informatief;r-onnen: LNV 79lo Schema 6
lVoeding.centrum,200J¡. Drì kan deels Lornen door Iage belendlreid

Fabrikant 97%

Overheid 81%

Consument zelf 55%

Wetenschap 52o/o
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3,2 Onze visie op het probleem

In de voorgaande paragraaf hebben we laten zien daf het vertrouwen van consumenten

in voedselveiligheid in het algemeen hoog is. Zo op het eerste oog is er dus geen

probleem. Anderzijds staat het vertrouwen wel onder druk en bestaat er voor het

ministerie van LNV aanleiding om het consumentenvertrouwen in voedselveiligheid te

laten onderzoeken.
Dit vertrouwen zou moeten samenhangen met een hoog vertrouwen in de verschillende
partijen die deze veiligheid waarborgen. Immers, afgezien van goed opletten in de

winkel en zorgvuldig bereiden in de keuken heeft de consument voedselveiligheid niet
zelf in de hand. Er wordt dus een groter beroep gedaan op vertrouwen in derden: de

overheid. de politiek en het bedrijfsleven. In dat geval worden de verschillende

elementen uit paragraaf 2.1 voor het opbouwen en vasthouden van vertrouwen heel

belangrijk. Deze elementen hebben betrekking op de competentie van de partijen om

voedselveiligheid te garanderen, of ze welgoede bedoelingen hebben, of de partijen wel

voldoende open informatie geven etc. Ook hebben we in paragraaf 2.2 al aangegeven

dat de afstand tussen de verschillende actoren is toegenomen, hetgeen ertoe heeft geleid

dat het vertrouwen verschuift van een op kenmerken (lokale situatie, op interactie
gebaseerd) vertrouwen naar een op instituties gebaseerd vertrouwen. In de toekomst zal

ook meer nadruk moeten worden gelegd op een oop proces gebaseerd vertrouwen',
waardoor aspecten als loyaliteit, toewijding, wederzijdse aanpassing, leren door te doen

en routinisatie meer aandacht behoeven voor het creëren en vasthouden van veftrouwen.

Vanuit deze visie komen we op de kern van het probleem waarvan het steeds labieler
worden van consumentenvertrouwen in voedselveiligheid slechts één van de uitingen is.

Het steeds verder uiteenlopen van de verschillende 'werelden' waarin de actoren

opereren is volgens ons het echte probleem. Elke owereld' heeft zijn eigen codificering,
taal, dynamiek, kernbegrippen, 'triggers' (de woorden of mechanismen die er in die

wereld echt toe doen), codes en werkwijzen. Het probleem is dat deze werelden te

weinig contact met elkaar hebben fiuist vanwege de trend van een afnemende

gemeenschapszin en afnemende lokale interactie) en waar zij dit wel hebben, een

probleem hebben omdat de ofaal', de dynamiek etc. zo verschillend is. Wij
onderscheiden hierbij twee scheidingen tussen de verschillende werelden die voor het

vraagstuk van consumentenvertrouwen in voedselveiligheid relevant zijn. Allereerst de

scheiding tussen de wereld van de politiek enerzijds en de wereld van de 'markt'
anderzijds. Ten tweede hebben beide werelden grote moeite om het contact vast te

houden met hun'eind van de keten': enerzijds heeft de wereld van de politiek een

probleem om het contact met de wereld van de burger vast te houden en anderzijds

heeft de voedselketen een identiek probleem met de consument. In schema 7 is dit
gevisualiseerd. We onderscheiden nu dus drie 'werelden' met eigen codes en een eigen

dynamiek: de wereld van de burger/consument, de wereld van de markt, en de wereld

van de politiek en het bestuur. De toenemende aßtand wordt door alle partijen van het

agro-foodcomplex ervaren: de sector, de overheid en instanties en de politiek. Het

ministerie heeft de taak om beleid te maken in het krachtenveld tussen deze

verschillende werelden en daartoe de werelden met elkaar in verband te brengen. In de

volgende paragraaf zullen we op basis van de interviews en het literatuuronderzoek een

aantal aspecten van de verschillende werelden beschrijven.
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De werelden

De wereld van de consument/burger
Hét centrale kenmerk van de wereld van de consument/burger is verscheidenheid
(pluriformiteit). Er bestaat een grote verscheidenheid aan opvattingen en gedragingen

van burgers en consumenten die niet consistent hoeven te zijn. Sommige zorgeloze

consumenten zullen weinig expliciete eisen hebben en min of meer uitgaan van 100

procent veiligheid. Dezelfde consumenten laten misschien hun yoghurt rustig twee uur
buiten de ijskast staan. Andere consumenten zijn juist heel bezorgd, terwijl weer andere

consumenten een meer rationele en realistische kijk zullen hebben en zich wel bewust

zijn van gevaren en hier een eigen verantwoordelijkheid in nemen. Juist het feit dat

consumenten zo divers zijn in hun opvattingen en dat we die opvattingen niet goed

kennen, maakt dat ze als geheel moeilijk te benaderen zijn. Dit betekent dus dat de

consument/burger zeker niet als één groep moet worden benaderd, maar dat er

onderscheid in verschillende groepen moet worden gemaakt. In paragraaf 4.1 zullen we

hier op terug komen. Dé consument bestaat niet, evenmin als dé burger.

Daarnaast is het verleidelijk om de consument en burger als één te beschouwen omdat

we het over één en dezelfde persoon hebben die verschillende rollen kan spelen. We

zullen in deze rapportage echter een onderscheid maken. De term 'consument'
reserveren we voor de rol van koper in de markt, waarbij het dus gaât om gedrag. De

term 'burger' reserveren we voor de rol in het politieke domein, waarbij het dus vooral
gaat om de opvattinge¡? van mensen of het concrete gedrag in het politieke domein. De
term 'burger/consument' zullen we alleen nog gebruiken als beide rollen samenkomen.

Het onderscheid tussen beide rollen verklaart bijvoorbeeld waarom men in enquêtes

bepaalde opvattingen kan ventileren, die in het gedrag als koper niet zijn terug te

vinden. In dit geval is er sprake van de enquêteburger die sociaal wenselijke
antwoorden geeft, maar die tegelijkertijd als koopconsument toch voor de kiloknallers
gaat. In feite is dit geen inconsistent gedrag, maar een gevolg van het feit dat factoren

E
M4F

Brorr rrork<lrop lo oklobcf i001. rntcrricrrs
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als kwaliteit en prijs zwaarder wegen in de rol van consument, terwijl factoren als

politiek en ethiek juist zwaarder wegen in de rol van burger. Dit haakt ook aan bij het

bekende fenomeen uit de sociale wetenschappen dat er een groot verschil bestaat tussen

intenties (wat men van plan is) en het daadwerkelijke gedrag.

De wereld van de markt
ln Winner (2002) wordt beschreven dat de productieketens steeds complexer en verder
gerationaliseerd worden. Bovendien komen vele producten uit het buitenland. Dit maakt

de moderne productie intransparant voor consumenten. Voor de voedselketen is

economisch belang de drijvende kracht en zijn efficientie, marktgerichtheid en winst de

belangrijkste doelen. Voor de sector is het belangrijk dat maatregelen die worden
genomen efficiënt en effectief zijn en gemakkelijk ingepast kunnen worden in de

bedrijfsprocessen. De sector is vooral bang voor 'onevenredige maatregelen' waarmee

de politiek kan scoren. Dit soort maatregelen zadelt de sector op met extra
verplichtingen, maar is niet altijd efficiënt of effectief voor het aanpakken van
problemen. Binnen de sector zijn'pragmatisme' en 'beheersen en controleren' de meest

voorkomende opvattingen. Daarnaast hebben veel vertegenwoordigers van bedrijven
een technisch-rationele kijk op risicomanagement met een focus op omzet en winst, wat
bij sommige consumenten wantrouwen kan opwekken. Volgens vele (maar niet alle)
consumenten geeft de sector niet voldoende informatie over productiewijzen en

producten. Tijdens de focusgroepen en de workshop op 16 oktober was de vraag naar

meer transparantie dan ook één van de meest opvallende aspecten van de relatie tussen

consument en de voedselketen.

2/- ---

(,ts
\{errrooneru
-\'--'

De wereld van de politiek en het bestuur
ln de politiek zijn verschillende
opvattingen bij uitstek
veftegenwoordigd. De politiek heeft de

taak om het bestuur te controleren en

besluiten te nemen over issues. Politieke
beslissingen worden gedreven vanuit een

discussie over waarden, maar ook vanuit
de noodzaak om kiezers te winnen. De
faal van politici reflecteert
maatschappelijke concepten als
'empowermento' bestuurlijke
vernieuwing, marktwerking of sociale

cohesie. Politici hebben een breed
speelveld; zij kunnen issues koppelen
aÃn andere issues en daartussen

compromissen sluiten. De politieke dynamiek is hoog en voor buitenstaanders

onvoorspelbaar. De media lijken een steeds belangrijkere rol te spelen bij het opwerpen

van issues en de opbouw van de politieke agenda. Issues kunnen in een

stroomversnelling raken en tot snelle en onverwachte beslissingen leiden.

