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VOORÏíOORD

Ter voorbereiding op de Meerjarenvisie Landbouwkundig onderzoek ]-995 - 1998

zijn een aantal verkennende studies uitgevoerd. De onderhavige richt zíc]rl

op de :vraag,,Is het mogelijk en zinvol publiekshoudingen ten aanzien van de

landbouw en landbouwtechnologie te meten en te beinvloeden?" '

Deze studie geeft aan welke mogelijkheden en beperkingen daartoe bestaan'

De vraag heeft betrekking op de houding van burgers en de kennis daarover.

ResulÈaten van onderzoek op dit terrein kunnen in beginsel in verschillende

richtingen aangewend worden. Namelijk voor heÈ idenEificeren van behoefte

aan publieksvoorlichting over landbouv, en wetenschap en technologie en voor

het mede richting geven aan technologie-ontwikkeling. Maar ook in het alge-

meen beleid van overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties

kan van de betreffende informaËie in beginsel nuttig gebruik worden ge-

maakt.

Het onderzoek werd uitgevoerd door Mw.Drs. A. Douwenga en Prof'Dr' C'M'J'

van I.Ioerkum van de Vakgroep Voorlichtingskunde van de Landbouwuniversiteit.

De begeleidingscomrnissie die de onderzoekers ondersteunde bestond uit:

Mw.Mr. S.T. Aalbers, Drs. J.I{. Broekhuis (Hak B.v.), Drs. J.T.A. Groeneveld

(LNV-VEB) , If . A.M. Hamstra (S!íOKA) , Drs. L. S .A.M. Hansen (PtíT) , l',[. de

Loor, Dr.Ir. C.L.J. van der Meer (NRLO), Prof.Dr.Ir. M.T.G. l'Íeulenberg,

Dr.Ir. J.M.P. Papenhuijzen (NRLo), Ir. G. de Peuter (LNV-MI«), E. Stout-

meijer (SPRL&T).

Namens de NRLO wil ik dankzeggen aan de onderzoekers en de begeleidingseom-

missie.

Dr.Ir. A.P. Verkaik,
Secretaris NRLO.





l_Ll-

op 29 oktober 1993

1. Doelstelling
De centrale vraag in de studie luidt:
houdingen ten aanzien van de landbouw

beinvl"oeden? " .

"Is het mogelijk en zinvol publieks-

en landbouwtechnologie te meEen en te

2. Uitwerkine en werkwiize

De centrale vraag is verwerkt in een vijftal onderzoekvtagen' Teneinde

deze Xe kunnen beantl^Toorden wordt in de studie ingegaan oP theoretische

aspecten van beeldvorming, beeldaspecten en imago. Vervolgens wordE nader

ingegaan op ',het publiek" waarbij blijkt daÈ "het publiek" in \ÀIezen niet

bestaat en dat beter naar segmenten en doelgroePen gekeken kan worden' Er

zijn verschillende manÍ.eren om publiekshoudingen en imago's Èe meten' In

het verlengde hiervan zijn er verschillende rnogelijkheden en restricties om

beeldvorming bij mensen te beinvloeden. Daarbij is kritische zelfevaluatie

en aanpassing van de eigen identiteit vaak onontbeerlijk voor een succes-

vo1le communicatiestrategie.

3. Aanbevelineen van de sÈudie

Devo1gendeaanbeveIingenwordengedaanindestudie
1. Het verrÍchten van een kleinschalig krsalitatief vooronderzoek en een

breed diepgaand krsantitatief onderzoek dienen vooraf te gaan aan monito-

ring van publiekshouding. Op dit moment wordt het niet verstandig

geacht een moni-toring-systeem in te voeren omdat de kennis oP basis

waarvan dat besloÈen zou moeÈen worden te gebrekkig is.

Een onderzoek als genoemd zou waarschijnlijk eens in de ca' 5 jaren her-

haald noeten worden.

2. Intern beeldonderzoek is noodzakelijk. Van belang is vasÈ te stellen of

er een spanning is tussen het zelfbeeld van agrariërs en het beeld dat

anderen hebben van de landbouw en afzonderlijke seeÈoren. Vaak zaL het

nodig zijn om ook iets te veranderen aan de eigen identiteit naast be-

invloeding van het beeld daÈ men heefc van de landbouw.

3. Doelgroepenprioritering is essentieel. Per doelgroeP moet t'orden onder-

zocht wat de belangrijksÈe knelPuncen ziir:.'
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Een goede organisatie van de communicaÈie is belangrijk. Onderzoek is
nuttiger naarmate er een duidelijke koppeling bestaat tussen de resulta-
ten van onderzoek en concrete beslissingen ten aanzien van imagobeleÍd.

Het is zinvol ontwikkelingen buiten de landbouaT te volgen. De chemie-

sector vormt een interessant voorbeeld.

Internationale ont!íikkelingen verdienen ook aandacht. Omdat Nederlandse

produkten in belangrijke mate worden geëxporteerd, is het van belang

publiekshouding bij doelgroepen in het buitenland en bij buitenlandse

concurrenÈen goed te volgen.

5. AdvÍes NRLO

De studie brengt met een goed opgebouwde analyse een belangrijke problema-

tiek goed in beeld. De aanbevelÍngen worden onderschreven. De nadruk in de

aanbevelingen ligt Ín de eerste plaats bij aanbeveling 1 en daarnaasË

onmiddellijk bij 2 en 6. De aanbevelingen 3 x/n 5 spreken voor zich, maar

verdienen weI degelijk aandacht.

De NRLO acht de aanbevelingen juist en van groot belang. Er is behoefte aan

activiteiten op dit gebÍed. Hierbij wordt aangetekend dat bestaand onder-

zoekmateriaal van marktorganisaties aanknopingspunten kan bieden voor de

opzeX van onderzoek op dit gebied. Samenwerking met het bedrijfsleven biedt
derhalve niet alleen voordelen van een breder draagvlak, maar mogelijk ook

efficiëntievoordelen bij de uitvoering.

5.

6.
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SAI.ÍENVÀTTING

In dit onderzoek staat publiekshouding als facÈor voor agrarische ontwikkeling

centraal.SteedsvakerwordÈhetaanbodvanagrarischeproduktenendewiJze
vanproducerenkritiechbekekendoorhetpubliek.Gezienhetfeitdatde
Iandbouw een groot deel van de publieke middelen opslokt en boeren en tuinders

glechts een klein percentage van de beroepsbevolking vormen ig het

noodzakeliJk om hier rekening mee te houden' De kritische houdingen worden

grotendeele bepaald door het beeld dat mensen hebben van de landbouw' Dit

wordt enerziJds beinvloed door de concrete problemen die mengen signaleren en

anderzLjdg door de (technologischel ontwikkelingen in de agrarische Bector'

uet name de grote afstand tussen de gemiddelde burger en de landbouw maakt het

aannemelljk dat met name de concrete problemen bepalend zijn voor beeldvorming

omtrent de Eector. Hierover wordt ook het meest geschreven ln de media'

Beelden kunnen oP tsree manieren doorwerken, namelijk via het politiek

mechanisme en vla het marktmechanisme. wanneer mensen kritisch zijn zou dit

kunnen betekenen dat de overheid zich eerder genoodzaakt ziet beperkende

maatregelen te nemen. Maar ook kan het kritische beeld doorwerken in het

aankoopgedrag. Een goed imago is om beide redenen van groot belang voor de

landbouw. Daarbij dient wel te worden opgemerkt dat het voor de ene eector van

groter belang kan zijn dan voor de ander'

Er ie een communicatiestrategie ontwikketd om met de kritische beschouwingen

van het publiek om te gaan. uitgangspunt van deze Etrategie ig dat de }andbouw

zich op- een breed vlak moet oriënteren op zijn omgeving, opdaÈ bijgesÈuurd

kan worden ten aanzien van wensen en verwachtLngen van relevante

publiekagroepen. Door middel van een zorgvuldig communicatiemanagrment wordt

getracht de terugkoppellngstijd tussen ontwikkelinqen in de omgeving en de

activlteiten binnen de Eector te reduceren' Communicatiemanagment geschiedt

volgens een drietal aePecten:

1 extern-intern! gegevens

de gectori
uit de omgeving moeten binnengebracht worden in

2 lntern-Intern: de 9e9even3 moeten Lntern verepreid worden en lelden tot
een consistente reactie;

3 lntern-extern3 de reactie moet conEeguent uitgeetraald worden naar

relevante doelgroepen tn de omgeving'

Deze verkenningEstudie richt zich vooral op het extern-intern traject' Het

gaatdaarbi,JmetnaneomheÈmetenvanpubliekshoudingen.
De tot nu tOe uitgevoerde Lmago-onderzoeken tonen aan dat het totale beeld van

de landbouw redelijk positief is, maar dat er oP een aantal punÈen wel

krl,tlgche geluiden te horen zijn, zoals ten aanzien van de milieuproblematlek'

het wel,zJ,Jn van dieren en biotechnologie. HierbiJ dient wel te worden

opge6erkt dat deze onderzoeken een globaal en eenmalig karakter hadden'

waarbiJ nauweliJks aandacht werd besteed aan landbouwtechnologie' voor een
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meer gedetailleerd inzicht in beeldvorming omtrent de landbouw ig verder
onderzoek dan ook noodzakelijk. Het imago van de landbouw staat daarbij niet
op zichzelf maar moet in relatie worden gezien met de identiteit (dat wat de

aector lr), het zelfbeeld (hoe kijken interne publiekegroePen tegen de

landbouw aan) en het verondereteld beeld (hoe zien de interne publieksgroePen

het externe beeld van de landbouw).
get meten van publiekehoudingen en imago's kan oP verschillende manieren
gebeuren. Het omgevingsonderzoek en publieksonderzoek ten aanzien van

technologigche innovatiee bieden veel aanknopingspunten. Voor de landbouw

pleiten wij voor een geïntegreerde onderzoeksaanpak, waarbij zowel kwalitatief
als kwantitatief onderzoek wordt gedaan. Dit mede gezLen het onvolledig en

deela achterhaalde karakter van het huidig materiaal. Kleinschalig kwalitatief
onderzoek met behulp van de vrije formaat methode of structuurmethode is nodig
om onder andere inzicht te krijgen in de reikwijdte van het begrip landbouw

voor de burgere. Breed fundamenteel kwantitatief onderzoek dient onder andere

de rol van technologie in publiekshoudingen vast te stellen. De expliciete en

impltciete methode kunnen daar bruikbare ideeën voor opleveren. Een monitoring
inatrument, eenvoudig van opzet, toegespitst op de landbou$, en kwantitatief
van aard zal met name de ontwikkelingen, de trends in de publiekshoudingen in
kaart moeten brengen. De expliciete methode kan daarvoor zeer geschikt zijn.

BiJ het meten van publiekshoudingen en imago's moet rekening worden gehouden

net het heterogene karakter van de externe (en interne) publieksgroepen. Een

doelgroepanalyse is dan ook noodzakelijk, waarblj demografische en afgeleide
variabelen erg nuttLg kunnen zijn.

Ífanneer ult een onderzoek blijkt er een aantal knelpunten ziJn in het beeld
van de landbouw, zal moeten worden onderzocht wat de oorzaken zijn van deze

beeldproblemen. De oorzaken kunnen liggen bij het publiek, waarbij eprake kan

ziJn van onvoldoende of incorrecte kennis en negatieve evaluatieE. De oorzaken

kunnen ook liggen biJ de landbouw zelf, bijvoorbeeld door problemen in het
zelfbeeLd of de identlteit. t{et name in het laatste geval is het niet zinvol
om grootscheepae communLcatieve activiteiten op te zetten, maar zullen de

interne prestatieB van de Eector verbeterd moeten worden. lÍanneer de oorzaken

llggen blJ het publiek kan, nadat de specifieke oorzaken zijn vastgesteld,
nlddele allerlei communicatievormen worden getracht het beeld te corrigeren.
Dlt zal nLet eenvoudig zL)n, omdat een beeld ontstaat vanutt teree

verschLllende rlchtLngen, nametiJk vanuit de landbouw (heÈ object) en vanuit
het pubtiek (het subject). Bij de beïnvloeding van het imago speelt de

organlsatie van de communicatie een belangrijke ro1. Momenteel ig het nog te
vroeg voor allerlei communicatleplannen. Eerst zal er een grondig lnzicht
moeten worden verkregen in het beeld, de identiteit en het zelfbeeld van de

landbouw. Door een nauwkeurige analyse van de problemen en oorzaken kan worden

getracht orde oP zaken te stellen. Pas daarna is het zinvol
beinvloedlngstrategieën te ontwtkkelen.



1. INLEIDING

In dit hoofdstuk zal- kort worden ingegaan

onderzoek, de onderzoeksvragen en de indeling
op de achtergronden van het
van het raPPort.

rn deze verkenningsetudie Etaat het thema "pubriekshouding ars factor voor

agrariecheontwikkeling,.centraal.Ditthematrektalenigejarenvolopde
aandacht.steedgvakerwordthetaanbodvanproduktenendewiJzevan
producerenkritischbekekendoorhetpubliek,onderanderedoordatmenover
steedg meer informatie beEchikt. Dit is niet unlek voor de landbouw' want

andere Bectoren bevinden zlch in een vergelijkbare situatle, zoare de chemie'

De krltieche begchouwingen van het publiek kunnen zowel een uitdaging ala een

probleemvormenvoordeverschillendesectoren.Voordelandbouwgeldt
bovendien dat ze een groot gedeelte van de publieke middelen opslokt' terwijl

boeren en tuindere el.echts een klein percentage van de totaLe beroepsbevolking

vormen. Dlt arree maakt het noodzakelijk een sterk draagvlak te creëren bij

het pubJ.iek om zo een toekomst voor de landbouw te garanderen' Daarbij dient

de landbouw wel rekening te houden met haar eigen identiteit' de feitelijke

situatie van de sector. De identiteit geeft aan wat een sector is' hoe ze zLcna

daadwerkeliJk manifesteert, zoals waar§renomen door een objectieve

bultenetaander die hiernaar onderzoek zou verrichten' De identiteit van de

land- en tuinbouw kan worden omschreven als een "endorsed identity"' Dit houdt

in dat de deelsecÈoren veeteelt, akkerbouw, voedingstuinbou$, en glerteelt

allen hun eigen sttJl hebben, waarin "de land- en tuinbout^r" als overkoepelend

geheel wel zlchtbaar blljft'

Er ig een strategie ontwikkeld om communlcatief met de kritlgche beschouwl'ngen

van publieksgroepen om te gaan. Deze Etrategie kan ook worden toegePast op de

landbouw. Het kernidee is dat een economische Eector zich op een breed vlak

noet ori.ënteren op haar omgevlng, oPdat bijgestuurd kan worden ten aanzien van

wenBen en vetivrachtingen van relevante publieksgroepen' Door middel van een

zorgvutdlg communicatiemanagement poogt men de terugkopperingstiJd tuggen

ontwikkelingen in de omgeving en de activiteiten binnen de sector te

reduceren.

comrunlcatlemanagement geBchiedt volgens een drietal aspecten, te weten

extern-lntern:relevanteontg,ikkelingenuitdeomgevingmoeten
blnnengebracht ri,orden in de Eectori

intern-intern:degegevensmoeteninternverspreidwordenenleidentot
een consistente reactie. Daarbij moeten zoveel mogelijk actoren binnen

de eector betrokken worden;

lntern-extern: de reactie, vastgelegd in een sÈrategisch plan of een

aoortgeliJk beleidsstuk, moet consequent uitgestraald worden naar

relevante doelgroepen in de omgeving (van Woerkum' 1992a) '
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Deze verkenningsstudie iE in eerste instantie te plaatsen op het extern-intern
traject, waarbij gegevens over het imago van de sector bij bepaalde
doelgroepen een belangriJk onderdeel vormen. Publiekshoudingen ten aanzien van
de landbouw zullen voor een groot gedeelte bepaald worden door het beeld dat
het publiek heeft van deze sector. Het beeld zal daarbij gevormd worden door
enerzJ.jde de concrete problemen die men signaleert in de landbouw en
anderzijds (deels onbewust) door de technologische ontwikkelingen in de
aector. HierbiJ dient te worden opgemerkt dat de meeste menEen de landbouw
waarechljnlijk zullen beoordelen in termen van zeer Epecifieke problemen en
nlet zozeer in termen van technologische ontwikkelingen. VeeI mensen hebben
vermoedelljk slechts vage ideeën over technologie, terwijl ze zich we1 bewust
zijn van concrete problemen in de landbouw. Hun houding ten aanzien van deze
gector zal dan ook mogelijkerwijs in eerste instantie bepaald worden door de
houding ten aanzien van deze concrete problemen. Bij de ontwikkeling van een
nieuw landbouwtechnologiebeleid zal dan ook rekening moeten worden gehouden
met deze indirecte relatie tussen publiekshoudingen en landbouwtechnologie.
Door met technologische ontwikkelingen in te spelen op de concrete problemen
van de gector kan voldoende steun worden verkregen voor het gevoerde beteid.
DaarbiJ moet nader worden bezien welke aspecten meer of minder aandaeht
verdienen. Er zijn echter ook omstandigheden denkbaar, waarbij nieuwe of juist
veranderde technologie zeLf het probleem vormt. Legbatterijen vormen een
oplosaing voor een minder efficiënte huisvesting, maar lokken tegelijk
negatieve reacties uit. Bepaalde toepassingen van biotechnotogie zijn
problematisch, etcetera. In dit geval kunnen we wel spreken van een directe
relatte tussen publlekehoudingen en landbouwtechnologie. Daar zou men ook
apeciaal tn het onderzoek op kunnen letten.