Tegelijkertijd moet de overheid de belangen van de sector in de gaten houden, waarbij
de uitdaging is om politiek gedreven maatregelen te laten aansluiten bij de

bedrij fsprocessen van producenten.

In contrast met de politieke dynamiek is de overheid meer op de lange termijn
georiënteerd. Het is voor ambtenaren lastig om het 'maatschappelijk ongeduld' van de

politiek te combineren met de gedegenheid die beleidsontwikkeling vergt. Daarbij heeft
de overheid vaak een technisch/objectieve kijk op risico's en is 'beheersen en
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controleren' de meest voorkomende opvatting. Directies binnen ministeries hebben

bovendien vaak een taak op één beleidsterrein en hebben daardoor minder vat op
situaties waarbij issues gekoppeld worden. Tegelijkertijd moet de overheid de belangen
van de sector in de gaten houden, waarbij de uitdaging is om politiek gedreven

maatregelen te laten aansluiten bij de bedrijfsprocessen van producenten.

3,4 De spanning tussen de werelden

Uit onze interviews met politici, overheidsinstanties als LNV, VWA en het

Voedingscentrum en bedrijven in de agro-foodsector is gebleken dat het verschil tussen

de dynamiek van de markt en de dynamiek in de politieke arena tot frictie leidt. De

overheid heeft hierbij de taak om beide werelden met elkaar te verbinden. De frictie is
met name zichÍbaar als incidenten opspelen. Op dat moment leggen de media aan de

politiek de verwachting op dat stevige maatregelen genomen moeten worden. Als de

bron van de crisis in de primaire productie ligt, dan wordt deze druk vanuit de Tweede
Kamer via de minister doorgegeven aan LNV. Binnen LNV heerst echter het gevoel dat

in eerste instantie de sector verantwoordelijk is en moet reageren. Dit gevoel wordt
overigens gedeeld door de sector zelf. Toch zijn ambtenaren er primair voor om de

minister te bedienen en zien zij zich soms gedwongen om snelle en omvangrijke
maatregelen te nemen. Dit tot ongerief van de sector die deze ziet als 'onevenredige
maatregeien.' De sector klaagt dan ook dat de maatregelen vooral politiek geìnspireerd

zijn, maar in de praktijk efficiënt noch effectief zijn in het oplossen van het
veronderstelde probleem (zie Schema 8 voor een aantal uitspraken uit interviews).

Daarnaast bestaan er tussen de verschillende 'werelden' vele niet op elka¿r afgestemde

verwachtingen. Tijdens de interviews en de workshop op 16 oktober zijn bijvoorbeeld
verwachtingen uitgesproken vanuit de sector en gericht aan LNV. De wensenlijst omvat
zaken als zorgen voor coördinatie van overheidstaken, zorgen voor een 'level playing
field' in Europa en zorgen voor duidelijke normen. Consumenten verwachten duidelijke

I:bt ongerief van de sector

llrô¡ crtâtclr ìl't rntcrvic$'s rûel de scctôf

"Wat verheterd kan worden is dat de rrverheìd heler weerstand biedt aan de
'politiekc waan valr dc dag.' Nu oelènen nrodia bij inci<lcnten dusdarige druk
uit op de politick en de rninisters dat deze leidt tot maatregelen die niet
ovÈreenkomcn met het belang van de sççto¡.''
''Dc overheìd rvil latcn zicn dat ze gocd hezig is, Dc rnaatrcgelcll'"lorden
gedreren door emotic-politiek."
''Ll\V heelì ucinig kennis van de feiteliike actorcn in dc prodLrctieketen.
daanraixt speell op dc achTergrond vaak cen polìtíekc discussic.-'
"Do politick reageÕfi heel hefìig: 'wo stoppon di1', 'u'e clocn d¿t'cn nrinistcries
nemen pÕlitiek gerrchte en onvolledige besluiten. Er ontstaat het gevaar van
hekserr.jachten door de eigen interpretatiç r,an een anrbtcrt¿rar"'

"LNV dus veel zargvuldiger zou rìloeten zi.jn in de lvi-jze waarop zc naar huiten
treden tr..1dens lncidenten. LNV presenteerl zich nu als deskundige blon en
verfegenwoordiger van de sector. Bove¡dien tlekl LNV vaak snel conclusíes
op basis van de èigen trckende l-cìtcn."

"Mini.stcr Brinkhorst 1l-NV) hcoft dc crìsis op ccn fbnonrcnale nranicr
aangepakt. Het¿ellde geldt volrr de \\,ijze r.r,aanrp N'linister tsorst (VWS) niet
de dioxinecrisis is onrgegaan."
''IL h.'b ¿el¡ hct iricc dat l.\V Ircrt. li.jkrnJ n:Lcr v{)rìrhijc ùri}cs als dio\rnc.
MKÂ cn nu Ml'A."
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informatievoorziening, afdoende controle in de voedselketen en dat de overheid het

'regelt'.

Tenslotte hebben consumenten een geheel eigen beeld van voedselveiligheid dat niet
overeenstemt met dat van vertegenwoordigers van de sector of de overheid. Dit leidt tot
vergroting van de afstand, omdat beleidsmakers en sectorvertegenwoordigers hierdoor
niet in staatzijn de verschillende opvattingen van burgers te erkennen en hierop goed in
te spelen. Daarbij komt dat burgers nog nauwelijks een band met de overheid hebben.

Men weet niet hoe complex het organiseren van voedselveiligheid in de keten werkelijk
is en welke organisaties hiervoor binnen en buiten de overheid verantwoordelijk zijn.

Bovenstaande spanningen tussen de verschillende 'werelden' leiden ertoe dat er een

zekere afstand wordt gecreëerd, waar juist toenadering (vergroten van op proces

gebaseerd vertrouwen) nodig is. In het volgencie hoofdstuk zal worden uitgewerkt hoe

het ministerie van LNV kan bijdragen aan het overbruggen van deze afstanden.
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Bruggen bouwen

De groeiende afstand tussen consumenten en burgers enerzijds en de voedselketen
respectievelijk politiek en bestuur anderzijds kan niet eenvoudig worden aangepakt.

Veel pogingen zijn naar ons inzicht tot nu toe gestrand omdat er te weinig rekening
gehouden is met de verschillende opvattingen van de burgers. Wel worden aanpakken

uitgeprobeerd die meer op het consumenteng'edrag zijn gericht. ln dit hoofdstuk echter
zullen we een aanpak uitwerken die meer aansluit bij de opvattingen van burgers.

Vier opvattingssystemen ten aanzien van voedselveiligheid

Consumenten zijn zeer divers en hebben een grote verscheidenheid aan gedragingen en

opvattingen. Om hiermee om te gaan wordt er gesegmenteerd en worden consumenten,
vaak op basis van hun gedrag, in verschillende groepen ingedeeld. Er zijn reeds vele
indelingen in segmenten gemaakt. Zo onderscheidt het LEI de rationele consument, de

samenwerkende consument, de concurrerende consument en de verantwoordelijke
consument (Dagevos en Hansman, 1999). Motivaction (2002) deelt consumenten in
acht groepen in: traditionele burgerij, gemaksgeoriënteerden, moderne burgerij, nieuwe
conservatieven, kosmopolieten, opwaarts mobielen, postmaterialisten, en postmoderne

hedonisten. Weer een andere indeling (Dagevos, Ga¿sbeek en Verhoeven maakt
onderscheid in vier groepen van consumenten:
1. De berekende consument: 'technologische ontwikkelingen maken ons voedsel

veiliger', 'genetische modificatie is goed als het de voedselveiligheid ten goede

komt'
2. De behoudende consument: 'biologische producten zijn veiliger'
3. De unieke consument: voedsel moet vooral lekker zijn
4. De verantwoorde consument: maakt zich ongerust over de toestand in de

(voedings)wereld

Wij vertrekken in ons onderzoek veel meer vanuit de visie van de culturele theorie: er

zijn meerdere opvattingen mogelijk waardoor er op meerdere manieren tegen één

probleem kan worden aangekeken. Deze notie hebben we uitgewerkt door na afloop van
alle interviews en focusgroepen na te gaan welke specifieke opvattingsystemen er met
betrekking tot voedselveiligheid zijn aan te wijzen. Op basis van dit kwalitatieve
onderzoek komen vier verschillende opvattingen naar voren. Hierbij wordt nadrukkelijk
vermeld dat deze indeling voorlopig is en dat uitgebreider kwantitatief onderzoek
noodzakelijk is om deze te toetsen. De vier opvattingen zijn (zie Schema 9):

Niks aan de hand. De opvatting dat voedselveiligheid niet een belangrijk probleem

is. Mensen met deze opvatting staan niet stil bij veiligheid en zijn zich niet bewust
van gevaren ofvinden de gevaren gering. Deze groep wil genieten van goedkoop,

lekker en gemakkelijk eten en zich verder geen zorgen maken.
Zorg/nosÍalgie, Een kleine groep van mensen die juist zeer bezorgd is over
gezondheid, duurzaamheid en dierenwelzijn, en die terug verlangen naar de oude

tijd van ambachtelijke productie. Deze mensen hebben weinig veftrouwen in
producenten en moderne productiemethoden.

Beheersen en controleren. Een relatief grote groep die voedselveiligheid eveneens

als een serieus probleem zief, maar die niet zo bezorgd is als de groep met de

zorglnostalgie-opvatting en die evenmin af wil van moderne productiemethoden.

4.1



TNO-rapport I STB-03-09 | Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en l'isserij 27/48

Bij deze opvatting hoort het streven om alle risico's te analyseren en te beheersen

met strenge regelgeving en controle.
o Pragmatisme. Eveneens een grote groep ziet voedselveiligheid niet als een acuut

probleem en vindt ook niet dat volledige veiligheid nagestreefd moet worden, in
tegenstelling tot de twee voorgaande opvattingen. Maar deze groep kent wel de

gevaren en erkent dat men alert moet blijven. Deze groep wil pragmatische

oplossingen waarbij alle partijen hun verantwoordelijkheid nemen. Consumenten in
deze groep bereiden maaltijden daarom zorgvuldig en willen bewust genieten.

Bovenstaande indeling is gericht op het in kaart brengen van verschillende opvattingen
en is daarmee een politieke analogie van indelingen uit marketingonderzoek die meer
gericht zijn op gedrag. Daarbij kan wel worden opgemerkt dat er overeenkomsten

bestaan. De groep ooniks ¿urn de hand" vertoont overeenkomsten met de

"gemaksgeoriënteerden", de "opwaarts mobielen" en "postmodeme hedonisten" uit het

Motivaction-onderzoek en met de 'ounieke consument" uit het LEl/Wagingen-
onderzoek. De groep "zorglnostalgie" vertoont overeenkomsten met de 'onieuwe

conservatieven", en "postmaterialisten" uit het Motivaction-onderzoek en met de

"behoudende consument" en de "verantwoorde consument" uit het LEl/Wageningen-
onderzoek. De groep "beheersen en controleren" heeft overeenkomsten met de

"traditionele burgerij" en de "moderne burgerij" uit het Motivaction-onderzoek en met

de ooverantwoorde consument" uit het LE|/Wageningen-onderzoek. Tenslotte vertoont
de groep "pragmatisme" enige gelijkenis met de "kosmopolieten" en met de
o'postmaterialisten" uit het Motivaction-onderzoek evenals met de "verantwoorde
consument" uit het LEl/Wageningen-onderzoek.

Vertrouwen per opvattingssysteem

Op basis van het literatuuronderzoek van consumentenonderzoeken, de interviews en de

focusgroepen is een eerste inschatting gemaakt van de knelpunten voor
consumentenvertrouwen die aanwezig zijn per opvattingssysteem. Het resultaat is te

Víer opvattingssltstenæn ten aanzien van
voedselveiligheidrË

B¡nn: iil1e¡vierrs cn focusgroepen

4.2
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zien in Schema 10. Hier is tevens te zien welke factoren juist een positieve uitwerking
hebben op vertrouwen. Deze knelpunten en positieve factoren zijn vervolgens vertaald

naar risico's en kansen per groep, zoals te zien is in Schema 11. Na de schema's zetten

we de conclusies per groep van beide stappen op een rij:

Grootste risico's en kansen per groep

llron:Îeâ1nânûlVSe

Vertrouwen omdat ze
grang willen vertroulven om
zich nerge:ns r¡m hneven le

hekommeren

! Risico: vertrouwen mist basis. Bij
een crisis is vertrourven snel
geschaad. \!arìt geen kader orn te
beo0rdelen

-1--5gr!:-199-v-e-L-ct-99-l-t119-rr9l-------"
1t,.-.,..-..,-...t,.....-

Relatiefi gering pnrbleenl.
Het is,wel belangrijk orn genoeg

informatie te hieden zodat ze keuzes
kunncn mali.cn

! Risico: niet teveel lastig vallen met
steeds meer regeltjes

+ Kans: constructieve samenwerking
zonder onrealistische verwachtingen

i?¿:fir't'rl**.t'ü¡ll rr¡l*¡*¡r

Crootste knelpunl zit
in onrealistìsche venvachting van

I 00 procent veiligheid en alles
willen controleren

I Risico: met elk incident noemt
nervositeit toe, verwachtingen zijn nooi
te realiseren, onevenredig grote invloed

1,r ¡¡'i:.Ìr r¡r1;llf is:

Vrnrdcze groep kan de
,üverhÈid het nooit'goed doen, ze zijn

(fe) sterk andersdenkend,

! Risico: bli-jvende stem van
ontevrecienheid sn offust

+ Kans: bron voor vernieuwing en
alternatieve pr oductiewi.jze
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Bij de groep Nr'frs aan de hand is het grootste knelpunt dat ze eigenlijk geen

interesse hebben in voedselveiligheid. Ze hebben weinig kennis over voedsel, ze

zijn niet bekend met de relevante instanties en ze erkennen voedselveiligheid niet
als een serieus issue. Door al deze factoren is de afstand tussen deze consumenten

en de agro-foodsector erg groot. Maar er is een belangrijke positieve factor: ze

wíllen heel graag veftrouwen, omdat ze zich niet willen bekommeren om

voedselveiligheid. Hierdoor is het algemene vertrouwen toch hoog. Dit is een

verklaring voor de geconstateerde paradox van het gemeten hoge vertrouwen en de

tegelijk bestaande grote afstand. Het hoge veftrouwen is op zich mooi, maar er

schuilt hierin wel een groot risico. Omdat het vertrouwen nergens op gebaseerd is

en een beoordelingskader ontbreekt kan bij een crisis het vertrouwen snel

verdwijnen.
Bij de groep Beheersen/controleren liggen de knelpunten anders. Gebrek aan

kennis of bekendheid met de sector is niet zo'n probleem. Bü deze groep is de

kloof daarom naår verwachting minder groot. Echter, de kennis van recente

incidenten heeft een grote invloed op de meningsvorming van deze groep. Daarbij
koesteren ze wellicht te hoge verwachtingen over het haalbare en wenselijke
risiconiveau. Het gevolg is dat deze groep veel meer dan andere groepen impliciet
streeft naar 100 procent veiligheid en daarbij steeds verdergaande maatregelen

voorstaat, wat kan leiden tot frictie bij andere groepen.

Bij de groep Pragmatisme zijn er relatief weinig problemen. Zij hebben veel kennis

van voedsel en de sector. Ze erkennen weliswaar dat voedselveiligheid een

belangrijk issue is, maar dit levert geen vertrouwensprobleem op omdat hun

verwachtingen tamelijk realistisch zijn en ze bovendien hun eigen

verantwoordelijkheid nemen. Hooguit kan bij deze groep gebrek aan infonnatie en

transparantie ergernis opleveren. Waar nog wel een risico in schuilt is dat deze

groep met onbegrip aankijkt tegen de verdergaande regelgeving (en daarmee

wellicht de verminderde smaak) rond voedsel.

Bij de groep Zorg/nostalgie, tenslotte, is de kloof groot. Het probleem is niet
gebrek aan kennis en interesse, maar juist een hele sterke betrokkenheid met

maatschappelijke aspecten van voedselproductie en een neiging tot wantrouwen
van de agro-foodsector omdat deze andere waarden lijkt te hebben dan zijzelf. Voor
deze groep kan de overheid en de keten het eigenlijk nooit goed doen, omdat de

onderliggende opvattingen te sterk verschillen. Hierdoor blijft deze kleine groep

een relatief sterke stem van ontevredenheid en onrust op de achtergrond houden,

wat tot verhoogde nervositeit bij beleidsmakers kan leiden. Van de andere kant
biedt deze groep ook een voedingsbodem voor vernieuwing en altematieve
productiewijzen.

Gezien deze interessante verschillen zou LNV een gedifferentieerde aanpak per groep

moeten hanteren. Daarover gaat de volgende paragraaf.

Bruggen bouwen 1: aanpak per opvattingssysteem

De vier groepen met hun specifieke risico's en kansen vragen ieder een eigen aanpak.

Niet bij iedere groep zijn dezelfde resultaten te behalen, hetgeen ertoe leidt dat ook de

doelstellingen aangepast worden aan de verschillen per groep. Hieronder geven wij een

aantal overwegingen en suggesties over hoe LNV met de groepen kan omgaan. De
keuze van LNV voor de daadwerkelijke prioriteiten hangt af van het ambitieniveau en

de inschatting van de benodigde moeite.