Een belangrijk vraagstuk is de (in)stabiliteit van het beeld dat de
publieksgroepen ten aanzien van de landbouw bezitten. fs er sprake van een
vrij consietent beeld, al dan nlet gebaseerd op een redelijk inzicht, of is
het beeld sterk flucturerend? Voor een strategie-bepaling van de communicatie
over de agrartsche sector Ie meer kennis hierover noodzakeliJk.

BIJ deze studte is met name gelet op de onderzoekbaarheid en beinvloedbaarheid
van publiekshoudtn€Jen, en op de mogeltJkheden om binnen de agrartsche sector
te komen tot een meer of minder uniforme communLcatiestrategie. Het accent
IfgÈ echter op het meten van publiekshoudingen en beelden. Hierbij wordt
beeldonderzoek zo breed mogelijk opgevat, waardoor deze verkenningsstudie
aanknoplngapunten kan bieden voor zowel kwalitatief aIe kwantttaÈief
onderzoek.
De probleemstelling luidt als volgt:

Is het aogelijk en zinvol prÉIie/<sàoudingen xen aantzien van de Tandboua en
TandbuvXeclznoTogie Xe meÈen en te beïnvToeden?
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DezeprobleemstellingienaderuitgewerktineenaantalonderzoekBvragen.
1 glelke methodologieche ontwikkelingen en problemen ziJn er om

ontwikke]-ingenindepubliekshoudingenoPeenbetekenisvollewijzevoor
dlverse doeleinden te registreren?

2ÍEhetnuttigtegtrevennaareenperiodiekemonitoringvan
veranderingeninpubliekshoudingenovertechnologieenproduktiewijzen
tenbehoevevanhetstrategischbeleidvanoverheidenbedrijfsleven.

3Inhoeverreztjnpubliekshoudingenvanbe}angbijdebeeluitvormj.ngvan
de overheid met betrekking tot onderzoeksbeleid, bevordering van

technologle-ontwikkeling,structureleaanPaEeingenen
Publ ieksvoor I icht lng?

4Inhoeverreishetmoge}tjkenwenselijkdatdeoverheidinspeeltop
ontwikkelingenindepubliekshoudingenendezeprobeerttebe.inv}oeden?

5Inhoeverrekanhetbedrijfslevenmetproduktontwikketingrekening
houdenmettrendsinpubliekshoudingeneninhoeverreishetmogelijk
metprogramma,Bvanpublicrelationspubliekshoudingentebeinv}oeden?

Hetdoelvandezeverkenningsstudieisomnategaaninhoeverrehetopzetten
van vervolgonderzoek naar publiekshoudingen ten aanzien van de landbouw zinvol

ig en welke invulling daaraan zou moeten worden gegeven'

Het onderzoek iE gebaseerd op een literatuursearch: wat is er in Nederland op

ditpuntgerealJ.seerdindelandbouweninanderesectorendiezichineen
vergellJkbaresituatiebevinden.Hierbijwordtwelopgemerktdathetookvan
belangl'sdeontwikkelingeninhetbuitenlandtevolgen.Gezienhet
verkennende karakter van deze studie lijkt het onE echter zinvol de nadruk te

IeggenopdegituatieinNedertand.BinnendeliteratuurEtudieigmetname
gezochtoptrefwoorden,zoalsbeeld(vorming),imago.Slcommunicatieenpublic
relations. Ook de literaÈuurreferenties hebben enig materiaal opgeleverd'

DaarnaastzijnernogeenaantalgesprekkengevoerdmetPerEonenuitde
landbouw die ale "boundary-sPannerg" inzicht hebben in het betreffende thema'

Deze gesprekken riraren met name van belang om te kijken in hoeverre de door one

aangedragen ideeën worden ondersteund door de mensen in de praktiJk' waar

nogeliJk zal in de tekst gerefereerd worden aan deze interviewg' Naast de

rboundary-spannerg" uit de landbouw zijn ook nog mensen uit de chemieche

lndugtrle benaderd. Deze sector heeft net als de landbouw te maken met

kritlache beachouwingen van verEchillende publieksgroepen en dan met name op

het gebled van de mill,euproblematiek. Tot voor kort was de chemlsche lndustrie

net ale de landbour., een vrij gesloten sector die zich weinig aantrok van de

houdingen van het publiek. Echter gezien de uiterst negatieve attitudeg van

hetpubliektenaanzienvandechemiegingmenzichrealigerendaterietg
moeat gebeuren. Een goede verstandhouding met allerlei publieksgroepen kreeg

de hoogete prloriteit. communicatie werd als essentiële voorwaarde gezien voor

een dergeltjke verstandhouding. Gezien de "endorsed identity" van de chemische

lndustrie, heeft men besloten een filosofie te ontwikkelen, "Responsible care'
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genaaÍnd. Dit ia een wereldwijd initiatief om de prestaties op het gebied van

veiligheid, gezondheid en milieu te verbeteren en daarover te coÍnmuniceren met

de omgeving. Deze filosofie kent een aantal algemene kenmerken die de

bedrJ.Jven op indlvidueel niveau concreet kunnen invullen in overeenstemming

met hun eJ.gen situatie. Het "Reponsible care" initiatief kan ook een positleve
biJdrage leveren aan het lmago van de chemie. t'logelijkerwijs zou de aanPak van

de chemische industrie ook aanknopingspunten kunnen bieden voor de landbouw.

Vandaar dat een aantal gesprekken zijn gevoerd met mengen uit de chemie en

wordt er in bijlage 2 rrog extra aandacht besteed aan deze sector.

Op basis van deze methode is het rapport als volgt ingedeeld. fn hoofdstuk
twee wordt ingegaan op beeldvorming en beeldaspecten. ÀIlereeret wordt een

theoretigch kader geschetst voor het begrip imago, waarna een aantal concrete
vragen zullen worden beantwoord, zoals wat is een imago, hoe ontstaat het,
welke factoren ziJn van invloed op het imago van de landbouw, wat ie het
belang van een goed imago voor de landbouw, hoe verhoudt het imago zich tot
de werkellJke identlteit van de landbouw en welke knelpunten zljn er binnen
het imago van de landbouw?

Vervolgens zal in hoofdstuk drie nader worden ingegaan op "het publiek". fn
dit hoofdgtuk wordt onder andere duidelijk gemaakt dat "het publiek" niet
bestaat maar dat er wel op basis van de verschillende functies die mensen

vervullen en bepaalde aegrmentatiecriteria een indeling van het publiek kan

worden gemaakt. Ook wordt het belang van segrmentatie van de lnterne
doelgroepen onderEtreept.

In hoofdstuk vler worden verschillende methoden om publiekshoudlngen en

lmago'e te meten nader uitgewerkt, waarbij zowel kwantitatieve als
kwalitatieve onderzoeksmethoden besproken worden. Hierbij worden ook de voor-
en nadelen van de verschillende methoden belicht, alsmede de

implementatiemogelijkheden binnen de Iandbouw. ook zuIlen een aantal
praktische voorbeelden aan de orde komen.

In hoofdetuk viJf wordt Lngegaan op de beinvloeding van beeldvorming bij het
pub!,lek. De mogellJkheden en reEtrictiee om beeldvorming bij mensen te
beinv!.oeden worden besproken, alamede de voorwaarden voor een effectleve
l,mago-beinvloedtng. Er wordt daarbiJ ook S.ngegaan oP de relevantLe van het
veronderEtelde beeld van de interne publleksgroepen en de organisatie van

communicatleve activiteiten.

Tenglotte worden in hoofdstuk zee een aantal conclusies getrokken en

aanbevellngen gedaan voor verder onderzoek met betrekking tot het imago van

de landbouw. Na de literatuurreferenties wordt in de bljlagen ingegaan op de

reeultaten van de gesprekken met boundary-spanners en wordt een vergelijking
gemaakt met de chemische industrie.



z. BEELDVORMING EN BEELDASPECTEN

Tegeng,oordigwordtereteedsmeerbelanggehechtaaneengoedenpoeitlef
imago.Datgeldtvoorzowelorganisaties,beroepen,bevolkingsgroePena}s
produkten.Produktenwordengekenmerktdooreengrotehomogeniteitwatbetreft
priJs en kwaliteit' Vandaar dat het imago van het produkt meer en meer

beEll.seendwordt.(Vos,Lgg2|.HetproduktimagostaatechternietopzLch,zeLf,
maar lrordt mede bepaald door de organisatie, het bedrijf of de Bector die het

heeftgeproduceerd.Ditheeftdediscussieoverbeeldvormingindecommerciële
gfeeraangewakkerd.BiJdeoverheidspeeltmeedathaarimagomedede
acceptatlevanhetbeleidbepaalt(vanWoerkum,Janmaat,Benthem,1992iAarta,
van lÍoerkum, 1993).

IndeprakttjkbliJkenernogaleensproblementebestaantenaanzl.envan
beerdvorming. oÍÍr deze probrematiek goed te kunnen begrijpen is inzicht nodig

Ln het theoretiach kader omtrent het begrip imago' vandaar dat allereeret

aandachtza|wordenbesteedaaneenmodelvooridentiteit,imagoen
communicatie. Daarna worden een aantal praktische elementen met betrekking tot

beeldvorming besproken, zoals de vraag hoe beelden ontstaan' !''at het belang

Ls van een goed beetd voor de landbouw en welke beeldproblemen zich voor doen'

VervolgenswordtingegaanoPbeeldvormingomtrentde}andbouw,inclusief
enkeleknelpunteninhetimagovandezesector.Tenslottewordennogkort
enige hoofdpunten uit dit hoofdstuk besproken'

In de theorie over beeldvorming Etaan een aantal begrippen centraal die nauw

samenhangen met het Imago-begrip. Aan de hand van het model in afbeeldlng 1

wordt getracht deze samenhang hteer te geven en welke communicatieproceesen

hierbiJ een rol spelen. De cijfers in het model komen terug in de tekEt'

Idsatitcit
Beelden van een organisatie worden opgebouwd met een feiteliJke gLtuatie ale

achtergrond. Deze feltellJke gituatie wordt wel de identiteit van een object

genoemd. De identlteit geeft aan wat een organieatie, ondernemlng of

bedrtJfstak le, hoe ze in werkelijkheid functloneren en hoe ze zich

daadwerkeliJk manlfeeteren, zoale waargenomen door een obJectieve

bultenetaander die hiernaar onderzoek zou verrichten' VoLgenE van RieI (L9921

beBtaanerdrtetypologleënvanidentiteit,teweteneenmonolitische
identitelt, een 'endorsed identity" en een merkidentiteit' Er is sprake van

een monolitigche LdentiteLt als een hele bedrijfstak of onderneming één

viguele atlJI hanteert. Een "endorsed identity" houdt in dat de

dochterbedriJven van een concern een eigen stijl hebben, maar waarin het

moederconcern wel zichtbaar blijft. zoals reeds in het vorige hoofdEtuk ig

aangegevenkanmenbiJdelandbouwsprekenvaneen..endorgedldentity",
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waarblJ de deelgectoren veeteelt, akkerbouw, voedings-tuinbouw en sierteelt
allen hun eigen stijl hebben, maar waarin "de land- en tuinbouw" aIE

overkoepelend geheel wel zichtbaar blijft. Een merkidentiteit houdt in dat de

deelsectoren of dochterbedrijven allen hun eigen stijl hebben, waarin het

moederconcern voor de buitenstaander niet zichtbaar is. fn de praktijk voldoet

geen enkel imago-object volledig aan een van de hierboven genoemde

identlteitsvormen; vaak le er sPrake van een combinatie van meerdere

typologieën.

àf}r,eJ,ding 7 lrodel voor identj.'teix, imago en cotwranicatie

lelfbeold
Het zelfbeeld ig het bee1d, zoals dat bestaat bij de werknemere of medewerkers

van het bedrijf of de bedrijfstak. Het zelfbeeld is belangrijk voor de

motivatle van de medewerker en daarmee voor de kwantiteit en kwalitelt van de

output. Er beEtaat een wisselwerking tussen het zelfbeeld en de identiteit
(1). Het zelfbeeld ontgtaat door waarnemingen van de medewerkers. Dtt
beinvloedÈ het funcÈLoneren van de waarnemer, wat ureer van invloed Is op de

Ldentlteit (Janmaat, van l{oerkum, 1991).

Garcarte ideatitcLt
Een organleatLe, bedrlJf of bedriJfstak zal altijd Etreven naar de ldeale
structuur en cultuur. Om dit te bereiken wordt de gewenste identiteit
geformuleerd alEmede de $reg er naar toe uiÈgestippeld. Beschreven wordt hoe

het obJect beter zou kunnen functioneren, wat de doelstellingen op de korte
en lange termijn zijn, en wat er zou moeten veranderen (2). Volgens van RieI
(1992) 18 de gewenste Ldentiteit belangrijk, met name om de eigen werknemerg

(de ,.nterne doelgroep) te motiveren en vertrouwen te wekken bij de externe

doelgroepen van de organisatie of bedrijfstak. Daarbij gaat hij ervan uit dat

de tdentitelt van een onderneming of sector bestaat uit een drietal

zelfbeeldidentiteit

gewenste identiteit

feitelijk imago
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comPonentente$,eten,Eymboliek,gedragencommunicatie.Deelrmboliekdient
deeenheidenherkenbaarheidvaneenondernemingofbedrijfEtakuittedragen.
gwee voorbeerden van symboliek zijn de huisstijl en de naam van het bedrijf

of de bedrijfEtak. communicatie en gedrag dienen de symboriek te bekrachtigen

en te ondersteunen'

Degewensteidentiteitmoetgeformuleerdwordeninsamenspraakmetzoveel
mogel.ljkmedewerkergvanhetbedrilfofdebedrijfstak.Menmoetzichafvragen
ofdegewenateidentiteitreallstischenjuistis'enofmenditin
werkeliJkheidwaarkanmaken.Bijditprocesspeeltinternecommunl.catieeen
belangriJkerol.VoordelandbouwbetekentditdatallemenBendlebetrokken
zlJnblJdezegectorzlchdegewensteidentiteitekenmerkenelgenmoetmaken
(3).Pasdankunnendebetrokkenenditnieuwezelfbeelduitdragen.