4.3
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Nilcs aan de hand. Bij deze groep is het risico van een vertrouwensbreuk het

grootst, omdat het huidige vertrouwen geen basis heeft in kennis en kritische
afweging. Tegelijkertijd is het juist bij deze groep bijzonder moeilijk om kennis

over voedselproductie, gevaren en veiligheidsbeleid over te brengen, simpelweg

omdat de interesse hiervoor ontbreekt. Hier staat LNV dus voor de keuze: hoeveel

kan en moet bereikt worden bij deze groep? Wij geloven dat het niet zinvol is om te
proberen de kloof met deze groep volledig te dichten. Wel kan LNV op een aantal

manieren de nodige aandacht geven aan deze groep:

Paraat zijn voor situaties waarin er iets misgaat en er opeens wel brede aandacht

is. Op dat moment moet LNV uitleg kunnen geven over de feiten, de

onzekerheden en overwegingen, het beleid en de maatregelen op een manier

die vertrouwen inboezemt. Belangrijk daarbij is de competentie en de openheid

en oprechtheid die daarbij tentoon wordt gespreid.

Zorgen dat de Niks aan de hand-groep gehoord wordt. Bij initiatieven waar

LNV en andere stakeholders het oor te luister leggen bij de consument (zoals

het Consumentenplatform) zou gecheckt moeten worden of er mensen uit deze

groep aanwezig zijn. Hun aanwezigheid zal zorgen voor een belangrijke
'reality check' over wat er bij vele mensen werkelijk leeft.

Zorgen dat de N¿Ès aan de hand-groep erkend wordt, dat wil zeggen: zorgen dat

bij alfe externe communicatie getoond wordt dat de Niks aan de hand-opvaTting

begrepen wordt en meegenomen is. Dit kan door toevoegingen te gebruiken als

"hoewel voedselveiligheid u wellicht niet zo bezighoudt,." of 'oom ervoor te
zorgen dat u ongestoord van veilig voedsel kunt genieterì. ..."

Beheersen/controleren. Tot deze groep is de afstand veel geringer. Het
opvattingssysteem sluit goed aan bij de werkwijze van LNV. Bij het informeren en

consulteren over beleid door LNV zal deze groep ook voldoende vertegenwoordigd
zijn. Toch is er een suggestie ter overweging voor LNV. Het is iaadzaam om het

hoge verwachtingsniveau van deze groep te temperen en om de afweging te

opperen dat steeds verdergaande regelgeving niet een panacee is en ook ten koste

kan gaan van efficiöntie en kwaliteit/smaak. Dit kan een bron van frictie met de

groep Pragmatisme \üegnemen. Ook moet LNV ervoor zorgen dat deze groep niet

oververtegenwoordigd is bü workshops, focusgroepen en dergelijke met

consumenten. Dit is heel reëel aangezien deze groep - juist vanwege de goede

aansluiting van hun opvattingen bij het beleid - niet snel zal wegblijven als ze

wordt uitgenodigd, dan wel zich actief zal melden.

Pragntatisnt¿. Eveneens een weinig probleemvolle groep. Voor deze groep is het

belangrijk dat voldoende informatie gegeven wordt om keuzes te maken. Ook moet

deze groep betrokken worden als een discussie plaatsvindt over het gewenste

streefniveau van voedselveiligheid en de noodzaak van regelgeving.
Zorg/nostalgie. De uitdaging bij deze groep is om er enerzijds voor te zorgen dat er

begrip blijft bestaan voor elkaars standpunten en anderzijds er voor te zorgen dat de

sterke verontwaardiging vanuit deze groep niet een dominante stem wordt in
discussies. Wij geven de volgende overwegingen voor LNV:

Bij informeren over LNV-beleid moet de mening van deze groep erkend

worden. Tevens is het belangrijk om alle afwegingen te schetsen die leiden tot
een bepaald beleid.
Bij initiatieven waarbij consumenten geconsulteerd worden is het belangrijk om

te checken datdeze groep niet oververtegenwoordigd is.

De Zorg/nostalgie-groep moet ook worden uitgenodigd om mee te denken over
hoe biologische en biodynamische productiewijzen - waarbij onveiligheid een

verhoogd risico is - veiliger gemaakt kunnen worden.
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4.4 Bruggen bouwen 2: gezamenlijke acties met en van stakeholders

In het begin van dit rapport is al aangegeven dat voedselveiligheid wordt opgevat als

een complex beleidsvraagstuk, waarover verschillende opvattingen bestaan, waarbij
verschillende actoren en belangen betrokken zijn en waarvoor acties van verschillende

betrokkenen nodig zijn om het aan te pakken. De opvattingen zijn hier uitgewerkt en

tevens is aangegeven op welke wijze LNV hierop kan inspelen. Anderzijds hoort daar

ook een interactieve aanpak bij (zie paragraaf 2.5), waardoor de verschillende

opvattingssystemen met elkaar in contact worden gebracht en gezamenlijk kan worden

nagedacht over de acties die nodig zijn om het vraagstuk op te lossen. Met het oog

hierop is op l6 oktober 2002 een workshop georganiseerd, waarvoor de verschillende
groepen stakeholders zijn uitgenodigd: vertegenwoordigers van politiek, van de

voedselketen, van de overheid en enkele consumenten. De verschillende stakeholders

representeren in zekere mate de verschillende opvattingen, die echter op dat moment

nog niet waren uitgewerkt. Door een grote variëteit in deelnemers na te streven mocht
worden verwacht dat de variëteit van opvattingen ook aanwezig was. Bovendien zijn
deelnemers geselecteerd op hun mogelijkheid om afspraken te maken over te
ondernemen acties.

De workshop heeft

een gehele dag in
beslag genomen en

omvatte een aanpak,

waarin er eerst in
tamelijk homogene
groepen
(bedrijfsleven bij
bedrijfsleven,
consumenten bij
consumenten etc.)
gewerkt is aan een

toekomstvisie op

voedselveiligheid.
Vervolgens is in het

middagprogramma in
gemengde groepen

aandacht besteed aan

de acties die volgens

de verschillende

deelnemers nodig zijn
om de toekomst-
beelden ook mogelijk
te maken. Tenslotte is

uit een scala van een

groot aantal acties

met de aanwezigen
een selectie gemaakt

van de meest

belangrijke acties. Deze acties zijn gezamenlijk verwoord en nadat ze waren

opgeschreven ook ondertekend door de aanwezigen. Deze actielijst is hieronder
integraal opgenomen.
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De Actielijst van Carlton Beach, Scheveningen, 16 oktober 2002

o De overheid moet beter haar oor te luister leggen waardoor de mening van de ongeorganiseerde

consument ook naar boven komt. Daartoe moet de overheid eerst achterhalen wat de consument

precies wil weten en wat hij wenst en hoe de overheid die wensen in het beleid kan uitwerken.

Dit kan bijvoorbeeld door middel van enquêtes panels en marktonderzoeken.

r De VWA moet er snel komen en moet een onafhankelijke en overkoepelende positie hebben.

V WA verzorgt de risicocommunicatie.

o De sector moet "vertellen wat ze doen" omwille van transparantie. Dat wil zeggen laten zien

hoe productie van voedingsmiddelen in zi.in werk gaat. En niet een sfeer oproepen van

arnbachteli.ike productie als die in werkelijkheid niet zo is. Dit kan de sector doen door middel

van bijvoorbeeld open dagen, socialejaarverslagen, goede informatie op etiketten. enzovoort.

r Het bedrijfbleven moet zorgen voor een centraal informatiepunt Voedsel(veiligheid) voor

consumenten. Er moet onafhankeliike controle ziin van de informatie (door VWA). De

informatie moet niet allemaal op etiketten komen, maar kan verstrekt worden op

verkooppunten. via scanners. internet informatietelefoonli.lnen, etcetera. Hier zou bijvoorbeeld

de databank allergenen ondergebracht moeten worden.

. Scholen (vanaf de basisschool) moeten aandacht besteden aan voedselhygiëne en -bereiding.

OCW. de sector en het Voedingscentrum moeten dit ondersteunen.

o LNV en VWS moeten zorgen voor coördinatie van de activiteiten van de overheid richting

sector en consument: eenduidigheid in beleid en uitvoering (één keuringsdienst bijvoorbeeld),

unif-ormiteit van regels en interpretatie, afstemming tussen en met de regionale

keuringsdiensten.

¡ De sector en de overheid moeten effectieve sancties opstellen en toepassen. Hierbij is een

onafhankelijke controle noodzakeliik. Dit veronderstelt dat er heldere en meetbare criteria zijn

ofkomen.
¡ Alle partijen (VWA. bedrilven, consumentenorganisaties. enzovoort) moeten zorgen voor

uitwisseling en afstemming van know-how, draaiboeken. af'spraken, ideeën en best practices.

Dit moet zowel in normale situaties als in crisissituaties.

De deelnemers aan de workshop in het Carlton Beach Hotel dringen er bii LNV op aan binnen drie

maanden te horen wat met deze actiepunten gedaan wordt.