De gewenete identiteit mag nooit teveel afwijken van de feitelijke identiteit

envanhetzelfbeeldvandemensen.Hetisge$,enstdat(doormiddelvan
onderzoek)eenideewordtgevormdvandefeitelijkeidentiteit.ookhet
zelfbeeld kan door middel van onderzoek worden geregistreerd' zeker voor

grotereorganisatieE(ofvooreensectoralsdelandbouw)isditgewenst.In
de interne communicatie moeten deze gegevens worden meegenomen en moet naar

consensua gezocht worden voor de gewenste identiteit' Dit iE de basie van een

lmagostrategie.

lcitclt'Jk inago
IIet feitellJk imago Le een netwerk van associaties dat een doelgroep heeft

overeenbepaatdobject(vantloerkum,1992b).Dezeassociatieskunnenzowel
vLgueel alg verbaal ztJn. soms kunnen er discrepantÍes bestaan tugEen het

feitellJk lmago en de ldentiteit. Interne en externe communicatle kan dan

hetpen crm de verschillen tussen beide zo gering mogerijk te houden' Het

feltelljklmagokanookafwljkenvanhetgewensteimago.Datkomtdoordat
doelgroePen

de ldentLteit waarnemen

met het zelfbeeld tn aanraking komen

Ocweartc irago
Het gewenste imago ligt
geeft aan hoe een Eector,
belangrlJke doelgroePen'

Daarom moet Je biJ 7

net 5 en 6. zlJn
Otrerlgena wordt een

bekende 'lnvullen' .

rmdt vetiwezen naar

in het verlengde van de gewenEte identiteit (4) en

bedrijf of organisatie graag gezien wil worden door

niet zomaar wat proberen, maar eroP letten dat het epoort

hier problemen dan moet men eergt intern inveeteren'

beeld ook ten dele door doelgroepen "geconstrueerd" Het

Maar voor een uitgebreidere beschrijving van dit proces

de volgende Paragraaf'
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Dit achema kan nog verder worden uitgebreid door niet alleen te Praten over
het zelfbeeld maar ook van het beeld dat de "eigen mensen" hebben van de

externe doelgroepen en hun beelden. Hoe denken agrariërs over
natuurbegchermers, etcetera. Denken aIIe agrariërs hier hetzelfde over. !íet
andere woorden hoe ziet het veronderstelde beeld eruit en zijn er ook intern
groepen te onderscheiden?

2.2. Beeldvormino in de Praktiik

Een poaitLef en krachtig imago is belangrijk voor bedrijven, organisatieg en

Bectoren. Een eterk imago geeft kracht en macht (Nijhof, 1991). Een

organlsatie met een eterk imago is in staat geld en medewerkerg aan te
trekken, politieke invloed uit te oefenen en het vertrouhten van klanten te
winnen (81auw, 1989). Tevens is een positief beeld een voorwaarde voor Eucces

voor een onderneming en medebepalend voor de continuiteit van het bedrijf.
Bovendien wordt beeldvorming steeds belangrijker als toegevoegde r.raarde door
de gteeds groter wordende uniformiteit tussen de verschillende produkten op

de markt. Gezien de grote afstand tussen producenten en consumenten mag deze

factor niet worden ondergchat.

t{anneer er geEproken wordt over hèt imago van een sector dient er rekening
gehouden te worden met het feit dat er nooit één beeld beetaat van deze

bedrlJfetak. Een organisatie heeft meer dan één imago, afhankelijk van de

invalghoek van waaruit de organisatie wordÈ bezien of beoordeeld (Blauw,
1989). Er Ls dan ook sprake van een algemeen beeld en van deelimago's waarbij
beiden eterk aan elkaar gerelateerd zijn, aldus Nijhof (1991). HiJ maakt

daarbiJ een onderscheid tuasen drie typen imago's, die nauw aamenhangen met

de eerdergenoemde identiteitsvormen, te weten een monolitisch imago, een
,endorsed' imago en een merkimago. Het is met name van belang te kijken in
hoeverre deze Lmago'E overeenkomen met, dan we1 afwijken van de feiteliJke
ldentLteLt van een obJect.

Hoewel een positlef imago van groot belang is voor een organisatLe bllJkt het
ln de praktiJk niet eenvoudlg te ziJn deze te versrerven en te behouden. Er
doen zich regelmatJ.g beeldproblemen voor die het gevolg zijn van de behoefte
van mensen aan een totaalindruk omtrent een object, ook aIs daar geen basta
voor begtaat. Deze behoefte aan een totaalindruk ig mogelijkerwiJs terug Èe

voeren op primaire emotionele reacties ten opzichte van wat zich in de

omgeving aandient op het continuUm goed-slecht (van lloerkum, Janmaat, Benthem,

1992). Otrr deze wijze zijn mensen in staat de chaotische wereld om hun heen te
categorieeren. Dit heeft een functie, want tot goede objecten voelt men zich
aangetrokken en deze tracht men te verwerven. Slechte objecten daarentegen
gaat men het liefst uit de weg, of wil men uit de weg ruimen. op deze wiJze
ziJn beelden op te vatten als middelen die mensen in staat etellen hun

omgevlng te categoriseren wat aIE leidraad voor hun gedrag kan dienen (van
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Í{oerkum, 1992b). BiJ dit proceg ontstaan een drieta} mechantBmen!

1 l{en heeft een totaalindruk' ook bij weinig evidenties

2 Dat $rat men $'eet vult men kennelijk aan

3DltaanvullengebeurtimplicJ-et,zodanigdatmenachterafnietmeer
weetwatmen..zeker'.weetenwataangevuldis(vanÍÍoerkum,Janmaat,
Benthem, 19921

Dezeopvattingoverbeeldvormingimpliceerthetideedateenbeeldvanuittwee
polengevormdwordt,namelijkvanuiteenobjectdatnaarbul.tentoebepaalde
signalenuitzendtenvanul.teenindividudatopbasl.svaneenselectieen
l.nterpretatievandezesJ.gnalenaanvullendeentotaalindrukachept(van
vfoerkum,1992a).voorhetindividuspelenvroegereervaringen,kenniEen
indrukken een berangriJke ror biJ de waarneming van het object' DaarbiJ ziJn

opvattlngen van de gociare omgeving ook van belang (vos, 19921 ' uit het Ldee

datlmago.Evanuittweepolengevormdwordenvloeitvoortdathetimago-object
srechtg ten dere in etaat za} zL)n het eigen beerd te beÏnvloeden' De ror van

hetlndividumagnietwordenonderschat.wanneererbeeldproblemenbestaankan
dit vorgens van Ííoerkum, Janmaat en Benthem (1992) terug te voeren zijn op een

drietal aePecten.
1 Het beeld
2 Het beeld
3 Het beeld

kan incompleet zijn, er is aprake van ontoereikende kennis

kan incorrect zijn, er is sprake van foutieve kennis

kan negatief gekleurd zL)n, er is sprake van ongewenete

vraag is niet met een eenvoudig 'ja' of 'nee' te

moeteneenonderscheidmakentuBgenverEchlllendeaspecten
en tuEsen verschillende goorten "publiek" Later zullen we

over beide punten spreken' Hier willen we het volgende

evaluaties

DezeaBPectenzlJnnl.etgeltJkverdeeldoveralleindividuen,aldusvan
Íloerkum(1992a).Ermoeteenonderscheidgemaaktwordentugsenverschillende
doelgroepen waar verschillende beeldproblemen ontstaan' Imago-onderzoek moet

meer inzlcht bleden ln deze materle'

we kunnen one de vraag Etellen in hoeverre het wenselijk is om te werken aan

eengoedebeeldvorming.lletanderewoorden,isdelandbouwafhankelijkvaneen
adeguaat en posltief beeld? t|at zal er gebeuren als het beeld niet adeguaat

ealof negatlef le?

De eerstgestelde
beantwoorden. l{e

van'de landbouw'
meer genuanceerd

olmerken.

EengunEtlglmagokanoptweemanierendoorwerkennaardelandbouw.Inde
eerste plaata via heÈ politieke mechanisme, waardoor de overheid zich

gedwongen kan voelen om via haar beleidsinstrumentarium (regelgeving'
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hefflngen, eubeidies, voorzieningen, etcetera) bepaalde zaken te controleren'

te stimuleren dan wel af te remmen. Het kan bijvoorbeeld gaan om het welzijn
van dieren, de toepassing van biotechnologie, of om aller1ei
milieugedragingen. Op de tweede plaats kan een imago doorwerken in situaties
waarl,n de produkten van de landbouw op de markt verschijnen. Het betreft dan

aankoopgedrag.

In het eerBte geval reageert de burger als staatsburger. Doorgaans gaat het

om een Belecte groep, niet zelden georganiseerd, die met name ook via de media

bepaalde ongewengte praktijken aan de kaak stelt. De $reg van een

gearticuleerde mening naar een definitieve beleidsbeslissing is vaak lang.

l{aar de effecten kunnen aanzien}ijk zijn. Zo is de mi}ieuwetgeving een

belangrl,jke oorzaak voor het gegeven dat vele agrariërs de landbouw moeten

verlaten.

Zolang bepaalde isgueg als het milieu, het welzijn van dieren, de Derde

l{ere}d, etcetera topice b}ijven in de pub}ieke opinie, kunnen we op deze

gebieden ook overheidsinterventies verwachten. De landbouw onderscheidt zich
hlerin overigens niet van allerlei andere vormen van bedrijvigheid'

l{e veronderEtellen dat er ten aanzien van diverse thema's (zie 2.4) sprake is
van een vrij structurele interesse, die verder gaat dan een modetrend- De

maatschappelijke druk op veel van deze thema's is goed georganiseerd en draagt
nl,et zelden een professioneel karakter. De overheid ondersteunt bepaalde druk

ook zelf, onder andere door proJect-subsidies aan milteuorganisatieg. Daarmee

wordt de maatechappeliJke druk op de landbouw vrijwet geÏnetitutionalLseerd.
llellicht dat de trend om het een en ander op Europees niveau te regelen kan

Ielden tot enige matiging. Daar staat tegenover dat een aantal problemen,

zoalg het nitraatprobleem, niet direct minder zullen worden. De landbouw wordt

ook Ln de publiciteit harder aangevallen dan vroeger het geval waE. Dit blijft
politiek niet zonder gevolgen.

In het geval van reacties vanuit de markt reageert de burger als conBument.

Ook hier gaat het nog om een vrij selecte groeP die bewust kiest vanwege

produktiewlJzen of bepaalde conseguenties daarvan, onder andere voor het

nilleu. À!.g congument gaat de burger aanzienlljk minder ver in ziJn
preferentiee dan als ataateburger. Zo Ls de keuze voor gcharrelvleee of voor

bLologiech geteelde aardappelen geen overheersend verschijnsel. Anderzljds
kunnen verechul,vingen in produktkeuzes heel direct doorwerken- In korte tijd
kan een produkt de gunst van de koper winnen en verspelen. Voorwaarde ie dat

landbouwprodukten zlch ten opzichte van elkaar kunnen onderscheiden. DLt kan

door middel van een keurmerk, door certificering of door claimg. Ook het

onstaan van merken kan de keuzes beinvtoeden. OP deze gebieden zien we diveree

pog1ngen om het onderecheid zichtbaar te maken. De overheld heeft hierbiJ een

etimulerende rol. Het valt Èe voorzien dat daarmee bepaalde beelden ten
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aanzlen van Produkten of produktgroePen aankoopbesliseingen zullen

beinvloeden.Ditgeldtoverigensnietal].eenvoorlandbouwprodukten.Inbrede
kringighet,,merkdenken..belangrijkergewordenmethetideedatnietalleen
produkteigenschappenmeetellenmaarookhet"gezicht.'vandeproducent.Is
deze maatachappeliJk verantwoord bezlg?

Theoretl'sch kunnen r.,e met dit thema aansluiten bij Lemert, en wel apeciaal bJ.j

dienebegrip"mobilizinginformation""'informationthathelpspeopleacton
attitudeg they already have,, (Lemert, 1981, p. 118i van Woerkum' 1984)' rndien

decongumentbeschikkingkrijgtoverdiscriminerendeinformatieover
landbouwtrtrodukten ten aanzl,en van de consequenties van de produktlewiJze kan

ditpotentieelgrotegevolgenhebben.Hetisnietzeldenzadathetontbreken
vandergeliJkeinformatieverklaartwaarombeeldenofattitudesnietleiden
tot het voorsPelde gedrag'

De belangetelling voor produktiewijzen heeft interessante conEeguentiee voor

deontwikkelingvanlandbouwtechno).ogie.WekunnenditoPvattenaleeen
reactieoPeenbedreiging.zoiseenemissie-armestaleenmogelijkheidomte
vordoen aan ge'terde normen, die anders tot vergaand ingrijpen van de overheid

zou leiden, zoals het beperken van het aantal dieren' Anderzijds kan het ook

algeenkansgezienworden.Hetiseenstimulansomnieuwetechnologiete
ontwlkkelen, die als de normen internationaal vastgesteld worden' kunnen

lelden tot een aantrekkelijk export produkt. De geschetste problemen zijn

teveng technologlsche uttdaglngen'

2.4. Het beeld van de landbouw

Net als in andere sectoren wordt er ook binnen de landbouw aandachÈ begteed

aanbeeldvormingenbeeldprob]'emen.Hetbeelddatmensenvandelandbouw
hebben kan bestaan uit twee belangrijke componenten, namelijk de concrete

(zichtbare) Problemen en de Èechnologische ontwikkelingen in de eector' Het

ia mogelJ.Jk dat mensen die dicht bij de landbouw staan een beeld hebben dat

zowelbepaaldwordtdoordeconcreteproblemenaledoorde
landbountechnologie. Echter naarmate mensen verder van de landbouw afetaan zal

het beeld mogeliJkerwiJs meer tot etand komen door concreÈe knelPunten die de

nodtgeaandachtkrljgenindemedia.Eenbelangrijkprobleemisdatergeen
onderzoek be8taat dat aangeeft hoe ver het publiek de term "landbouw" ultrekt'

Denkt men hoofdzakeliJk aan de primaire sector of behoren ook de leveranciers

van grondstoffen (de kunstmestindustrie, dë veevoederindustrie) en de

voedgelverwerkende industrieën tot wat men "de l-andbouh"' noemt' zeker voor het

beeld van landbouwtechnologie ig dit een interessant Punt' omdat hler een

sterke ontwikkel.l'ng plaatsvindÈ, onder andere van$,ege het keten-concept.

ook bestaat er weLnlg Inzlcht in het vermogen van mensen om binnen de landbouw

aectoren te onderscheiden'
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Het Nederlandse publiek heeft in de loop der jaren een positiever beeld
gekregen van de boer (Stoutmeijer, 1987). Vlas de publieke opinie in een

onderzoek van Vorm NV (1957) nog uiterst negatief; een publieksonderzoek van

het NIPO (1987) toonde een veel positiever beeld (Stoutmeijer, 1987). Hier
paet wel een kanttekening. Het is immers onzeker in hoeverre het beeld van de

boer, actief in de primaire Eector, representatief is voor de gehele landbouw

sector. Verder dienen ere er rekening mee te houden dat het beeld dat men heeft
vaak maar een momentopname is dat sterk kan evolueren (Marck' L992). Momenteel

zijn er op een aantal punten spanningen tussen de agrarische eector enerzijds
en maatEchappelijke opvattingen anderzijds. Volgens van Woerkum in OmÍneren

(1991) hebben deze beeldproblemen te maken meÈ het feit dat congumenten

kritiech gemaakt zijn door de grote hoeveelheid informatie die zij ontvangen
over voedeel, gezondheid en milieu. Dit heeft er tevens voor gezorgd dat er
bl,nnen de agrarische aector een verschuiving moest optreden van een

aanbodgerichte oriëntatie naar een markt- of vraaggerichte oriëntatie. Deze

vergchuiving is ook te merken binnen andere sectoren. Bovendien ig, zoalE
eerder vermel.d, de afstand tussen de producent (boer) en de consument steeds
groter geworden, waardoor burgers niet meer precies weten wat er in de

landbouw werkelijk gebeurt. Mensen hebben vaak een geïdealiseerd beeld van de

traditlonele landbouw dat ze afzetten tegen de moderne landbouw. Dtt zal
meestal in het nadeel van de huidige landbouw uitvallen (van l{oerkum in
Omtneren, 1991). Tenslotte werken de politieke fricties op lokaal niveau ook
ln het nadeel van de boeren. Steeds vaker zijn boeren in gemeenten een
politleke minderhel.d die geconfronteerd wordt met een meerderheid van

allochtonen. Met name op het gebied van milieu, natuur en welzijn van dieren
beetaat er veel onbegrip tussen beide partijen, wat het imago van boeren niet
ten goede komt. De hierboven genoemde ontwikkeltngen hebben geleid tot de

volgende knelpunten in het beeld van de landbouw.

llLlicu
tlat betreft het milieu is het mogelijk minstens drie spanningsvelden aan te
wlJzen. Ten eerste de mestproblematiek, waarbij het vooral gaat om de

verontrelnlgtng van het water en de bodem en de ammoniakultstoot dle Ln

belangrLJke mate biJdraagt aan het ontEtaan van zure regen. Ten tweede vormt
het gebruik van 9if, en dan met name het gebruik van chemische
bestrlJdingemiddelen een spanningsveld op milieugebied. TenElotte vormt de

verdrogLngsproblematiek een bron van imago-problemen. De grondwaterspiegel ls
gedaald door ontwatering en beregening van de akkers, waardoor schade Lg

ontstaan aan de natuur.

tíelrlJn vau dierea
VeeI meneen hebben problemen met de wijze waarop dieren behandeld worden in
de lntengieve veehouderij. Met name de Dierenbescherming en Stichting Lekker
Dler voeren actie op dit gebied.
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congumenten verdenken boeren ervan

te voegen (bijvoorbeeld hormonen

ernstlg kunnen Echaden'

Biotecbaologie
Biotechnologie kent vele toepassingen'

van planten en dieren staat momenteel

DLerenbeEcherming en Stichting Lekker

dLeren af.
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schadelijke stoffen aan hun produkten toe

in vlees) die de gezondheid van menaen

maar vooral de genetische modificatie
erg in de belangstelling' Met name de

Dier keuren genetische modificatie van

tfatuur
Volgens eommige mensen zijn boeren natuurvernielera; ze zijn tegen de

ontwl.kkellngvannieuwenatuurgebieden;zeProtesterentegenganzenophun
Iand,etcetera.Detegenstellingtussenboerenendenatuurbeschermingisop
dit Punt erg groot'

Dardc 9íerald
EengroepmenEenvindtdatdeNederlandselandbouwzichoPeenverkeerdewiJze
heeftontwikkeld.HetinNeder}andbenodigdeveevoederwordtverbouwdin
ontwikkelingslandenwataldaartenkostegaatvandeeigenvoedselvoorziening.
DusdeNederlandselandbouwdrijftopdeellendevandeDerdeVlereld.

PolLtl'sk draagvlak
De boeren vormen een krein gedeelte van de beroepsbevolking maar elokken een

groot gedeelte van het overheidsbudget op. oÍn deze situatie te continueren

moet er voldoende steun vanuit de bevolking zijn voor de agrarieche Bector'

Illcgalc werkneners
De geringe aantrekkellJkheld van werken in de tuinbouw heeft ervoor gezorgd

dat het erg moeilijk ie om werknemerE aan te trekken voor het verrichten van

de noodzakelljke werkzaamheden binnen deze sector' Dit heeft ertoe geleld dat

veelillegaleu,erknemergwerkenindetuinbouw,watvaakvoornegatieve
publicitel-t zorgt.

Ilgr rtatur/segaticf beclö Yan agrariscb onder:wijs
trengLotte vormt de 1a9e status van agrarische werkzaamheden alsmede het

negatleve Imago van het agrarisch onderwijs een probleem voor het aantrekken

van toekomstlge medewerkers voor de landbouw (Agrarisch onderwije' 1991;

WesteiJn,lrgg2iBoetzkes,lgg2iÀ}bada,1992).Zoalsreedseerdervermeldl.g
een posiÈlef en krachtlg imago onder andere belangrijk om goed gekwalificeerde

werknemera aan te trekken. De landbouw zal met name oP dit punt het nodlge

noeten doen om ziJn Imago te verbeteren'

De boudary-apanners ondersteunen de hierbovengenoemde knelPunten in meer of
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ml_ndere mate (zie biJtage 1). ZLj zien met name de milieuproblematiekr het

dlerenwelzLJn J-n de intensieve veehouderij en in mindere mate de gezondheid

van de consument en de illegale werknemers in de tuinbouw ala knelpunten in
het beeld van de landbouw. De andere knelpunÈen achten zí) elechta van

toepaaeing op kleine aegmenten binnen het algemene publiek.

Bovendien norden de knelpunten ten dele ondersteund door de resultaten van

reede eerder uitgevoerde imago-onderzoeken. Voor waÈ betreft het mjl,jeu valt
op dat de meningen van "het publiek" nogal gecompliceerd zijn. Uit een

onderzoek van Oomen et al. (1991) is gebleken dat 46,5t van de ondervraagden

het gebruik van chemLeche bestrijdingsmiddelen in de land- en tuinbouw niet
a1g noodzakelijk opvati 31r3t van de respondenten daarentegen wèI. Bovendien

vond 29,11 van de respondenten dat mest altijd schadeliik is voor het milieu;
S?t van de reepondenten was het daar niet mee eens. Ruim 56* van de

ondervraagden was van mening dat de boer steeds meer rekening houdt met het

milieu; echter bijna 3Ot van de respondenten deelde deze mening niet. Uit een

onderzoek van Agraview ( L9921 onder inwoners van de provincie Gelderland bleek
dat rul,m ?St van de ondervraagden vond dat boeren en tuinders gteeds

milleuvriendelijker gaan werken, terwijL L2,2t dat nog niet van mening waB.

ULt hetzelfde onderzoek bLeek dat ruim 32t van de ondervraagden de landbouw

net zo vervuilend vindt aIE de industrie, terwijl bijna 56* het daar niet mee

eenB rraa. Een NlPO-onderzoek uit 1991 (zie Ommeren, 1991) toonde aan dat
menaen de akkerbouw niét en de veeteelt wèt als een bedreiging voor het mLlieu

ervaren.

Voor wat betreft het vetzijn van de dieren staat de landbouw er niet
onverdeeld rooskleurlg op. Het onderzoek van Oomen et al. (1991) toonde aan

dat ruirn 35t van de respondenten het eens was met de gtelling dat boeren geld

verdienen belangrijker vinden dan het welzijn van hun dieren; ruim 40t van de

respondenten onderechreef deze stelting niet. In het onderzoek van Agraview

(1992) Ieverde een aoortgelijke vraag bijna 22\, respectievelijk 62t op.

Ook ten aanzien van de gezondheid van de consument loopt het beeld van de

Iandbouw een forse deuk op. Het onderzoek van Àgraview (L992) toonde aan dat

btJna 25t van de mensen in Gelderland het eens lras met de stelling dat boeren

hun lnkomen belangriJker vinden dan de gezondheid van de consumenti zo'n 54t

van de respondenten uraa het hier niet mee eenE. Ook maken veel mengen zLch

zorgen over de toegevoegde Etoffen in meÈ name vlees. Het onderzoek van

Àgraview l]gg2) toonde aan dat ruim 45t van de ondervraagden het eens wae met

de stelling dat Nederlands vlees vaak toegevoegde hormonen bevat; zo'n 30t van

de ondervraagden was het hier niet mee eens.

Ten aanzlen van de verhouding tussen de agrarische sector en de naXuut zL)n

geen duidelijke uitspraken te doen. Burgers zijn niet van mening dat de land-

en tuinbouw teveel ruimte in beslag neemt. Uit het onderzoek van Oomen et aI,



l7

(1991)bliJktdatzo.nlTtvandeondervraagdenvonddatdelandbouwteveel
rulmtlnbeelagneemtrterwijlzo'nT6tvanderespondentendatnietvan
mening wae. ook de kritische houding inzake de gevolgen van de Nederrandee

landbouwvoordeDerdetlereTdwordtnietondersteunddoorderesultatenvan
de reeds uitgevoerde imago-onderzoeken' Dit komt mede doordat in de

onderzoeken nauwelijkE vragen over dit onderwerp zijn gesteld' Over

biotechnologiekanhetzelfdewordenopgemerkt.Bovendiengeldtvoordit
onderwerp dat de meningen van consumenten nog nauwerijks uitgekristalrigeerd

zlJn.Tevenskentbiotechnologiezoveeltoepassingendatmensendaarover
genuanceerdeuitsprakenzullendoen.Bijvoorbeeldgenetischemodificatievan
mlcro-organiEmenlevertweinigproblemenopterwijlgenetischemodificatievan
dieren en menEen alg onaanvaardbaar wordt ervaren (Hamstra' Feenetra' 1989)'

Tens}ottebliJktuitdeimago-onderzoekendatboerennogvoldoendekrediet
hebbenopgebouwdbijhetpubliek.Problemen,zoalsoverschottenenfraude
wordenvaakgewetenaandepolitiekinplaatsvanaandeindividueleboeren
(EuroPese Commissie, 1988) '

UithetbovenEtaandebltjktdatdelandbouwopeenaantalconcretepunten
kritischbeoordeeldwordt.Erbestaatechtergeenhelderideeoverhetbeeld
vandemeeBteknelpunten:hetbrijftonduidelijkhoeernstlgmendeze
probremen vindt en hoe men denkt over de (technologische) oplossingen die de

landbouwze]rfheeftbedachtomzeoptelossen.voorwatbetreftdeze
technologle zijde van het beeld dient te worden opgemerkt dat de gemiddelde

burger waarechiJnlijk geen idee heeft van de technologische ontwikkellngen Ln

de landbouw. Dit wordt deels onderstreePt door de boundary-Epannerg (zle

biJlagel).TochdientervoorzichtigtewordenomgegProngenmetallerlei
technologischeontwikkelingenindelandbouw.Uitonderzoekenvanvon
Alvensleben (1989) ie gebleken dat de acceptatie van technologie in DuitEland

afhangt van een aantal elementen, te weten de aard en de gevolgen van de

technologie, de persoonlljkheid van het individu en hoe dit individu de

technologleën en de gevolgen ervan waarneemt' zijn onderzoeken leverden de

volgende algemene reEultaten oP:

menaen accepteren nieuhte technologieën eerder als ze de gevolgen van

deze technologJ.eën beter kunnen overzien en ze het idee hebben dat ze

de gevolgen beter In de hand hebben'

Naarmatemensenmeerpersoonlijkgetroffenkunnenwordendoorde
negaÈIevegevolgenvandetechnologiezullenzenegatievertegenover
dezetechnologleEtaan.Bijvoorbeeldmechaniseringvanwerkzaamheden
lndelandbouwwordtwelacceptabelgeacht,maargenetlsche
nodificatlevanP}antenendierenveelminder.Bovendienmaaktmen
daarbiJeenonderscheidtussenplantenendieren.Genetieche
modificatievanplantenlevertminderproblemenoPdangenetlsche
modlficatie van dieren'
overhetalgemeenwordentechnologieëndiehetmilieuhelpenontlagten
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en dle geen al te negatieve gevolgen hebben voor de werkgelegenheid in
de landbouw geaccePteerd.
Voor wat betreft de persoonlijkheid van het individu epelen volgene

von Alvensleben (1989) een aantal factoren een ro1. Mensen zullen
landbouwtechnologieën positiever beoordelen aIs:
1) zL) persoonlijk profiteren van de positieve effecten van deze

technologieën.
2l ze meer vertrouwen hebben in de controle van de overheid of

andere autoriteiten op deze nieuwe landbouwtechnologieën.

3) ze meer vertroulrd zL)n met technologie in het algemeen en

Iandbouwtechnologie in het bijzonder.
4l ze minder milieubewust zijn. Technologie wordt vaak in

tegenspraak gezien met natuur en milieu, dus a}s mensen minder

druk bezig zijn met het milieu zuIlen ze zich ook minder

bekommeren om de (gevolgen van) nieuwe technologische
ontwikkelingen.

5) ze bereidt zijn een bepaald risico te aanvaarden.

In hoeverre deze resultaten uit
Nederlandse Eituatie dient nader
Àlvensleben bieden in leder 9eva1
onderzoek in Nederland.

2.5. Samenvattino

Duitsland ook van toepaeeing zijn op de

te worden onderzocht. De onderzoeken van
goede aanknopingspunten voor een eventueel

Tegenrroordtg ls er veel aandacht voor de imago-problematiek. Voor een goed

inzLcht in beeldvorming en beeldproblemen is het noodzakelijk het imago-begrip
te plaatsen in een theoretigch kader, waarbij de samenhang met andere

begrlppen, zoa),a Ldentiteit en zelfbeeld, en de rol van communicatie duideltjk
wordt.

Een posltief imago kan van groot belang zijn voor de landbouw. Enerzijde kan

het doorwerken in het politiek mechanisme, waarbij de overheid zich gedwongen

zLei-, beperkende, stlmulerende of controlerende maatregelen te nemen.

Ànderz1Jds kan het Lmago doorwerken in het marktmechanisme via het koopgedrag

ven de burger Ln de rol van conEument. In de praktijk blijkÈ het nog niet zo

eenvoudlg te zlJn om zo'n posittef beeld te bewerkstelligen. Dit komt mede

doordat beelden vanuit twee kanten gevormd worden, namelijk vanuit het imago-

obJect dat sJ.gnalen uitzendt naar de doelgroePen, en vanuit de individuen die
deze signalen Eelecteren en verwerken. De rol van het individu mag niet worden

onderachat. Zowel de creativitej,t van de ontvanger als de signalen van het
l"nago-obJect, kunnen leiden tot een aantal beeldproblemen die terug te voeren

zlJn op een drietal aspecten. Er kan sprake zijn van een onvolledig bee1d, een

tncorect beeld of negatieve evaluaties-
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Hetbeeldvandelandbouwwordtmogelijkerwijsbe.paalddoorenerzl.Jdsde
concrete problemen die mengen signaleren en anderziJds de technoJ'ogl.gche

ontwtkhelingen in deze aector. Het bIiJft de vraag in hoeverre de technologie

eenrolspeeltinhetbee].ddatmenaenhebbenvandelandbouw.Metnamede
groteafstandtugEenhetpubliekendelandbouwkaneenbeelddoenontEtaan
dat voornamerijk gestoerd is op de concrete knelpunten, zoarE biJvoorbeeld

milieuproblematiekenhetwelzijnvandieren,endeinvullingdaarvandoorhet
lndlvidu.
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3. IIET PUBLIEK

Zoals reeds eerder opgemerkt wordt het aanbod van produkten en de wiJze van

produceren Eteede krl,tischer bekeken door het publiek. De landbouc, zal zich
dan ook EteedE meer open moeten stellen voor ontrdikkellngen in de houdingen

van het publiek tegenover zijn activiteiten. Daarbij kan er van uit worden

gegaan dat niet alle mensen eenzelfde houding vertonen tegenover de landbouw

en landbouwtechnologie. HeÈ is dan ook belangrijk om het publiek nader te
analyEeren, zodat beter inzicht wordt verkregen in de achtergronden van de

houdingen van bepaalde segmenten in het publiek en kan worden ingeepeeld op

deze specifieke houdingen mlddels een groot aantal communicatievormen. In de

volgende paragraaf wordt ingegaan oP een manler vraarop een doelgroeP, in dit
geval het publtek, nader kan worden geanalyseerd. Het hoofdstuk wordt besloten
met een aantal samenvattende opmerkingen.