Deze actielijst geeft aan wat de verschillende stakeholders willen
die ervoor moeten zotgen dat het vertrouwen van consumenten

voedselveiligheid wordt vergoot of bestendigd.

bijdragen aan acties

met betrekking tot
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5 Het vergroten van vertrouwen

In ons onderzoek is de centrale insteek de pluriformiteit van burgers geweest en zijn we

uitgekomen op vier opvattingsystemen die elk een andere aanpak behoeven. ln dit
hoofdstuk geven we suggesties hoe daarmee kan worden omgegaan in het beleid van

het ministerie van LNV. Allereerst zullen we stilstaan bij de rol van LNV (5.1).

Vervolgens g¿ran we in op de oplopende trap van informeren en communiceren (5.2)

naar samenwerking met stakeholders (5.3) tot interactie met en consultatie van burgers
(s.4).

5.1 Rol van het ministerie van LNV

LNV is niet in een positie om een leidende rol te nemen in de interactie met de

burger/consument. VWA, het Voedingscentrum en producenten of winkeliers zijn
hiervoor beter gepositioneerd. Toch heeft LNV in diverse nota's en tijdens gesprekken

de ambitie uitgesproken om een belangrijke bijdrage te leveren aan transparantie en

interactie met burgers/consumenten. Dit wil LNV op twee manieren vormgeven.

Enerzijds door te informeren, om uitleg te geven over het gevoerde beleid en burgers

zodoende in staat te stellen om tot meningsvorming te komen. Anderzijds door te
consulteren, om de burger actief te betrekken in de beleidsontwikkeling en

beleidsuitvoering.
Interviews met het Voedingscentrum, VWA, bedrijven en experts en de focusgroepen

bevestigen dat deze ambitie een goede rol voor LNV is. Volgens de geînterviewden kan

LNV namelijk zowel in normale situaties als in crisissituaties een beperkte, doch

specifieke taak vervullen (Schema 12):

þl LNV: Ínforr¡ærelr, oonrrtrmioeren en
consulteren

Erkele geirlervicwden, en dc publicaties van VWA. viltlen t'lat VWA regisscrrsrol ilìoc1 r,enuilcn.
Bron: iriteruiervs. Voedingsceitrunr. puirlicaties VWÄ Scircma ll

Meerderiicid geinterviervden : alle inslanties
hebbu eigen rol, geen leìden<le rol van VWA.
LNV l¡eeli ook be¡erkt€ rol;

. l,NV nroel cornr¡iunicerer over beleid en

nrlltrclclcn. luler¡ /relì saf l.NV doel
. Overheid rnoel zorgen vôor irllnflnâtie op afroep

i"rccht op inlbnnatie"): LNV kan bitdragen door

rapportçr en infin¡atie ûp Intemet lc zsttçn
. I \V nrd(t inprrt roor hclcr,l rra¡.ert
. l-NV moet rnatschappelìjh debal IeÌden door

r¿rrrlr Irlnr ¡rarLlerr r oor [rrotct hrtoìogi.'
err l¡rd.¡c ill¡ìì,!rLicr lr \lclìcll

Meerderheid getrìtervieu'den; VWÀ moet leidende'/

coo¡dine¡ende rol hebben. Belangti.jksle laåk: ín eell
\,¡ocg st¿diuln brlìcerscn va¡ de medialrl'pc. l)c rol val
I NV rs lru cr enccns bcptrll:

. I \iV rnaaLr clecl uil ral uçn çlrl'cl rar drr.clrrrrcn
dic clka¡r sn.'l rrçtr'r ic r rrrrlen

. Desgevraagd ve¡schallen van l'cilelijkc ilrli)rnràlìe
(cn zorycn dat die fèitcr sncl lrovcn rva{er konrer)
I-NV nr¡rel zicll nìÈt p¡ese[teren als spreekbuis van

de seclÕr str voorbarige conclilsies trekken
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. In normale situaties communiceert en consulteert LNV over beleid
In normale situaties vindt de meerderheid van de geïnterviewden uit de overheid en de

sector dat de verschillende instanties een eigen rol hebben, zonder dat één organisatie

een regisserende rol vervult. Twee geihterviewden zien echter wel een regisserende rol
weggelegd voor VWA. De VWA zietdeze rol ook voor zichzelf weggelegd, getuige de

gepubliceerde plannen.

In beide gevallen echter ziet men als rol van LNV: (l) breed communiceren over het

eigen beleid, laten zien wat LNV doet en uitleg geven over welke maatregelen genomen

worden. (2) zorgen voor informatie op afroep door het publiceren van rapporten op
internet, (3) de rnening van de burger vragen en verwerken in beleidsontwikkeling, en

(4) maatschappelijke discussies organiseren die resulteren in duidelijke
randvoorwaarden voor technologische innovaties zoals biotechnologie.

. Tijdens crises verschaft LNV feiten
In geval van een crisis is het van belang dat de media in een vroeg stadium worden
gevoed met juiste en afgestemde informatie, dat de juiste toon wordt gezet en dat de

instanties tonen serieus met het probleem bezigte zijn. Hierbij moet LNV, maar ook de

andere instanties zich competent tonen om de crisis het hoofd te bieden. Dit kan dus

ook een onderwerp van de communicatie zijn. Daarnaast moet de

informatievoorziening integer en open zijn. Deze beide factoren kunnen in grote mate

bijdragen aan het vasthouden van vertrouwen.

Alle geïnterviewden zijn het erover eens dat tijdens crises de VWA een regisseursrol

moet vervullen. LNV zou in dat geval deel uit moeten maken van een cirkel van
verantwoordelijken die elkaar snel weten te bereiken en de communicatie onderling
afstemmen. Het is belangrijk dat de mensen in deze groep elkaar tevoren hebben leren

kennen en onderling vertrouwen hebben opgebouwd. De specifìek taak van LNV is het
zo snel mogelijk op een rijtje krijgen van de feiten en deze desgevraagd te

communiceren. Veel ge'ihterviewden dringen erop aan dat LNV zich tot deze taak
beperkt. ln sommige gevallen in het verleden is dat niet gebeurd en heeft LNV zich
volgens betrokkenen teveel gepresenteerd als spreekbuis en is LNV met voorbarige
conclusies naar buiten gekomen.

LNV onderneemt reeds vele initiatieven
die erop gericht zijn door middel van

informeren en consulteren de afstand tot
de burger/consument te verkleinen. Zo is
er bijvoorbeeld het Consumentenplatform,

het Platform voor Transparantie, het

VCN-communi catieprogramma rond

voedselveiligheid, de pilot in het

basisonderwijs en voortgezet onderwijs,
een comÍìunicatieprogramma rond het

label'veilig voedsel, bewuste keus'. Bij al

deze initiatieven is het van belang dat de

vier opvattingsystemen erkend, benut en

bediend worden. afzonderlijk te herkennen

en te benaderen zijn.
Hierbij moet rekening gehouden worden

met het feit dat de opvattingen niet persé



TNO-rapport I STB-03-09 | Ministerie van Landbouw, Naruurbeheer en L'isserij 3s/48

gerelateerd zijn aan groepen, w¿ardoor deze soms niet afzonderlijk te herkennen en te

benaderen zijn. Bij alle communicatie en consultatie moet LNV dus maar afwachten

welke opvattingssytemen bereikt worden. ln de volgende paragrafen wordt uitgewerkt
met welke elementen vanuit het opvattingssysteem rekening moet worden gehouden in

de communicatie dan wel de interactie met burgers.

5.2 Informeren en communiceren

Onderstaand hebben wij volgens de meest gebruikte indeling van
communicatieprocessen verschillende aandachtspunten uitgewerkt voor communicatie
over voedselveiligheid (Schema I 3):

Bepalen van de doelgroep: ga na wie de doelgroepen zijn en bepaal de houdingen

en met name de opvattingen van de stakeholders waarop de communicatie is
gericht. Daarbij kan in eerste instantie, als het onderzoek naar de specifieke

opvattingen nog niet is gedaan, uitgegaan worden van de hier gepresenteerde

opvattingssystemen. Als vingeroefening is hieronder een aantal relevante vragen

opgesomd.
Vaststellen van de doelstelling: is het informeren, overleggen of overtuigen? Wat is
het gewenste effect? Schema l4 geeft een overzicht van mogelijke doelstellingen,
zowel voor stabiele situaties als voor crises. Het algemene doel tijdens stabiele

situaties is het leggen van een basis voor vertrouwen, waardoor het effect van een

mogelijke crisis gedempt wordt. Tijdens crises moet vooral het vertrouwen gegeven

worden dat de crisis adequaat wordt aangepakt door te laten zien dat de instanties

competent zijn om de crisis aîn te pakken. Daamaast is een integere en open

informatievoorziening van groot belang voor het vasthouden van vertrouwen.