3.1. Analvse van heÈ Publiek

líanneer er gesproken wordt over het publiek wordt meestal het Nederlandse volk
bedoeld. Echter het Nederlandse volk wordt gekenmerkt door een grote
heterogeniteit en het ig dan ook niet mogelijk om te spreken van de houding

van àet pubTiek ten aanzien van de landbouw. VeeIaI is het mogelijk een aantal
kleLnere, betrekkelijk homogene groepen binnen het publiek te onderscheiden.
Een uitgebreide analyee van het publiek ie noodzakelijk om te komen tot deze

segmenten. Er kan dan een keuze gemaakt worden op wie men zich wil richten met

communicatle. IÍnmers niet iedereen kan bereikt worden met communicatle.
lfanneer een public relations functionaris of communicatie manager deze keuze

niet maakt, kieet een segment zichzelf uit. Vaak is dit niet de groep die de

publtc relations functionarie hoopte te bereiken (WaPenaar, Röling, van den

Ban, 1989). Doelgroepanalyse kan op deze manier een bijdrage leveren aan een

goede afsteÍnming van communicatie op de wensen en behoeften van de doelgroep,

waardoor de effectlviteit van de boodschap wordt vergroot (tlapenaar, Röling,
van den Ban, 1989). Bfj doelgroepanalyse moet wel rekening worden gehouden met

de verechillende functies dLe menEen kunnen vervullen. Wanneer iemand als
burger wordt aangeEproken zal hlj waarschijnlijk anderE reageren dan wanneer

hlJ ala con8ument wordt benaderd (de Loor, Middenl HisschemöIler, 1992).
Volgene van Íloerkum (1992c1 kan een doelgroep op drie vergchillende niveauE

worden geanalyseerd.
1 Op het eerBte nlveau wordt de aard van de afhankeliJkheidsrelatie

tussen de doelgroep en het object bepaald, alsmede het belang van deze

doelgroep voor het object.
2 Opt het tweede niveau gaat het om een analyse van de doelgroep naar

relevante communLcatieve kenmerken, om zo de effectiviteit van een

communicatieve benadering te optimaliseren.
3 Op het derde niveau gaat het om de organisatie van communicatieve

activiteiten, leidende tot bepaalde communicatieve produkten.
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Doelgroepana}yseopheteerst,eniveaudientinzichttevergchaffenindeaard
van de afhankelijkheidsrelatie tussen de doelgroeP en het object, in dlt geval

delandbouw.Tevensmoetwordenvastgesteldhoebelangrijkeenbepaalde
doelgroepvooreenorganisatieisenwaarom.Ditgeeftderelevantieaan.In
dit onderzoek Etaat het pubriek als doergroep centraal. Het gaat hierbij om

eenzogenaamdeoutputdoelgroep,omdathetpubliekfungeertalsafnemervan
de(voedse})produktendiegeproduceerdwordendoordelandbouw.TevenB
vervulthetpubliekderolvanstaatsburger'A)'szodanigbeinvloedt'zíiandere
doelgroepen,nameliJkinputdoelgroepenenvoorwaardenscheppendedoelgroePen.
Inputdoe}groepenkunnenzorgenvoordetoevoervangekwalificeerder.,erknemerB
naar de 

'andbouw. 
ook kunnen ztj zorgdragen voor de hoofdzakelljke instroom

van nleuwe kennis en technologie. De voorwaardenscheppende doelgroepen bepalen

deconditieediebeslissendzijnvoorhetaldannietvoortbestaanvaneen
organisatleofSector.Hetgaatdanomhetuitvaardigenvanallerleiregels
dl,eonderanderevaninvloedzijnopdewijzevanbedrijfsvoering.Naaetde
hierbovengenoemdedoelgroepenzijnerooknogverwantedoelgroepen.Hun
doelenvallendeelsEiamenmetdievandelandbouw.ErisdankansoP
concurrentie, waardoor de Landbouw zich rekenschap moet geven van deze

doelgroepen. Bijvoorbeeld bij agrificatie stuit de landbouw oP de chemieche

induEtrie. tensrotte zijn er ook nog de normatieve doelgroepen. Deze zijn erg

belangrl.Jkvoordelandbouw(enanderesectorenofbedriJven),omdatzL)
vanuit bepaalde normen of waarden de landbouw kunnen steunen dan wel

tegenwerken. Met name oP het gebied van de biotechnologie kan dit van grote

lnvloed zlJn. De reratl,e van de randbouw met de ene doelgroep kan lnvloed

hebben op de relatie met andere doelgroepen' Bovendien kunnen deze doelgroepen

elkaar gedeeltellJk overlaPPen'

De relatie Èusgen de landbouw en het publiek kan variëren in de loop der trJd'

Daaraan moet de nodige aandacht rrorden besteed, opdat op het derde niveau van

analyse kan worden biJgeatuurd middels de communicatieve boodschap' ook lE het

belangriJk om binnen deze doelgroep een onderscheid te maken tugBen eind- en

inter:uredialre doelgroepen. De einddoelgroePen zijn dan de individuele

conaumenten of staatabur§rers, terwijl een intermediaire doergroep bljvoorbeeld

de coneumentenbond ie of een politieke partij ' Met name de houdingen van deze

inter:rrediaire doelgroePen zullen van belang zijn voor de landbouw' omdat ze

vaak alg opinievormers fungeren voor hun grote achterban'

comrrunicatie is op het eerEte niveau nog één van de ln te zetten middelen' ÀIe

comunlcatlealeeenessentieelmiddelwordtgezLea,zoalsindeze
verkennlngaatudie, dan is een meer verfijnde doelgroepanalyse noodzakelijk'

oPhettueedeniveaugaathetdanookomdeeffectl.viteitvaneen
corrnunicatleve benadering, gegeven dat dit relevant Le' HlerbiJ ztJn twee

elementenvanbelang.Teneerstegaathetomeengoedbereikvandeboodachap,
en ten tweede om een goed effect. voor het eerste zijn gegevens nodl'g over het

nedia- en informatiezoekgedrag van mensen. voor het tweede gegeveng over de
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communicatleve predisposities. Tezamen vormen deze de relevante communicatieve

kenmerken. Mastenbroek (1987a) spreekt in dit geval wel van onderzoek naar de

ontvangstconditieE bij de doelgroep.

Voor het mediagedrag kan soms gebruik worden gemaakt van bestaand onderzoek.

Echter vaak zal men zelf onderzoek moeten verriqhten. Het is dan verstandig
niet alleen op de media te letten, maar meer in het algemeen oP het
informatiezoekgedrag ten opzichte van allerlei eoorten bronnen, met inbegrip
van interpersoonlijk contact en de niet professionele informatievoorziening.
Behalve het contact op zLchzelf speelt ook de kwaliteit van het contact een

rol, bijvoorbeeld ,intensief' of 'vluchtig'. De communicatieve predieposities
kunnen onderverdeeld worden in algemene predisposities (intelligentie,
woordenschat e.d. ) en situationele predisposities. Deze laatste kunnen weer
geepecificeerd worden naar drie kenmerken:

- de intereeEe of informatieve behoefte
- de voorkennis
- de houding

Zonder een voldoende interesse aan ontvangerszijde heeft communicatie geen

enkele zLn, tenzij deze interesse gewekt kan worden. Daar moeten dan wel
mogelijkheden voor zijn. De voorkennis is zeer beslissend voor de vraag
hoeveel Lnformatie tegelijkertijd kan worden overgebracht. Is de voorkennis
laag, dan moet het informatieve aanbod sterk gedoseerd worden, behalve als de

interesge hoog Ls (wat zelden EErmengaat). De houdLng is uiteraard van groot
belang voor de acceptatie, maar kan ook de intereEse sreer beinvloeden.
DuidellJk zal zlJn daÈ deze aanpak een speciale onderzoeksinspanning vergt.
Itoe dl,epgaand dlt onderzoek J.e, zal van situatie tot eituatie vergchiLlen,
mede afhankelijk van het budget en onze kennis van het veld. Maar zonder een

aanmerkeliJke reductie van de veelal bestaande onzekerheden kan geen

ef fectieve communicatie plaatsvinden.

De gang van zaken op het tweede niveau is als volgt. op het eerEte niveau is
de output doelgroep gekozen als doelwit van de communicatieve inspannlngen van

de landbouw. Nu moet deze doelgroep nader worden geanalyseerd. Zo kunnen er
verschlllen worden ontdekt binnen de output doelgroep, verschillen in media-
of lnformatj,ezoekgedrag of ln communicatieve predisposltiee. Deze verechillen
zlJn nlet wLllekeurLg over deze doelgroep verdeeld: bepaalde eegmenten die
betrekkeliJk homogeen ziJn op relevante communicatieve kenmerken, delen
doorgaane ook bepaalde (vooral demografische) variabelen. Het is dan ook

esaentleel vast te stellen in hoeverre het belangrijk is dat meneen binnen de

output doelgroep
-Jong of oud ziJn
-man of vrouw ziJn
-van hoge(re) of tage(re) sociaal-economische klasse zijn
-hoog of laag opgeleid zlJn
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-een bePaalde politieke overtuiging hebben

-een bepaalde life-style bezitten

-l-n een bepaalde regio $'onen' enz' erLz'

À1g dlt inderdaad verschil uitmaakt' dat wit zeggen dat de relevante

communicattevekenmerkenverschillentussenbijvoorbeeldjongerenenouderen,
daniszo.nvarlabeleeensegmentatiecriterium.Al}edemografischevariabelen
komendaarvoorinaanmerking,maarookwelmeerafgeleidevariabelen,zoals
Ilfe-etyle,dieophunbeurtweermetdedemografischevariabelengamenhangen.
Hoeweldemografischevariabelenveelvuldiggebruiktwordenklevenerzowel
voor-algnade}enaan.DemografiEchefactorenzijneenvoudigtemetenenzeer
herkenbaar. oP grond van gemakkelijk aanwijsbare groepen kunnen

publleksreactieswordengedifferentieerdnaarsegmentenvandeonderzochte
populatle.omdieredenwordendemografischefactorendanookvaakgebruikt.
Eenbelangrijknadeeligevenweldatzeweinigverklaringskrachtbezittenize
bevattengeentheoretischeconcePtendieverwijzennaarpublieksreactieg.
Demografl.schefactorenhebbendaaromvoora}eenbeschrijvendkarakter.víanneer
biJvoorbeeldgevondenwordtdatjongerenkritischerstaantegenoverhet
gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen dan ouderen' verklaart dit nog niet

waaromdl.thetgevalis.DemografiEchefactorenkunnenechterwelaan}eiding
geven tot nadere studie (de Loor, Midden, Hisschemöller, 1992). ook kunnen zij

aanknoplnggPuntenbiedenvooreengoedeafstemmingvandemedlaopde
doelgroep(vanl{oerkum,1987}.oPbaEisvandeanalyseopheteergteentweede
nLveau kunnen er een drietal besligsingen genomen worden:

lErwordtbeelotendatnietiedereeneffectiefteberelkenisierwordt
overgegaantotdoelgroepselectle.Diesegmentenwordengekozendie
tamellJkhomogeenziJnmetbetrekkingtotdehieraangeduide
kenmerken,duea)werkelijkvanbelangzijnvoorhetfunctionerenvan
delandbouw(relevantie)enb}effectieftebereikenzijn.

2}tenkanookhetbeEtaanvanverschillendeEegrmentenbinnende
doelgroeperkennenentrachtendezeBegfilentenafzonderliJkte
benaderen. Kortom er vindt doelgroepdifferentiatie plaats, echter we1

op basle van de twee hlerboven vermelde criteria'

3TenBlottekangekozenwordenvoorprioritering:verecheidenesegmenten
ziJnvanbelangvoordelandbouw,maarnietevenveel.Erwordtgekozen
voor preferente doelgroepsegmenten' De andere Eegmenten kriJgen

hetzelfdecommunicatieveaanbod,waarbijhetonvermijdeltjkontEtane
communicaÈieverliea wordt geaccepteerd'

D€ mengen 
'n 

de landbouw zullen goed moeten overh,egen welke benadering het

neeet aang!'uit blJ hun doelstellingen'

lenslotte !s er nog het derde niveau van doelgroepanalyEe. Dit houdt ln dat

de cornrunicatieve activiteiten praktisch georganiseerd r^,orden, Ieidende tot

bepaalde communlcatieve produkten (van t{oerkum 1992c) '
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Zoale eerder is gezegd kunnen we ook analyseren wat agrariërs intern denken

over de verschillende doelgroepen en hun beelden (verondersteLd imago). Een

gebrekkig extern beeld ontstaat vaak vanuit een wisselwerking waar ook de

eigen partiJ een aandeel in heeft. Er ontstaat dan de mogelijkheid tot
vertekening. Nu Lg de landbouw, evenmin aIs de omgeving, een homogene

categorie. Er zijn belangrijke (regionale) cultuurverschillen en ook de

diverse sectoren (akkerbouw, tuinbouw, veehouderij ) percipiëren hun omgeving

waarechiJnlijk niet gelijk. Als voor een imagostrategie ook aan de identiteit
gewerkt moet worden zijn dergelijke gegevens over de "interne beeldvorming"
en lnterne doelgroepsegmentatie zeker van belang.

3.2. Samenvattino

BiJ publiekghoudingen ten aanzien van de landbouw gaat het om de attitudes van
de hele Nederlandse bevolking. Echter binnen het Nederlandse volk is er sprake
van een grote heterogeniteit. Het is dan ook noodzakelijk om het publiek nader
te analyaeren, zodat kleinere, betrekkelijk homogene groepen binnen het
algemene publiek kunnen worden onderscheiden.

Een doelgroepanalyse kan plaatsvinden op drie niveau's. op het eerste niveau
wordt gekeken naar de aard van de afhankelijkheidsrelatie tussen de doelgroep
en het object. Op basis van deze analyse kan een onderscheid gemaakt worden
tugsen output, input, voorwaardenscheppende, verwante en normatleve
doelgroepen. Het publlek kan worden opgevat als een output doelgroep, omdat
ziJ fungeert ala afnemer van produkten uit de landbouw. DaarnaaEt heeft het
publlek ln de ro1 van staatsburger de nodige invloed op andere doelgroepen,
waaronder de voorwaardengcheppende. op het tweede niveau wordÈ het belang van
comrnunicatie met de doelgroep erkend en vindÈ een diepgaand onderzoek plaats
naar de relevante communicatieve kenmerken van de verschillende
doelgroepsegmenten. Vaak spelen demografische factoren hierbij een belangrijke
rol. Op baeis van de analyse op het eerste en tweede niveau kan worden
overgegaan tot een selectie, differentiatie of prioritering binnen de

doelgroep. Op het derde niveau worden uiteindeliJk de communicatLeve
actlviteiten georgantseerd. Deze sluiten aan op de verschtllende
doelgroepEegmenten

Naagt de analyae van de externe doelgroepen iE het van belang de lnterne
groepen te Eegmenteren, opdat ook inzicht kan worden verkregen Ln het
veronderstelde beeld.
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HET I.{ETEN VAN PUBLIEKSHOUDINGEN EN IMÀGO'S

rn de voorgaande hoofdEtukken iE kort ingegaan oP een theorLe omtrent

beeldvorming, het beeld van de land- en tuinbouw en de analyse van het

publiek. In dit hoofdetuk gtaat het omgevingeonderzoek centraal' gfanneer de

Iandbouw},enattecommunicerenmetzLlnomgevingzaLhijzichmoeten
oriënteren op de Etructuur van en zijn re}atie met die omgeving (Nelissen,

1987).vandaardata}lereerstkortwordtingegaanoPdeverschillende
onderdelenvanomgevingsonderzoek.Daarnawordenvergchillende
onderzoekgtradittes binnen publleksonderzoek ten aanzien van technologlsche

lnnovaties besproken, rdaarna verschillende methoden om imago.e te meten

behandeld worden. vervolgens worden een aantal praktijkvoorbeelden gegeven'

ook worden de implicaties van de meettechnieken voor de landbouw besproken'

Het hoofdstuk besluit met een aantal samenvattende opmerkingen'

onrgevl,ngsonderzoek rLcht zich op de omgeving waarbinnen een organisatie of

sector functioneert. Er wordt nagegaan welke relevante aegimenten zijn te

onderkennen ln die omgevJ.ng en wetke behoeften, intereeseg en gedragspatronen

er begtaan. onderzoek met betrekking tot de relatie van de omgeving tot de

aector of organisaÈie gaat in op de kwaliteit van deze relatie' Deelg in

navolglng van Neligsen (1987) maken wlJ daarbij een onderscheid tuesen vier

tlEen onderzoek, té weten onderzoek naar beeldkenmerken, communlcatie-

onderzoek,particl.patie-onderzoekengociaal-auditonderzoek.

ondetzoek naar beeldkenmerken

Ten eerBte gaat het biJ dl,t onderzoek om een kennig component' Hoe Is de

kennis van de omgeving van de Eector als entiteit en met betrekking tot

apecifteke gedragingen van de Eector. DaarbiJ valt te denken aan gegeveng die

antwoord geven op de volgende vragens

opwelketerreinenbeEtaatdiekenniswèIenoPwelkeniet
blJ welke groepen bestaat die kennis wèl en bij welke groepen nlet

le de kennig JuleÈ of niet

Tèn tweede gaat het btJ beeldvorming om een evaluatieve somPonenÈ' Een beeld

kan lnsltief of negatLef zljn. De evaluatieve comPonent ie opgebouwd utt
bepaalde beeldkenmerken. onderzoek dient inzicht te bieden in deze

beeldkenmerken. In de volgende paragraaf wordt uitgebreLd lngegaan op de

verechlllende methoden om beelden te meten'

Een tantal verwante en voor de landbouw interessante typen van onderzoek zijn
comnun!.catle-onderzoek, particLpatie-onderzoek en Eociaat-audlt onderzoek'

C oanrun ic ax ie - o nd e t z o e k
comnunlcatie-onderzoek heeft betrekking op onderzoek naar het gebruik van en
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het oordeel over communicatiekanalen die voor informatievoorziening over de

Bector gebruikt worden. HeÈ vert.oont daarbij enige gelijkenis met media-

onderzoek (Ne1iesen, 1987 ). Door middel van deze vorm van onderzoek kan onder
andere informatie verkregen worden omtrent:
- de wijze \daarop de verspreide informatie wordt opgenomen en opgeslagen

door verschillende doelgroepen en de waardering van de gebruikers
voor de communicatiemiddelen

- de mate hraarin de kanalen beantwoorden aan het doel waarvoor ze in het
leven zijn geroePen

P art ic ip at ie- o nd e r z o e k
Partlcipatl-e-onderzoek richt zich op de mate waarin wordt deelgenomen aan of
gebruik wordt gemaakt van activiteiten of voorzieningen die door de sector
ziJn opgezet dan wel ontwikkeld. Bij participatie-onderzoek richt men zich
onder andere op:
- gegevens omtrent de mate van participatie
- gegevens omtrent het oordeel van participanten over de activiteiten

gegevena omtrent kenmerken en aehtergronden van de participanten
gegevens over de non-participanten

§ociaa.l-audit onderzoek
Het goclaal-audit onderzoek richt zich op de eisen van het publlek ten aanzien
van het maatschappetiJk functioneren van een sector of bedrijf en de mate

waarin en de wijze r.raarop een aector of bedrijf aan deze eisen tegemoet dient
te komen. Het gaat hierbiJ om verantwoordelijkheden die de sector moet dragen
ten aanzLen van het milieu, veJ.ligheid van produkten, etcetera. BtJ sociaal-
audLt onderzoek wordt onder meer aandacht besteed aan de volgende elementen:

de aard en omvang van de eisen die door de externe publieksgroePen
gesteld worden
achtergrondgegevens van de publieksgroepen die de eieen stellen

Deze verkenntngsstudle richt zich vooral op het meten van het beeld van de

landbouw. Op dit onderdeel van het omgevingsonderzoek vinden ure ook
aanwlJzingen dat er problemen Iiggen in de relatie landbouw-omgeving. De

endere drie vormen van onderzoek zijn toch zeker relevant en zullen waar dit
opportuun liJkt worden meegenomen. Het is een belangrijke zaak om te weten hoe

menaen over de landbouw geinformeerd raken (communicaÈie-onderzoek). De

neetbaarheLd is echter zeer problematisch. Bij participatLe-onderzoek kunnen

we denken aan de evaluatie van open dagen, die in de provincies georganiseerd
worden. l{ie komt wel en wie niet en met welk resultaat "participeert" men.