Boodschap: bepaal de inhoud van de over te brengen boodschap, bedien hierbij de

verschillende opvattingsystemen van de doelgroep (zie hieronder). Gebruik taal die

bij het betreffende opvattingssysteem past. Schema 15 geeft een overzicht van

mogelijke boodschappen, eveneens voor stabiele situaties en crisissituaties.

l.

2.

&mrrunicatiectræklist ( 1)

. Nagaan lvie doelgroepen zijn, aandacht besteden aan

lJronrmn; I- rtcratrrL¡r. inten'reu s

on\ rttingen
. Rckening houdcn mct kcnnisnir cau

. Docl bepalen:

- Inlìrnncrcn

- Hduceren
Op de volgende
pagina's v,orden de

c¡nderdelen 'Doel'

en'Baodschap'
. Boodschap bcpal.'n {per Juclgror:p) I ycrcler ttitgewerkt
. I aal aanpasscn aan doclgrucp

. Bctrouu bart bron Liczcn

. Communicalickanalen managcn { r uoral massamcdia)

. Mogeliikhcid tot jntcractic bicdcn
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4. Media: kies een bron (televisie, krant, anders) die het imago van betrouwbaarheid

versterkt. Probeer de communicatiekanalen goed te managen (vooral de

massamedia). Biedt de mogelijkheid tot interactie via bijvoorbeeld internet en

telefoonlijnen.

&rnn¡nicatieclree}list(2)
Stâbiel€ situatie Crisissitu¿tie

. Inlormcren over belt:id^
proces en resultaten

. Inf'ornreren ovel f'eiten.

realisme kwekerr

. (ìedrag pleventief
vçranderen

. Participatie in
ri sicomanagement
mogelijk maken

' Impact van crisis bcperken.
voorkomen d¿t incidenten
r.rilgrocie-n lot crises

. Verkri.igen r an controle over
sittratic cn nredia

. .Acr.:uraal en snel informersn
over lèitcn

. lnlormelclt or'cr aanpak

. 0rerhrcngcn ran acties

. Bczurghcid. ccrlilkhcid cn

bcgrìp uitslralcn

ßusìs voor vefiroak)en
Iegg e n, h e eft cte mpen de

werkìng op crÍsíssitu aties

Vertrouu;en geven tlul
situeúie ndequuøt wo rdt

aongepakt

Bronneil: LitËütuur. r ntewicrvs

Snnrnmicatiechecklist ( 3)

S(abiele situatie Crisissituatie

Ilronne¡ : l,lferaf trur. ¡rrtervisws

' Realisme, rvaa¡ zitten . Goeds toon, juisle problccm
gevaren? . Ðmpathie

. Belcid, proccs, proccdures. . Ilron van crisis
rcranrr,ioorclclijkhcdcn. . Aarcl cn lnatu ran cri¡is
resultatcn . Mogeliikc gcvolgen en risico's

. "We docn ons bcst" . Genomen maatrçgÈlen

. Sluit aan bi.i angsten en ' Preventie vcrdcrc rcrspreieiing

ovcrtuigingen van de ' Wat consumcnl ¿cll kan doen

colìsument . Bot-dschap mùct niel le
. Ccclraam*erk r our gcnuancccrcl zijrr tdat kcn latcr

individuelc aclic, rvat kan nog). hcldere taal

consumcnl docn?
. uìrit.ttup t".t

peloolrraardig zi.in
. I oon cmpathic
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Bij het informeren van burgers moeten de volgende vragen worden gesteld: (a) Worden

alle groepen erkend? (b) Worden alle groepen bediend, oftewel, krijgen alle groepen

iets aangereikt wat in hun opvatting een concrete bijdrage levert aan een gepercipieerd

probleem? Hieronder staat een aantal voorbeelden waar aan gedacht kan worden (deze

moeten nog specifieker worden uitgewerkt op basis van gedetailleerder onderzoek):
o Niks aan de hand.

- (a) Erkenning dat voedselveiligheid misschien niet een eerste zorg is en dat men

met een gerust hart wil genieten.

- (b) Bediening door (1) het aanbieden van basisinformatie over productie en

gevaren, verantwoordelijkheden, procedures, enzovoort, en (2) het uitstralen

van de boodschap dat de agro-foodsector niet voor perfecte veiligheid kan

zorgen maar wel met bepaalde procedures en beleid er alles aan doet.
o Beheersen/controleren.

- (a) Erkenning dat het belangrijk is om regels te stellen en te streven naar

optimale veiligheid.

- (b) Bediening door uitleg te geven over procedures en verantwoordelijkheden

en het overbrengen van realistische verwachtingen.
o Pragmatisme.

- (a) Erkenning dat voedselveiligheid een gedeelde verantwoordelijkheid is en dat

niet alles met regels is op te lossen.

- (b) Bediening door het geven van een objectieve uitleg van de situatie en het

bieden van de mogelijkheid om meer gedetailleerde infonnatie in te winnen.
o Zorg/nostalgie.

- (a) Erkenning dat productiewijzen ingrijpend gemodemiseerd zijn met alle
mogelijke positieve en negatieve consequenties.

- (b) Bediening door ruimte te bieden aan alternatieve productiewijzen en het

streven naar dierenwelzijn en natuurlijkheid onder gelijktijdige waarborging
van voedselvei ligheid.

5.3 Samenwerking met stakeholders

In hoofdstuk 3 hebben we de analyse gemaakt dat de afstanden tussen de verschillende

'owerelden" zo groot zijn geworden, dat dit de oorzaak is van het labiel worden van het

consumentenvertrouwen. De aßtanden moeten dus worden verkleind om het

vertrouwen weer te vergroten. Daarbij kan het ministerie van LNV een rol vervullen,

maar zal dit nooit alleen kunnen doen. Welke rol kan het ministerie daarbij vervullen?

Onderstaand willen we een aantal overwegingen geven die kunnen helpen deze vraag te

beantwoorden:
o De aßtanden zullen nooit helemaal overbrugd kunnen worden. Het speelveld en de

spelregels veranderen daarbij voortdurend. Bovendien wil een groot aantal

consumenten ook geen toenadering, omdat ze wel gelukkig zlln in hun

onwetendheid.
o LNV hoeft ook niet als enige de verantwoordelijkheid te pakken om de afstanden te

verkleinen. Tijdens de workshop op 16 oktober is duidelijk geworden dat alle

stakeholders de overbrugging zien als een gedeelde verantwoordelijkheid. Niet
alleen de overheid, waaronder LNV, maar ook de sector en de consumenten willen
hieraan bijdragen.

o LNV kan zich meer faciliterend opstellen en initiatieven van stakeholders

ondersteunen die de transparantie bevorderen. Hierbij is het belangrijk om alle
(impliciete) verwachtingen die de stakeholders van elkaar hebben te bespreken. Dit
zal helpen om een uniform beeld en aanpak richting consument te presenteren.
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Wat verder zou helpen is dat LNV, samen met andere stakeholders, in ieder geval

werkt aan het verder verkennen van de verschillende opvattingen bij de

verschillende stakeholders, waaronder die van burgers/consumenten. Dit stelt de

stakeholders beter in staat om elkaar te begrijpen, waardoor sneller tot
gezamenlijke actie kan worden gekomen

Daarnaast kan het ministerie van LNV een initiërende rol pakken in het creëren van

samenwerking tussen de stakeholders. In het oplossen van complexe

beleidsproblemen, waarvan voedselveiligheid een voorbeeld is, is samenwerking

tussen de stakeholders noodzakelijk. Een terugkerende vraag bij vraagstukken met

gedeelde verantwoordelijkheid is echter wel wie zich geroepen voelt om de

samenwerking tot stand te brengen en in stand te houden. Hieraan kan LNV
invulling geven in het verlengde van de eigen gearnbieerde rol van informeren en

consulteren.

,tllNlSføß,E LNY

AKT'EL,JST
t__-
l-

/--

Vooral met de twee laatste punten

zal LNV ook een belangrijk eigen

belang dienen. Hef zal helpen om

effectiever te informeren over

beleid en om in de

beleidsvorming verschillende

opvattingen te bedienen. Hiermee

wordt op den duur een basis

gelegd waardoor het 'brandjes
blussen' bü incidenten in de

toekomst zal afnemen.

De workshop in Carlton Beach,

op 16 oktober 2002, heeft laten
zien daf de door consumenten en

vertegenwoordi gers van bedrij ven

en instanties opgestelde actielijst
grote overeenkomsten vertoont
met de acties die LNV reeds heeft

opgezet. Dit is niet alleen een

bevestiging van de acties van LNV, maar ook een belangrijke handreiking om deze

acties vooral gezamenlijk te ondememen. LNV zou de workshop daarom vooral kunnen

aangrijpen om de banden met partijen uit de keten verder aan te halen. Wij raden aan

dat LNV een vervolgworkshop organiseert om de actielijst te bespreken en te
discussiëren over hoe die aansluit bij lopende initiatieven. Het momentum kan gebruikt

worden om andere stakeholders te betrekken in het uitvoeren van de LNV-initiatieven.
Tevens zotJ de vervolgworkshop gebruikt kunnen worden om de vier
opvattingssystemen te introduceren en te gebruiken om de acties aan te scherpen.