Soclaal,-audl-t onderzoek ligt tn het verlengde van beeldonderzoek en zou aldus
ln een vragenlLJEt kunnen worden meegenomen. Wie een beeld van de landbouw
heeft ala zou deze onverantwoordeliJk met het milieu omsprJ.ngen (of met het
welziJn van de dJ.eren, etcetera) stelt waarschijnlijk op dit punt bepaalde
eteen. Ook wat betreft biotechnologie kan sociaal-audit onderzoek een aantal
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aanknoPlngBPunten oPleveren'

Het is onze opdracht speciaal te kijken naar het beeld dat het publiek heeft

van de toepaasing van nieuwe technologieën in de landbouw' Daarbij lijkt het

Intereesant het onderzoek te bestuderen dat gedaan is ten aanzien van de

reacties van het publlek op technologische innovaties in het algemeen' Hoewel

deze dlecipline nog redelijk jong is, is er toch aI heel wat onderzoek gedaan'

Dtt geldt ook voor de landbouw (van casteren, 1992). Op het gebled van

publieksonderzoek over nieuwe technologie kunnen volgens de Loor' l'tidden en

lliggchemöller(Lgg2)vieronderzoekstraditieswordenonderecheiden,teweten
oplnie-onderzoek, attitude-onderzoek, kennis- en betrokkenheid-onderzoek en

adoptie-onderzoek.

BiJ opinie-onderzoek wordt onderzoek gedaan naar min of meer oP zichzelf

Etaande opvattingen en meningen over nieuwe technologie' Meestal wordt daarbij

niet gepoogd voorkeuren te verklaren. opinie-onderzoek kan interessante

informatie genereren over de opinies van het publiek of segrnenten daarvan' Er

zJ,jn echter ook een aantal nadelen verbonden aan opinie-onderzoek' Een van de

bezwaren iE de gevoeligheid van de vraagformulering' Een iets andere

vraagstelllng leidt BomE tot nogal verschillende uitkomsten' Interpretatie van

opJ.nle-onderzoek moet dus met de nodige voorzichtigheid plaatsvinden en ook

generallaatle naar verrtante terreinen ie riEkant. De in de vorige hoofdetukken

geclteerde imago-onderzoeken omtrent de landbouw zijn op te vatten als opinie-

onderzoeken. Dientengevolge moet ook voorzichtig worden omgegProngen met de

resultaÈen van die onderzoeken. Desalniettemin geven ze wel enige indicatie

van mogeliJke knelPunten in het beeld van de landbouw'

Àttitude-onderzoek heeft betrekking op onderzoek naar evaluatieve oordelen

over apecifleke onderwerpen. Getracht wordt attitudes over nieuwe technologie

te verklaren ult subJectieve overtuigingen en verwachtingen daarover' soma

wordt getracht op grond van attitudes gedrag te voorspellen' Echter de relatte

tuBsen een attitude en gedrag is niet altijd even duideliJk' !Íensen

ontwlkkelen gedragsLntenties op baais van hun attitude en oP basis van eociale

ondergteuning die men lraarneemt. Daarnaast is van belang of men mogeliJkheden

zl,et om handelend oP te treden. AttiÈudes worden sterker en Etabieler naarmaÈe

er meer Informatie beschlkbaar is, er meer over een onderwerp is nagedacht en

er ervaring mee is opgedaan. Daarom valt te verwachten dat individuen

tegenover nLeuwe technologieën nog geen sterke en stabiele attitudeg hebben'

De overtuigingen zullen labiel en gemakkelijk te veranderen zijn' De metingen

zeggendanookweinlgovertoekomstiggedragtenaanzienvandeze
technologieën. Publieksonderzoek naar nieuwe technologieën moet hier rekening

mee houden.
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Het onderzoek naar kennis en betrokkenheid bij ontwikkelingen in wetenechap

en technologie richt zich op de vraag wat de invloed van kennie en

betrokkenheid iE op de richting en kwaliteit van oordelen en in hoeverre dlt
tot bepaalde gedragingen leidt. Kennis en betrokkenheid epelen een belangrijke
rol biJ de vormin€J van attitudes. Ànders gezegd $ranneer mensen geen kennie

hebben en niet geinteresseerd zijn in een bepaald onderwerp, kunnen zij er ook

geen echt oordeel over hebben. Bij kennisonderzoek maken de Loor, Midden en

Hiegchemöller (1992) een onderscheid tussen literacy-onderzoek en

voorlichtingsonderzoek. Het literacy-onderzoek is gericht op het meten van

technologische en weÈengchappelijke kenniE, teneinde menEen met meer of minder

kennLe op deze gebieden te onderscheiden. Aan kennis worden vaak demografische

varLabelen gekoppeld. Mensen uit de lagere sociaal-economische klassen met een

lager opleidinggniveau hebben vaak een geringere kennis. VoJ.gens het literacy-
onderzoek spelen deze menEen bij de beÏnvloeding van de politieke en

maatechappelijke besluitvorming dan ook nauwelijks een rol. Om die reden

worden hun opvattingen ook niet van belang geacht. ALleen het oordeel van de

goed geinformeerden wordt als belangrijk ervaren. Bovendien wordt er
vanuitgegaan dat geinformeerdheid gepaard gaat met acceptatie van beleid.

Het literacy-onderzoek heeft een aantal nadelen. Ten eerste betreft het de

Juistheid van de geschetste politieke opvattingen. Ten tweede wordÈ kennig
vaak vastgesteld op grond van subjectieve methoden in plaaÈe van met

obJectJ.eve kennietestjes. Bovendien is er binnen het literacy-onderzoek weinig
ln verklarende zln gedaan.

BLJ voorlLchtingsonderzoek wordÈ ingegaan op de effecten van lnformatle op

menlngavorming en meningsverandering. VeeI onderzoeken betreffen de evaluatie
vln voorlichtingscampagneE. Het nadeel van deze methode is dat het vaak om

epeclfieke onderzoeksobJecten gaat, waardoor de bruikbaarheid afneemt.

De laatete onderzoekstraditie wordÈ aangeduid met de term adoptie-onderzoek.
Dlt onderzoek rlcht zich op de gedragskant van de publieksreactieE. Het gaat

daarbiJ om aankoopbeslissingen en ander consumentengedrag, doorgaans met

betrekking tot concrete produkten. Uet andere woorden het gaat om het kopen

en gebruLken van technologiech nieuwe produkten. De diffusie van innovatiee
kan worden omschreven als een proces waarbij de adoptie van nieuwe produkten

zich verepreidt over een bevolking. Daarbij kunnen verschtllende adopters-
categorLeën worden onderEcheiden en verschillende fasen in het innovatie-
besligsingeproces. BiJ het adoptie-onderzoek staan thtee vragen centraal:
tíaarLn onderEcheiden (potentiëIe) adopters en non-adoPterE zich van elkaar?
tfelke factoren bepalen of de diffuEie van produkten al dan niet succeevol Ls?

Uet name op het gebied van de biotechnologie kan adoptie-onderzoek enige

eanknoplngspunten bleden.
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Boewellnonderzoekenmeeetaléénvandetraditieeoverheeretkanerook
eprake ziJn van een combinatie van een aantal traditieE' zo kunnen bepaalde

(negatieve)houdingennon-adoptieverk}arenenkaneengebrekkigekennleietg
zeggen over de ingtabiliteit van houdingen'

Hoeweldetechno}ogischekantvanbeeldvormingergbelangrijkiemoetinde
praktiJknogblijkeninhoeverrehetpubliekdelandbouwbeoordeeltintermen
vantechnologischeontwikkelingen.MisschienzoueerstmiddelEeenbreed
f,undamenteel kwantltatief onderzoek moeten worden onderzochÈ of technol0giache

LnnovatieB een rol spelen bij beeldvorming omtrent de landbouw' In de volgende

paragraaf gaan hre in op de methoden om imago's te meten'

4.3. Het meten van imaqo's

Er bestaan veer verschillende meningen over de juiste methode voor het meten

vanbeeldenofimago,s.Dezeverachil}enzijnterugtevoerenoPdewijze
waaroPmenhetbegripimagodefinieert.Globaa}gezienbestaanervolgens
verhallen (1988) vijf verschillende theoretische opvattingen over de term

"imago"' 
- r- aaa aaan'raw ltwerk van betekenissen;1 een beeld ie een complex hiërarchisch ne

2 een J.mago Le een complex netwerk van betekenisseni

3 een Lmago ie geliJk aan een attitude
4 een beeld ig een globale totaalindruk;
5 een lmago Ls het totaal van alle associaties, kenmerken en opvattingen

oPgeroePen door het imago-object'

Hoewel de eergte tr.ree oPvattingen vee] overeenkomsten vertonen le er toch een

kleLn verschil. Bu beide opvattingen wordt er vanuit gegaan dat een imago een

complex netwerk van betekenieeen is. Echter bij de eerEte opvatting wordt

daarblJ teveng gedacht dat dit complex netwerk van betekenissen' dat in het

geheugenlaopgeslagen,ookgerangordendkanwordenvanbijvoorbeeldzeer
concrete (produkt)eigengchaPPen (bijvoorbeeld zoet) via de wat abstractere

persoonliJke conseguentJ.es (biJvoorbeeld lekker) naar abstracte zingeving

ontleend aan PergoonliJke levenswaarden lbijvoorbeeld genieten van het leven) '
Een derge!,i.Jke hiërarchleche etructuur ontbreekt in de tweede opvatting'

InditraPPortwordtervanuitgegaandateenimagoeennetwerkvan
aaeociatLeg ls dat een doelgroep heeft over een bepaald object (van l{oerkum,

1992b). Deze omschriJvJ.ng ls het meest algemeen en sluit aan biJ de laatgte

omachriJving van het imago-begrip. Het omvat alle defLnitieE van verhallen'

en Ls brulkbaar omdat voor Bommige mensen het beeld van de landbouw Lnderdaad

een zeer eomplex geetructureerd geheel zal inhouden, terwijl het voor anderen

Blechts een globale totaalindruk is'

uitgaande van de viJf eerder genoemde definities zijn er volgens Verhallen
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(1988) een aantal verschitlende opties voor het meten van tmago'8. Deze gaan

we hier nader uitwerken. Als een imago als een complex hiërarchigch netwerk

van betekenissen wordt opgevat is de structuurmethode een goede methode van

onderzoek. tilanneer daarentegen een beeld wordt gezien als een complex netwerk
van betekenissen is de vrije formaat methode zinvol. Als een J.mago wordt
gezien als een attitude ie expliciet (statements) onderzoek noodzakelijk,
terwlJl een imago aIE een globale totaalindruk impliciet onderzoek vereigt.
Tenslotte alg een beeld het totaal van associaties, kenmerken en opvattingen,
opgeroepen door het imago-object inhoudt ie natural groupLng een effectieve
methode. De meetmethoden gerelateerd aan de concepÈualisering van het begrip
imago worden rireergegeven in tabel 1.

Ecn irnago ir een complex

hiërarchisch

netwerk van

bctekenissen

een complex

netwerk van

betekenissen

een attitude een globale

totaalindruk

een totaal van

associaties,

kenmerken en

opvattingcn

met nrcthodc rlructuurmethode vrije formaat

methodc

expliciete methode impliciete

methode

natural grouping

Ílabel 1 Vijt sooÍten methoden om imago te mexen (bron; VerhaTTen, I.tí.U.
(1988). Psyehologisch matktonderzoek. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van

het anbt van bijzonder hoogleraar in het psychoTogisch marktonderzoek aan de

Katholieke Oniversiteit Brabant te fiTburg.)

BiJ de Lndellng van Verhallen dient wel te worden opgemerkt dat deze
voornameliJk ig gebaaeerd op produkt-imago's. DeEalniettemin zijn de

achterliggende ideeën ook toepaEbaar op het imago van een Eector.

4.3. 1. Structuurmethode(n)
BfJ atructuurmethode(n) gaat het erom inzicht te krijgen in de

betekentsstructuur van een object in het geheugen van het publtek. De

achterllggende gedachte ia dat een object is opgeslagen ala een hl,ërarchiech
netwerk van betekenissen in het geheugen van mensen. Het beeld van een

Bpeclflek obJect in dit geheugennethrerk kan dan geordend r^rorden van zeer
concrete elgenschappen via de wat abstractere persoonlijke conseguentLeg naar
abetracte zingeving ontleend aan persoonlijke levenswaarden. Een dergelijke
analyse van een bank a1e de NMB zou bijvoorbeeld het volgende oP kunnen

leveren. Díeneen zien deze bank aIE een moderne, solide organieatl,e
(ei.genachappen). Dientengevolge vaÈten zL) deze bank oP ale (klant)
vriendelijk, hulpvaardig en betrouwbaar (consequenties) u,at voor hen

reeulteert !n respect en onbekommerd leven (levenswaarden).
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pl,eters (1989) onderscheidt 5 stappen in een betekenisstructuuranalyee

(Iaddering). In de eerete fase worden de attributen die voor de respondenten

belangrlJkzijnineenbepaaldeobject-categoriegeidentificeerd.Hierbtj
kunnen een aantal technieken worden gebruikt, zoals open-interviews en Kelly'a

rePertorygrid.Dezelaatetetechniekhoudtindataaneenreepondenttelkene
driegttmuli(produkten,merken,bedrijven)uiteenobject-categorie
voorgelegd worden. Hierbij dient de respondent aan te geven ln welke

eigenachaptweevandedriestimulioPelkaarlijkenenzichteveng
onderEcheiden van de derde sÈimulus' Nadat de respondent een eigenschaP (of

meerdereeigenschaPPen}heeftgenoemdwordteennieur.,drietalstimuli
voorgelegd. In de tweede faEe van de laddering-procedure vindt een eelectLe

plaate van attributen die in de analyse worden oPgenomen' Bij deze selectie

wordtvaakgebruikgemaaktvanzogenaamdegroePeertaken.Dithoudtindataan
reapondenten wordt gevraagd een verzameling van merken, produkten of bedrijven

behorende tot een bepaalde obiect-categorie steeds op te delen in stapeltjes

van twee op basis van eigenschappen die de respondent belangrijk acht' Hierbij

dienen reapondenten steeds expliciet aan te geven welke eigenschappen zij

hanteren bij het opdelen van de objecten. In de derde fase wordt aan

respondenten gevraagd welke van deze eigenschaPpen van de objecten in kwestie

zL)ptefereren.Indevierdefasewordtgevraagdnaareenmotivatievoorde
voorkeuren gegeven in de derde fase. In de vijfde fase worden de resultaten

uit de eerEte vier fasen statisÈisch verwerkt en geinterpreteerd'

De voordelen van de Etructuurmethode of
tegenstelling tot de vrije formaatmethode) oP

biedt ln hoe consumenten produkten r"aarnemen

elgenachappen uiteindelijk betekenen of hoe ze

een totaalimago. Een nadeel van deze methode

in staat zijn juiste antwoorden te geven

onderzoekere. llierdoor kan de validiteit van

aangetast.

De voordelen van de vriJe formaat methode

antwoorden in eigen bewoordingen r"aarmee

indlviduele eigenaardigheden in de interactie

Iaddering ziJn dat het (In
gestructureerde wL)ze inzicht
en over wat deze vraargenomen

geïntegreerd kunnen worden tot
is daÈ consumenten niet altiJd

op vragen gesteld door de

de onderzoeksreeulaten worden

zijn dat resPondenten kunnen

inzicht wordt verkregen Ln

tussen personen en het imago-

4.3.2. Vrlle formaat methode

Bu de vriJe formaat methode laat men respondenten via vrije aseociatle

vertellen waaraan ze denken en wat ze voelen of ervaren wanneer zL)

geconfronteerd worden met het Imago-object. vrije associatie betekent Ln dit

verband dat er oPen vragen gesteld worden en dat vervolgvragen kunnen

aanaluiten op de gegeven antrrroorden. Een veel gehanteerde Èechnlek bij deze

benaderlng ts het houden van diepte-interviews aan de hand van oPen vragen'

op deze wlJze wordt het leggen van associaties en verbanden gestimuleerd met

behulp van doorvraagtechnieken'
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object. Een nadeel is dat er hoge eisen gesteld worden aan de Lnterviewer en

aan een genuanceerde rapportage, wat ook financiëIe consequenties heeft. Een

nadeel is ook de onvermijdelijke subjectiviteit. Vaak wordt deze methode

ultgevoerd onder een klein aantal respondenten, wat vragen oProept over de

generaliseerbaarheid van de conclusies'

4.3.3. Exoliciete methode

BfJ de explicj.ete methode wordt aan de respondenten een vragenliJet
voorgelegd, waarb4 het de taak ie om het imago-object te beschriJven aan de

hand van een aantal adjectieven (of uitspraken) die door de onderzoeker ziJn
geselecteerd. Deze beschrl-jving vindt plaate door mLddel van het toekennen van

een Ecore op een x-Puntsschaal.

Het voordeel van de expliciete methode is dat heÈ aldus gemakkelijk ie om een

imago-profiel te vormen op basis van de geselecteerde adjectieven. Imago-

profielen bieden een relatief eenvoudig overzicht van de associatieg die
reatr»ondenten hebben met de verschillende objecten. Op deze wijze wordt snel

duidelijk waar de knelpunten liggen, waaroP een imago-veranderingstrategie in
kan haken. Daarnaast Is het mogelijk om verschillende organisaties met elkaar
te vergelijken aan de hand van dezelfde adjectieven.

Er kleven ook nadelen aan de expliciete methode. In de eerste plaate vereist
het opEtellen van een vragenlijst daÈ de onderzoeker oP de hoogte is van de

belangriJkste adJectleven (attributen) waarin de lmago-objecten zich in de

og€n van de reepondenten van elkaar (kunnen) onderscheiden. De neigLng kan

daarorn beataan om de IIJet "zo volledig mogeliJk" te maken. DIt leldt tot
lange vragenllJgten waardoor de kwaliteit van de reEPonE terugloopt. Een ander

probleem betreft het feit dat de onderzoeker resPondenten "dwingt" om over het
Lmago-obJect na te denken in termen van attributen die tn de vragenliJet
worden voorgeJ.egd. Men meet dan een imago dat tijdens het antwoorden gevormd

!s. Tenelotte geeft het scoren van adjectieven of uitspraken over imago-

obJecten de onderzoeker geen inzicht in het belang dat de respondenten hechten

aan teder van de attrLbuten.

4.3.4. fmolictete methode

Een andere technl,ek Ls de meerdimenEional-e echalingsmethode. BiJ deze methode

ia geen eprake van imago-profilering aan de hand van concrete attributen.
Àangezien men biJ deze methode uitgaat van een globale totaalindruk kan worden

volgtaan met het verzamelen van gegevens over de mate van gePercipieerde
gellJkenls tuBeen verEcheidene imago-objecten. Gegevens over gepercipLeerde
geliJkenlssen tuEEen de objecten kunnen worden verkregen door respondenten te
vragen naar hun preferenties bij elk van de objecten. Vaak wordt echter
gebru!.k gemaakt van een vraagtechniek waarbij de respondent paren van obJecten

expllclet moet beoordelen in termen van (on)ge1ijkenis. Wanneer een dergelijke
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methode blJvoorbeeld zou worden toegePaEt op reisbureaus zou de reepondent een

antwoordmoetengevenoPdevraaginhoeverrehijvanmeninglsdat
reisbureauB A en B op elkaar lijken (en in hoeverre hij vindt dat reisbureauE

c en D op elkaar lijken, etcetera). Hierbij kan de respondent kiezen tugsen

twee uitgesproken antwoorden, namelijk "Iijken zeet sterk op elkaar" en

,liJken helemaal niet op elkaar". Daarnaast zLln er ook nog een aantal

tugeenanteroorden mogetijk. Gebruik makend van gelijkenis-schaling of

preferentie-schalingwordteengelijkenisruimteofpreferenti-eruimte
verkregen. De onderzoeker moet op basis van het totare praatje en de posities

van de obJecten (in dit geval reisbureaus) ten opzichte van elkaar trachten

te interpreteren welke de achterliggende kenmerken zijn die de respondenten

hanteren bij hun beoordelingen van de objecten (Pruyn' 1990) '

Hetvoordeelvandeimplicietemethodeisdathetgebruikvan
meerdimengionaleschaaltechnieken vooronderzoek overbodig maakt' Een ander

voordeel iE dat deze methode de onderzoeker in staat stelt een relatief grote

hoeveelheid objecten tegelijkertijd in het onderzoek te betrekken' AIe nadeel

zou kunnen worden aangemerkt dat men bij deze methode vaak geavanceerde

computerprogramma's nodig heeft om de gelijkenismatrix die resulteert uit de

gepercipieerde (on)gelijkenissen te analyseren en te herleiden tot een

perceptuele n-dimensionale kaart. De technische ontwikkelingen op dit gebied

maken dit bezwaar iveer minder groot. Een nadeel is ook dat de interpretatie

van de gevonden dimengieg aan het subjectief oordeel van de onderzoeker ts

blootgesteld. Deze eubJectieve inÈerpretatie zou enlgzins kunnen worden

opgeloet door Ln de meerdimengionale ruimte tevens attributen op te nemen die

respondenten In meer of mLndere mate toeschrijven aan de objecten'

4.3.5. Natural orouPino
Aangezien de vier hierboven beschreven methoden nieÈ in staat zijn op relatief

eenvoudige wiJze om te gaan met imago-domeinen waarin grotere aantallen

objecten met elkaar vergeleken moeten worden, is een methode ontwikkeld die

elementen van de structuurmethode en de impticieÈe methode in zich verenigt.

Natural grouping kan worden omschreven a]s een techniek, waarbiJ reapondenten

wordt verzocht een groot aantal obJecten oP te splitsen in twee gubgetg' Elk

van deze subEetg kan vervolgens verder worden gesplitet, totdat de respondent

vlndt dat een groeP obJecten niet verder oP te delen is' BiJ leder opeplltsing

wordt gevraagd aan te geven wat de redenen zijn voor de respondent om juiat

deze opdellng te maken. Op deze wijze ontstaat een boomstructuur die vla de

techniek van corresPondentie-analyse kan worden omgezet in een meer-

dimenslonale imago-ruLmte.

Een voordeel van natural grouping iE dat van tevoren niet bekend hoeft te ziJn

op welk niveau het Lmago-object bij een individu in het geheugen 1g

opgeslagen. Bovendien kan oP eenvoudige wijze gedetailleerde informatie over

het lmago-obJect blJ de verschLllende doelgroePen worden verkregen (van Riel'
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L9g2l. Bovendien ig er geen sturing van de onderzoeker, omdat de respondenten

zel,f de attributen aangeven. Een nadeel van deze methode ie dat de hoeveelheid

interpretatie afhankelijk is van de mate waarin het onderwerp leeft bij de

respondent.

4.4. Het meten van imaqors! een drietal prakti'ikvoorbeelden

Na de opsomming van methoden om imago's te meten lijkt het ons zinvol een

aantal voorbeelden te geven van technieken die in de praktijk gebruikt worden-

In Nederland ziJn er vele marketing, public relationE en andere

gespecialieeerde bureaus die zich bezig houden met het meten van lmago'8 van

met name ondernemingen. De meeste bureaus publiceren echter weinig over de

door hen gehanteerde meetmethoden. Toch is we1 wàt bekend. We bespreken in
deze paragraaf drie voorbeelden, te weten de corporate imago barometer, de KS-

techniek van NSS en de milieugedragsmonitor van het NIPO. Bij dit laatste
voorbeeld gaat het niet zozeer om het meten van beeldvorming als wel om het

meten van publiekshoudingen ten aanzien van het milieu. Omdat daarbij zowel

op kennia-, houdings- als gedragselementen wordt ingegaan zijn wij van mening

dat deze monitor aanknopingspunten kan opleveren voor de landbouw.

4.4.1. De corporate imaqo barometer
Sinda 1982 wordt elke twee jaar door R+M, Research and Marketing schrifteliJk
onderzoek onder ca. 2000 besluitvormers in Nederland gedaan ten behoeve van

het samenstellen van de zogenaamde corporate imago barometer. Het eamengtellen

van deze barometer ig een initiatief van Bonaventura en De Telegraaf
(Cramwlnckel en Nelissen, 1991). In het onderzoek staan twee zaken centraal,
nameltJk de bekendheid van en de waardering voor een bedriJf vanuLt het
oogpunt van de besluitvormers. Deze besluitvormera zijn Personen in de

leeftiJd van 25 tot 65 jaar die werkzaam zijn en behoren tot een van de

volgende beroepsgroePen s

bedriJfghoofden en directeuren van bedrijven met 10 of meer werknemerEi

bedriJfehoofden en directeuren van bedrijven met 9 of minder

werknemersi
zelfetandLge beoefenaren van hogere vriJe beroepen;

hogere employees en directeuren in overheidsdienst;
een eelectLe ult een groep middelbare employées (Cramwinckel en

Nelieaen, 1991).

De waardering van een bedrijf wordt uitgewerkt in een evaluatieve en een oP

gedrageintentle toegespitste component. De evaluatieve comPonent begtaat ult
tien algemene aEpecten, rraarop de besluitvormers een bedrijf beoordelen. Onder

de tien evaluatieve aapecten vallen onder meer winst/rendement, het bedriJf
als werkgever, het lnnovatieve karakter van het bedrijf, zL)n markÈgerlchtheld
en zLJn belang voor de Nederlandse economie (van Riel, L9921. De oP

gedragsi-ntentie toegespitste component is door R+M geoperationaliseerd in de
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vraag of men het bedrijf a1s beleggingsobject zou adviseren'

op grond van de informatLe die uit het onderzoek verkregen wordt' wordt een

algemeenraPPortgemaakt.Perbedrijfsgroepwordtgekekenhoedeindividuele
bedriJvengcorenopbekendheidenwaardering.DevijftigbedriJvendiehet
hoogetBcorenwordenweergegevenineengrafiekmetoPdeaagendetwee
hierbovengenoemde criteria (van Rlel, Lgg2l. Daarna v'orden voor de tien

bekendEtebedriJvendeEcoresoPdetienevaluatieveaspectengegeven.
VervolgenswordtweergegevenwelkbedrijfoPbasisvandezeevaluatteve
aapecten ale meest aantrekketijk beleggingsobject wordt gezien (van Riel'

L9921.

4.4.2. De Ks-techniek van de Nss

gen ander praktijkvoorbeeld van het meten van imago's vormt de KS-techniek van

NSS. Eenvoud en snelheid van werken in de enquète beparen het karakter van de

KS-techniek. De reepondenten worden geconfronteerd met een serie attributen

(op kaartjeE in mondeling onderzoek, èn voorgelezen bij telefonisch onderzoek)

en zeggen daarbij welke ervan ze goed vinden passen bij een onderneming of

Bector. vervolgens loopt men de attrlbuten nogmaals door en moet de respondent

aanEleven welke attributen juist niet bij de organisatie of Eector pagEen' De

procedure kan nog verkort worden door de respondent eenmaal een aantal

attributen voor te leggen, waarbij hij een keuze moet maken of de attributen

wel of niet bij de organisatie Passen'

Het voordeel van deze methode lE de enelheLd waarmee gewerkt kan worden. ook

hoeft de onderzoeker geen t oordparen te verzinnen (van RieI, 1992) ' Van

beÈekenia 1g ook dat de respondent niet wordt gedwongen een keuze te maken'

Geen keuze Ls ook een valide antwoord. uit de gegevens, zoale de KS-techniek

die oplevert, erorden meeEtal twee kenmerken afgeleid: profilering en relatieve

lmagowaarde. BiJ profitering gaat het om het totaal aantal gemaakte keuzen'

Profilering laat zien in hoeverre de attribuÈen betekenis hebben voor de

reapondenten in relatie tot de onderneming of sector. Hoge profiLering kan een

aanwlJzlng vormen voor het belang van een attribuut' Bij relatieve imagowaarde

gaat het om de kwaliteit van het imago'

4.4.3. De mllLeuoedraoemonitor van het NIPO

Deze nonltor is ontwLkkeld door de Erasmug univerELteit en de

RiJksuniverglteit Leiden ln samenwerking meÈ de ministeries van vRoM, Verkeer

en waterBtaat en Economieche zaken en de RijksvoorlichtingsdienEt- De monitor

heeft als functie het milieugedrag van de verschillende in het Nationaal

l{l,lleubeleidsplan onderscheiden doelgroePen over een tijdsperiode van meerdere

Jaren te meten. Als een van de belangrijkEte doelgroePen geldt daarbij de

burger Ln verschillende rollen. De ontwikkelde vragenlijst za1 twee keer per

Jaar worden afgenomen biJ rePresentatieve steekproeven onder de Nederlandge

bevolklng. DaarbiJ zal zowel van panelonderzoek als van onafhankelijke
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crogEectie onderzoeken gebruik worden gemaakt (NIPo, 1991).

Bij het panelonderzoek wordt een telepanel gebruikt. Dit houdt in dat een

a-gelecte steekproef van Nederlandse huishoudens is voorzien van een comPuter

en modem. In het weekend sluiten ze deze oP een zelf gekozen tijdetip aan,

waarna automatiech verbinding wordt gemaakt met de centrale comPuter van het

NIPO. De betreffende vragenlijsten worden overgezonden en de geselecteerde

respondenten binnen het huishouden oP naam benaderd. De beantwoording van de

vragen is eenvoudig en vergissingen kunnen zonder problemen gecorrigeerd

worden. Àlg de respondenten de vragenlijsten hebben beantwoord wordt

automatLsch weer contact gemaakt met de centrale compuÈer van het NIPO en

worden de antwoorden overgezonden (NIPO, 1991). Er is permanent een

telefonLgche hulpdesk ter beschikking, voor het geval de respondenten een

technLsch probleem hebben of nadere uitleg willen over de vragenlijst.

De voordelen van deze telepanel zijn onder meer het lage paneluitval, de hoge

reEpons per weekeinder BD de snelheid waarmee het veldwerk kan worden

verricht. Bovendien bevat de vragenlijst zowel kennis-, houdings- a1s

gedragsvragen, waardoor eventuele problemen op deze gebieden en hun onderling
verband kunnen worden opgespoord.