Belangrijk is dat de eerste stap die is gezet in de workshop een vervolg krijgt. Om

samenwerking tussen de stakeholders verder vorm te geven en de afspraken tot

uitvoering te brengen is monitoring van de afspraken een voorwaarde voor succes.

Zonder monitoring, het informeren van de betrokken partüen en het creëren van een

vervolg zal de workshop een eenmalige gebeurtenis blijken Ie zijn geweest. Het

afbreukrisico daarvan is dat de stakeholders in de toekomst niet meer bereid zullen zijn
tot samenwerking. Wij raden het ministerie van LNV dan ook aan om in elk geval de

monitoring van de acties op te pakken. De voortgang van de acties kan worden
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teruggekoppeld aan de workshopdeelnemers en een bredere groep stakeholders.

Concreet kan dit als volgt worden uitgewerkt:

Zorg daT de andere stakeholders zich ook probleemeigenaar gaån voelen van de

acties op de actielijst. Dit kan door het organiseren van bijeenkomsten waarbij de

verschillende stakeholders aan tafel komen te zitten.

Verdeel de actielijst over stakeholders, appelleer aan de gezamenlijke

verantwoordelijkheid. Zorg daarbij voor een aanspreekpunt binnen LNV (de

actiel ij stbeheerder).
Zorgvoor goede terugkoppeling van de gang van zaken rondorn de actielijst naar de

stakeholders (wie doet wat hoe en waar). Zorg dat het proces transparant is en laat

duidelijk de acties en de resultaten zien; het proces is daarbij net zo belangrijk als de

resultaten.

Interactie met burgers

Om het consumentenveftrouwen te vergroten ligt het voor de hand om rechtstreeks

contact te zoeken met burgers/consumenten. Dit past ook goed bij de ambities van het

ministerie.

Bij de consultatie van burgers moet rekening worden gehouden met de vier hier
geintroduceerde opvattingssystemen, waarbij de volgende vragen spelen:

Worden de juiste discussies gevoerd voor alle groepen? Daarbij kan worden
gedacht aan de volgende elementen die voortkomen uit de opvattingssystemen:
oNiks aan de hand. Geen wens voor een bepaalde discussie
o B e heers en/controleren. Discussie over gewenst risiconiveau.
oPragmatisme. Discussie over hoe transparantie georganiseerd kan worden.
. Zorg/nostal gie. Y erkenning van altematieve productiewijzen.
Worden alle groepen in de discussies betrokken en kunnen ze ook daadwerkelijk op

een directe manier issues aandragen en deelnemen aan de discussie? Daarbij speelt

het probleem dat bij het organiseren van workshops en discussies niet van tevoren

te voorspellen is in welke groep een consument valt. Een oplossing hiervoor zou

een check vooraf van het opvattingssysteem kunnen zijn door de potentiële
genodigde consumenten een paar vragen voor te leggen waaruit blijkt naar welk
opvattingssysteem ze neigen. Vervolgens kan de selectie hierop worden aangepast.

Het Consumentenplatform dat in 2002 is opgestart door het ministerie van LNV is een

eerste initiatief op het gebied van burgerconsultatie. Het maakt het mogelijk voor
beleidsmakers om uit 'de samenleving' de signalen te ontvangen rond verschillende
onderwerpen in het beleidsveld van LNV. Volgens ons is de huidige inrichting van het

Consumentenplatform (zie Schema l6) echter niet optimaal om een drietal redenen:

¡ Ten eerste maakt de huidige opzet het niet mogelijk voor de consument om ook
issues aan te dragen die hij van belang vindt. Door de wijze waarop het

Consumentenplatform nu is georganiseerd bestaat er een grote kans dat onderwerpen

worden behandeld die voor LNV belangrijk zijn, maar die de consument weinig
zeggen.

¡ In de huidige opzet is er geen

beleidsmakers van LNV; de leden

'filter' hiertussen.

direct contact tussen de consumenten en de

van het Consumentenplæform vormen een soort
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o Tenslotte moet LNV niet alleen input hebben over zaken die vooral consumenten

aangaan, zoals veiligheid, prijs en kwaliteit, m¿ur ook over politiek/ethische kwesties

waarbij vooral vanuit het burgerperspectief moet worden geredeneerd, zoals

dierenwelzijn en randvoorwaarden voor gentechnologie.

Gezien deze drie argumenten is de huidige invulling van het Consumentplatform
volgens ons niet de manier om direct input te krijgen vanuit de burger/consument. Wij
denken dat de organisatie zo zou moeten worden aångepast dat burgers/consumenten

rechtstreeks input leveren aan LNV en niet via de leden van het Consumentenplatform.

Deze zouden een meer legitimerende en ondersteunende rol kunnen krijgen. Een

tweede aanbeveling is om de onderwerpen te verbreden naar politiek/ethische kwesties

om ook het burgerperspectiefrecht te doen. Door deze aanpassingen zou LNV een brug

kunnen slaan tussen de burger/consument en de overheid.

Voor het verder verkleinen van de aßtand tot de burger zou LNV naast het (aangepaste)

Consumentenplatform nog aan andere initiatieven op het gebied van interactieve

beleidsvorming kunnen denken. Er zi1n verschillende vorrnen van interactieve

beleidsvorming mogelijk, aftrankelijk van de doelstelling en het ambitieniveau van

LNV. Deze variëren van burgers vroegtijdig raadplegen en adviseren tot burgers laten

coproduceren of meebeslissen (zie paragraaf 2.5). Het verder uitwerken van de

mogelijkheden voor interactieve beleidsvorming is een verdere onderzoeksvraag voor

LNV.

Ifuidíge en nisnnle \¡orrnr¡an het

\"ietn ¿ nl:
. / dtt ct ti ittPut
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g\ ffi#
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6 Conclusies, aanbevelingen en onderzoeksvragen

Conclusies

Voedselveiligheid is een complex beleidsvraagstuk
We hebben voedselveiligheid opgevat als een complex beleidsvraagstuk, waarin veel

verschillende actoren betrokken zijn met uiteenlopende belangen, waarin er

verschillende opvattingen bestaan over het probleem en de oplossingen en waarin een

situatie bestaat van onderlinge afhankelijkheid zodat oplossingen in een grote mate van

samenwerking moeten worden geimplementeerd. Het omgaan met pluriformiteit in

beleid en het inzetten van interactieve beleidsontwikkeling als instrumenl zijn dan naar

onze mening vereisten in de aanpak van het beleid.

Bur ge r s en pl uriþrmit e it
Waar burgers in interactie komen met beleid, wordt een beroep gedaan op het omgaan

met pluriformiteit in beleid. Burgers hebben een breed palet aan opvattingen, waarop de

beleidsaanpak zal moeten inspelen. Eén, uniforme, aanpak van het beleidsprobleem is
dan niet verstandig. De verschillende opvattingssystemen die bestaan zullen op de een

of andere manier bediend moeten worden.

Vertrouwen

In dit onderzoek is geconstateerd dat het vertrouwen in voedselveiligheid in Nederland

tamelijk hoog is, maar dat dit vertrouwen waarschijnlijk wel labiel is geworden. Gelet

op het steeds complexer worden van de voedselketen, zal het steeds moeilijker worden

om het vertrouwen van de consument te blijven krijgen. In dit onderzoek is

geconcludeerd dat dan een steeds groter beroep zal worden gedaan op instituties en op
proces gebaseerd vefirouwen. Voor het vasthouden van vertrou'wen in voedselveiligheid
zal daarom een toenemend beroep moeten worden gedaan op regels, professionele

standaards, normen, benchmarking, routinisering en "leren door te doen".

Verschillende w erelden

De oorzaak voor het labiele vertrouwen in voedselveiligheid wordt in dit onderzoek
gezocht in de toenemende afstand tussen de verschillende betrokken'werelden': de

wereld van de markt, de wereld van politiek/bestuur en de wereld van de

burger/consument. Naast de autonome ontwikkeling in de voedselketen die tot meer

afstand leidt, hebben de werelden ieder hun eigen 'taal', dynamiek en codes, waardoor

de communicatie nog verder wordt bemoeilijkt. In het beleid moet daarom een aanpak

worden gevolgd die met name aanzet tot grotere interactie, zodal ðe verbinding tussen

de werelden kan worden verbeterd.

Vers chillende opvattingen
In het onderzoek zijn op basis van kwalitatieve methoden (interviews, focusgroepen)

vier verschillende opvattingen over voedselveil i gheid gevonden :

o Niks aan de hand. De opvatting dat voedselveiligheid een onbelangrijk probleem is.
. Zorg/nostalgie. Een groep van mensen die juist zeer bezorgd is over gezondheid,

duurzaamheid en dierenwelzijn, en die terugverlangt na¿r de oude tijd van

ambachtelijke productie.
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Beheersen en controleren.Een groep die voedselveiligheid eveneens als een serieus

probleem ziet, maar die niet zo bezorgd is als de groep met de zorglnostalgie-
opvatting en die evenmin af wil van moderne productiemethoden.

Pragmatisme. Deze groep ziet voedselveiligheid niet als een acuut probleem en

vindt ook niet dat volledige veiligheid nagestreefd moet worden, in tegenstelling tot
de twee voorgaande opvattingen. Maar deze groep kent wel de gevaren en erkent

dat men alert moet blijven.

Rekening houden met de opvattingen
In het beleid moet met deze opvattingen rekening worden gehouden. Iedere groep heeft

zijn eigen wijsheid en kansen, maar ook zijn eigen blinde vlekken en knelpunten.
. Brj de groep Niks aan de hand is het grootste knelpunt dat ze eigenlijk geen

interesse heeft in voedselveiligheid. Maar er is een belangrijke positieve facÍor: ze

wíl namelijk heel graag vertrouwen, waardoor het algemene veftrouwen toch hoog

is. De keerzijde hiervan is dat vertrouwen bij een crisis snel kan verdwijnen.
. Brj de groep Beheersen/controleren liggen de knelpunten anders. Gebrek aan

kennis of bekendheid met de sector is niet zo'n probleem. Echter, de kennis van

recente incidenten heeft juist een grote invloed op de meningsvorming van deze

groep. Daarbij koestert ze wellicht te hoge verwachtingen over het haalbare en

wensel ijke risiconiveau.
. Brj de groep Pragmatisme zijn er relatief weinig problemen. Ze heeft. veel kennis

van voedsel en de sector. Ze erkenf weliswaar dat voedselveiligheid een belangrijk
issue is, maar dit levert geen vertrouwensprobleern op omdat haar verwachting
tamelijk realistisch is en ze bovendien haar eigen verantwoordelijkheid neemt.

. Brj de groep Zorg/nostalgie tenslotte, is de kloof wel groot. Het probleem is niet
gebrek aan kennis en interesse, maar juist een hele sterke betrokkenheid met

maatschappelijke aspecten van voedselproductie en een neiging tot wantrouwen
van de agro-foodsector omdat deze andere waarden lijkt te hebben dan zijzelf. Voor
deze groep kan de overheid en de keten het eigenlijk nooit goed doen.

Aanbevelingen

Gebruik de opvattingssystemen in het beleid
In het rapport is in hoofdstuk 4 en 5 uitgebreid aangegeven op welke wijze met de

verschillende opvattingsystemen in beleid kan worden omgegaan.
o Niks aan de hand.Dft is de moeilijkst bereikbare groep voor LNV. LNV kan op een

aantal manieren de nodige aandacht geven aan deze groep. Dit kan door paraat te

zijn voor situaties, dat er iets misgaat en waarin er opeens wel brede aandacht is,

door te zorgen dat ze gehoord wordt en door te zorgen dat bij alle externe

communicatie getoond wordt dat de N¡ås aqn de hand-opvatting begrepen wordt en

meegenomen is.
o Beheersen/controleren. HeT hoge verwachtingsniveau van deze groep zou wat

kunnen worden getemperd door aan te geven dat steeds verdergaande regelgeving
niet een panacee is en ook ten koste kan gaan van efficiëntie en kwaliteilsmaak.

o Pragmatisme. Aan deze groep moet voldoende informatie worden gegeven om

keuzes te maken.
c Zorg/nostalgie. De uitdaging bij deze groep is om er enerzijds voor te zorgen dat er

begrip blijft bestaan voor elkaars standpunten en anderzijds er voor te zorgen dat de

sterke verontwaardiging vanuit deze groep niet een dominante stem krijgt in
discussies.

6.2



TNO-rapport I STB-03-09 | Ministerie van Landbouv,, Natuurbeheer en L'isserij 43t48

Zoek de regisseursrol
Voor het tot uitvoering brengen van de gezaÍnenlijke actielijst van de Carlton Beach-

workshop is er een behoefte aan een regisseur. Wij bevelen aan dat het ministerie van

LNV deze rol op zich neemt (in elk geval voor de initiatiefase). Belangrijk is dat de

eerste stap die is gezet in de workshop een vervolg krijgt. Om samenwerking tussen de

stakeholders verder vorm te geven en de afspraken tot uitvoering te brengen is
monitoring van de afspraken een voorwaarde voor succes. Zonder monitoring, het

informeren van de betrokken pafijen en het creëren van een vervolg zal de workshop
een eenmalige gebeurtenis blijken fe zijn geweest. Het afbreukrisico daarvan is dat de

stakeholders in de toekomst niet meer bereid zullen zijn tot samenwerking.

Verander de organisatie van het Consumentenplatþnn
De huidige organisatie van het consumentplatform behoeft naar onze mening
aanpassing. Wij denken dat de organisatie zo zou moeten worden aangepast dat

burgers/consumenten rechtstreeks input kunnen leveren aan LNV, en niet via de leden

van het Consumentenplatform. Deze zouden een meer legitimerende en ondersteunende

rol kunnen krijgen. Daamaast zouden de onderwerpen verbreed moeten worden naar

politiek/ethische kwesties om ook het burgerperspectief recht te doen. Door deze

aanpassingen zou LNV een brug kunnen slaan naar de burger/consument.

Maak meer gebruik van interactieve methoden

In het voorgaande is al betoogd dat het vertrouwen in voedselveiligheid een

beleidsvraagstuk is dat bij uitstek om interactieve methoden vraagt. Daarbij hoort
enerzijds het creëren van een vervolg op de workshop van Carlton Beach om een

nieuwe actiegerichte arena te organiseren en anderzijds het vergroten van de

burgerbetrokkenheid - bij voorkeur via de hierboven gesuggereerde aanpassing van het

Consumentenplatform - in het beleid van LNV.

6.3 Onderzoeksvragen

Breng de opvattingssystemen huantitatief in kaart
Het uitgevoerde onderzoek naar de opvattingsystemen is louter kwalitatief van aard

geweest. Dit behoeft een verdere uitwerking en toetsing door middel van een

kwantitatief onderzoek. Dit onderzoek zou algemener van aard kunnen zijn dan alleen

voedselveiligheid en ook opvattingen over dierenwelzijn, maatschappelijk verantwoord

ondernemen, duurzaamheid, biotechnologie, enzovoort, kunnen bestrijken. Doel van het

onderzoek moet zijn om aan te tonen wat de specifieke opvattingen zijn, deze in detail

te kunnen beschrijven en om aan te geven hoe groot de specifìeke groepen zijn.
Daarnaast zou het onderzoek zich ook breder moeten richten op de opvattingen van niet
alleen de burger/consument maar ook die van alle andere betrokkenen, met name die in
de voedselketen.

Onderzoek rond de actielijst van Carlton Beqch

De actielijst van Carlton Beach bevat enige specifieke acties die nog nader onderzoek

vergen, zoals rond het bevorderen van transparantie in de voedselketen, het centrale

informatiepunt en de aßtemming in crisissituaties. Daamaast kan er ten behoeve van de

uitvoering van de actielijst monitoringsonderzoek worden gedaan.

Onderzoek naar methoden van interactieve beleidsontwikkeling
Naast het Consumentenplatform zijn er verschillende vormen van interactieve

beleidsvorming mogelijk, aflrankelijk van de doelstelling en het ambitieniveau van
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LNV rond het beleidsvraagstuk van vertrouwen in voedselveiligheid. Deze variëren van

burgers adviseren tot burgers laten coproduceren of meebeslissen. De kunst is om bij de

gekozen doelstellingen de juiste interactieve beleidsaanpak te kiezen voor een zo'n
groot mogelijke kans op een succesvol resultaat. Het verder uitwerken van de

mogelijkheden voor interactieve beleidsvorming in het specifieke geval van het

herstellen en bestendigen van vertrouwen in voedselveiligheid is een onderzoeksvraag

voor LNV.

Zet een proces van joint fact finding op

In een proces van joint fact finding benoemen de betrokken actoren gezamenlijk de

onderzoeksvragen en beoordelen ze de uitkomsten. ln dit specifieke geval zou de start

kunnen zijn om per opvattingssysteem met betreffende personen uit dat

opvattingssysteem de belangrijkste onderzoeksvragen te benoemen. Elk
opvattingssysteem heeft zijn eigen specifieke onderzoeksvragen en

oplossingsrichtingen. Vervolgens zouden de onderzoeken begeleid kunnen worden door
commissies waarin de mensen met de betreffende opvattingen en de toekomstige

gebruikers van het onderzoek zitting hebben. Het op deze wijze benomen van de

onderzoeksvragen doet het meest recht aan dit type beleidsvraagstuk.
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