4.5. tmplieaties voor het meten van beeldvorminq omtrent de landbouw

De hierboven opgesomde methoden om imago's te meten hebben allen voor- en

nadelen. Voor de landbouw betekent dit dat er een nauwkeurige afwegLng moet

worden gemaakt welke methode in de praktijk het meest effectief is. De

behandelde methoden zijn geschikt voor verschillende vormen van

beeldonderzoek, maar niet voor alle vormen in dezelfde mate. BiJ

beeldonderzoek zijn grofweg een drietal onderzoeksvormen interessant.
1 kleingchalig kwalitatief onderzoek
2 bteed fundamenteel kwantitatief onderzoek

3 monitoring

ÍfU denken dat geen van deze vormen gemist kan worden lraar het gaat om

beeldonderzoek ten aanzien van de landbouw en de technologische ontwlkkelingen
Ln deze sector. De aanleiding van deze studie waE het onderzoeken van de

nogeltJkheid tot monltoring onderzoek. Dit onderzoek Lg voor een continue
atrategieche bezinning op landbouwbeleid en technologie ontwikkeling zeker

lnteregaant. Het huidige onderzoek laat echter helaas niet toe dat de juiate
priorltelten gestel,d kunnen worden lzLe 2.3.). Overzien we het totaal dan

moeten we constateren dat het beschikbare onderzoek onvolledig, en gezien de

gnelle ontwikkelingen waarschijnfijk deels gedateerd is. Bovendien ie er
weinig oog voor het aEpect technologie. Vandaar dat een kleinechaltg
knaltLtatl,ef onderzoek een eerste vereiste is.
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f,leinschall'g kwalitatief onderzoek

Het llJkt ger^renst vooraf een kleinschalig kwalitatief onderzoek uit te voeren'

Dit za' zich ten minste bezig moeten houden met de vraag !'rat men nu onder "de

Iandbouw, verataat, welke asssociaties dit oproept. !{e denken hierbij aan de

vrijeformaatmethodeenstructuurmethode.Devrijeformaatmethodegtelt
reepondenten in staat via vrije associatie te vertellen waaraan ze denken en

watzevoelenofervarenwanneerzijgeconfronteerdwordenmet.'delandbouw".
vrtJe aesociatie betekent in dit verband dat er oPen vragen gesteld worden en

datvervolgvragenkunnenaansluitenopdegegevenantwoorden.Eenvoordeelvan
deze methode ie dat de landbouw en eventuele knelpunten geschetst worden

vanuitdebelevingswereldvandeburger.ookkandoormiddelvan
doorvraagtechnieken de achterliggende factoren van het imago blootgelegd

worden. wanneer uit de vrije formaat meÈhode briikt dat mensen een heel

ultgebreid en gestructureerd beetd van de randbouw hebben, is het mogerijk de

gtructuurmethode toe te PaaBen. op deze wijze kan de betekenisstrucÈuur van

de landbouw in het geheugen van het publiek achterhaald worden' Helaas kunnen

we momenteel nog niets zeggen over de concrete invulling van beide methoden'

gezLen de vele onduidelijkheden die er nog zi,ln. wel kunnen bestaande

onderzoeken ideeën opleveren voor een verdere invulling van een kleinschalig

kwalltatLef onderzoek. Te denken valt daarbij aan de monitor ten aanzien van

bLotechnologie en de corporate imago barometer (Heijs, Midden, Drabbe, 1992i

CramwLnckel en NelJ'seen, 1991) '

Brscd fuadaneutecl oaderzoek

Breed fundamenteel onderzoek za:- met name duidelijkheid moeten scheppen In de

rol van technologie in het beeld van de landbouw. ook zal duideliJk moeten

worden bu welke doelgroepaegmenten welke beeldproblemen beBtaan' In het

voLgend hoofdgtuk wordt dit verder uitgewerkt. we denken dat hierbiJ de

expliciete methode goede dieneten kan bewijzen. Ten dele kan ook de impliclete

methode van nut ziJn, waarblj de landbouw voor t,at betreft bepaalde

perfornrancea (onder andere de milieu-inspanning) wordt vergeleken met andere

bedriJfetakken.

tlonitorLag
Ifanneer men een monitoring systeem voor de landbouw wil ontwikkelen' is het

zLnvol een aantal crl,teria op te gtellen waaraan een dergelijke monltor moet

voldoen. volgens ong kan daarblJ gedacht worden aan de volgende elementen'

1 Het meetl-nstrument moeÈ geachikt zijn voor het meten van reactieg biJ

een breed publiek (kwantitatief) '
2 De opzet moet vriJ slmpel zijn om de kosten enigszins te drukken'

3 De methode moet gericht zijn op de landbouw, zodat de eerder genoemde

knelpunten gemeten kunnen worden. HierbiJ zou eventueel gedacht kunnen

worden aan een intra-vergelljking binnen de landbour" ten aanzten van

bepaalde agPecten en een inter-vergelijking met andere Eectoren oP

biJvoorbeeld milieugebied'
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t{anneer de eerder genoemde methoden getoetst worden aan deze criteria bfijkt
met name de expliciete methode goede aanknopingspunten te bieden voor een

dergeliJk monitoring eyeteem voor de landbouw. Aan respondenten zou een

vragenllJgt kunnen r.rorden voorgelegd, waarbij het de Èaak is de landbouw te
beechriJven aan de hand van een aantal adjectieven die door de onderzoeker
zijn geeelecteerd. Deze beschrijving vindt plaats door middel van het
toekennen van een score op een x-puntsschaal. Op deze wijze kan redelijk snel
een imago-profiel worden verkregen van de landbouw. Ook is het mogelijk een

intra-vergelijking binnen de landbouw te maken.

Het voordeel van een monLtoring systeem is dat het, mogelijk is bepaalde trende
Ln de publlekehoudingen te signaleren, waardoor het voor bedrijven en de

overheid gemakkelijker wordt om rekening te houden met of in te spelen op de

rrensen van het publiek.

Ook de praktijkvoorbeelden kunnen bruikbare ideeën voor de landbouw opleveren.
Zo kan biJvoorbeeld bij een corporate imago barometer in de landbouw gedacht
worden aan een onderzoek onder maatschappelijke groeperingen, die vaak als
opinieleldere fungeren van het grote publiek. zL) kunnen de landbouw
beoordelen op een aantal imago-aspecten, waardoor een duidetijk beeld wordt
verkregen van hoe bewuste burgers tegen deze sector aankljken. op deze wj-jze
kan zo'n'barometer" een signaal vormen van de politieke steun voor bepaalde
beleidsmaatregelen. De landbouw kan hierop vooruitlopen door zelf (pro-actief
en nlet re-actief) haar identiteit aan te paEsen, indien ze dit noodzakelljk
acht. Overigene is dit mogelijkerwijs niet aIleen wenselijk vanwege het imago
van de landbouw biJ burgers in hun rol als staatsburger, maar ook in hun rol
alg congument.

Behalve aan monitoring, op basis van een breed en vrij fundamenteel onderzoek,
valt ook te denken aan gericht aanvullend onderzoek bij die segrmenten waar
1 eprake is van relatief grote beeldproblemen en

2 gesproken kan worden van een relatief grote invloed op het
functioneren van de landbouw en de technologiEche ontwikkellngen
daarbinnen.

In het volgende hoofdstuk gaan sre nader op deze verschillende segmenten in.

Alleg bij elkaar genomen vergt deze gecombineerde opzet een behoorliJke
invegterlng. tíe menen dat deze gerechtvaardigd is, gezien,

de indicatie van reële beeldproblemen en

de betekenig van beelden voor de ontwikkeling van de landbout*, zeker
ook met betrekking tot technologie.

Tensl,otte merken we nog op dat beeldonderzoek slechts één vorm van
omgevlngsonderzoek is. Andere vormen van omgevingsonderzoek, zoale
cormrunlcatte- en gociaal-audit onderzoek, kunnen ook heel bruikbaar zijn in

a)
b)
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de landbouw.

4.6. Samenvattlno

Erzl.Jnvergchillendeonderzoeksvormenbinnenomgevingsonderzoek.tletlmago-
enkennl.Eonderzoekneemtdaarbijeencentraleplaatsin.Binnen
publiekeonderzoekmetbetrekkingtottechnologischeinnovatiesziJneen
viertalonderzoeketraditieEteonderscheiden,tewetenopinie-onderzoek,
attitude-onderzoek, kennig en betrokkenheid onderzoek en adoptie-onderzoek'

ÀIIe tradttlee hebben voor- en nadelen' Hetzelfde kan worden oPgemerkt ten

aanzienvandemethodenomimago.etemeten.DebehandeldemethodenztJn
geschlkt voor vergchillende vormen van beeldonderzoekr lllàaf niet voor alle

vormenl.ndezelfdemate.Bijbee}donderzoekzijngrofwegeendrietal
onderzoekavormen interessant, te weten k}einschalig kwalitatief onderzoek,

breedfundamenteelkwantitatiefonderzoekenmonitoring.ÀIledrte
onderzoekBvormen ziJn belangriJk voor de landbouw' voor het kleinschalig

kwalitattef onderzoek bieden de vrije formaat methode en de structuurmethode

aanknoplnggpunten.Deexplicieteenimplicietemethodezoudenkunnenworden
ingepast in het breed fundamenteel kwantitatief onderzoek' De expliciete

methodelUktnuttlgbijdeontwikkelingvaneeneventueelmonitoring
inEtrumenÈ. Bij een concrete invulling van de verschillende onderzoekgvorrnen

kunnen reeds bestaande onderzoeken ook een belangrijke rol spelen' zoals

bLJvoorbeeld de corPorate lmago barometer'
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E BEÏ}ÍWOEDING VÀN BEELDVORMING

In de voorgaande hoofdstukken is voornamelijk ingegaan op het extern-intern
traJect van de communicatiestrategie, zoals geschetst in hoofdstuk 1. Hierbij
gaat het vooral om het verkennen van ontwikkelingen in de omgeving en deze

binnenbrengen in de sector. Het extern-intern traject kan aanknopingepunten

bieden voor zowel het intern-intern a1s het intern-extern traject van deze

communicatlestrategie. Vandaar dat eerat wordt ingegaan op enkele
kanttekeningen bij de beinvloeding van beeldvorming. Daarna worden de

beïnvloedLngemogeliJkheden besproken. ook komt de invloed van het zelfbeeld
en het veronderetelde beeld van de interne publieksgroePen aan de orde. Tevena

wordt aandacht besteed aan de organisatie van de communicatieetrategie bij
beeldcorrectie. Tenslotte worden er een aantal samenvattende opmerkingen

gemaakt.

5.1. Kanttekeninoen bii beïnvloedino van beeldvorminq

Imago-onderzoeken kunnen veel informatie opleveren over hoe mensen tegen een

obJect aankiJken. AIe er een aantal knelpunten in de beel-dvorming omtrent een

obJect worden gesignaleerd leidt dit vaak tot communicaÈieve activiteiten om

deze beeldvorming te beinvloeden. Dit zal niet altijd even guccesvol zijn
omdat communicatie nlet los kan worden gezien van andere activiteiten. In
hoofdEtuk 2 is een communicatie model besproken, waarin de begrippen imago,
Ldentltelt en zelfbeeLd centraal stonden. Deze drie begrippen hangen nauw met

elkaar Bamen. Het te dan ook belangrijk dat bij imago-problemen eeret de

andere twee componenten worden bestudeerd, voordat wordt overgegaan oP

comnunlcatie en public relatlons strategieën.

Het imago is vaak een afspiegeling van de identiteit van een object. Alg er
problemen ziJn tn de wijze waarop een object zich manifesteert zaJ- dit
gereflecteerd worden in de beeldvorming daaromtrent. VÍanneer een dergelijke
problematlsche Eituatie zich voordoet in de identiteit is directe
cosununLcatLeve beinvloeding van het imago niet de juiste strategie, maar is
het van groter belang eerat de identiteit aan te passen. Hierbij kan interne
cormunLcatie (het intern-intern traJect uit de communicatiestrategJ.e van

hoofdetuk 1) een grote rol spelen. Naast de identiteit speelt het zelfbeeld
van betrokkenen mee. Ílanneer zL) negatief over hun organisatie of sector
denken zal dLt zijn weerslag hebben op hun contacten met de buitenwereld. Het

zelfbeeld heeft ook een relatie met de identiteit. Wie fatalistisch Le over
de toekomet zal ldentiteitsproblemen niet echt aanpakken. Uiteraard beinvloedt
een problematische identlteit ook het zelfbeeld.

ttat betreft het beeld, de identiteit en het zelfbeeld van de landbouw dient
het volgende te worden opgemerkt. Uit onderzoeken iE gebleken dat de

gemiddelde Nederlander over het algemeen een redelijk positief beeld heeft van
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de landbouw (zie onder meer Agraview, 1992i oomen et a}., 1991)' Hierbij dient

wel te worden opgemerkt dat het de vraag is in hoeverre de mensen hierbij de

moderne landbouw voor ogen Etaat. veel boundary-sPanner€t hebben de indruk dat

de burgerg vaak een geideariseerd beerd hebben van de landbouw (zie bijrage

1). Bovendien kan de kwaliteit van de onderzoeken in twijfel worden getrokken

omdat het vaak gaat om algemene eenmalige opinieonderzoeken' Deealniettemin

bieden ziJ wel enige aanknopingspunten met betrekking tot het imago van de

Iandbouw. ziJ tonen aan dat mensen zich ten aanzien van een aantal zaken een

kritischbeeldvormenoverdeagrarischesector,waarbJ'jmetnamede
milieuproblematiek veel aandacht krijgt. Het is vooral de vraag in hoeverre

dLt beeld overeenatemt met de identiteit'

Het lijkt erop dat in de identiteit van de landbouw het een en ander mis ie'

Boundary-gPannergwijzenopdefeitelijkeproblementengevolgevandete
intensieve produktiemethoden, zoals de mestprobrematiek, het gebruik van

chemische bestrijdingsmiddelen, de relatief slechte leefomstandigheden van de

dieren, etcetera. Daarnaast wordt gewezen op het gesloten karakter van de

landbouw en het geharrewar op politiek niveau'

Itet zelfbeeld van veel boeren en tuinders blijkt op dit moment erg slecht te

ziJn(vanÀndel,]:gg2|.zL)zijnookvanmeningdatde]'andbouwdoorhet
publJ,ek ale negatief wordt ervaren (het veronderstelde beeld) '

ÀIa bltJkt dat er Lmago-problemen bestaan die niet terug te voeren ziJn op een

ongunstlge identlteit van de landbouw noch oP een negatief zelfbeeld' ls het

zlnvol om te trachten het imago te beinvloeden' Men mag echter geen aI te hoge

vermachtingen hebben van de onmiddellijke beïnvloedtngsmogeliJkheden van

beelden, omdat deze vanuit twee polen gevormd worden. EnerziJds vanuLt de

Iandbouw dle naar buiten toe bepaalde signalen uitzendt' Anderzijde vanuit

Lndtvlduen en categorleën van individuen die op basis van een gelectie en

Lnterpretatie van deze eignalen aanvullend een totaalindruk scheppen (van

ÍÍoerkum, 1992a). Om deze reden zijn imago's vaak hardnekkiger dan men zou

nogen hopen. Àlleen op de eigen Eignalen kan de landbouw invloed uitoefenen'

van deze mogellJkheLd zal ziJ optimaal gebruik moeten maken.

5.2. Beinvloeden van beeldvorminq

Zoals eerder vermeld kunnen beeldproblemen volgens van tÍoerkum, iranmaat en

Benthem l];gg2) teruggevoerd worden oP een drietal asPecten' Ten eerste kan er

aprake ziJn van een incompleet beeld. Mensen beschikken dan over onvoldoende

kennle. Ten tweede kan een beeld incorrect zijn, veroorzaakt door foutleve

kennls. Ten derde ls het mogelijk dat een beeld negatief gekleurd iE' Er tE

aprake van ongerdenBte evaluaties. BiJ aIIe in hoofdstuk 2 genoemde knelpunten

kunnen deze drie factoren een rol spelen. Vaak treden daarbij verschillen op

tussen de diverse doelgroepsegmenten. Deze situatie wordt gchematisch
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weergegeven Ln afbeelding 2.

àfbeTding 2 kteTpanxen, doeTgtoepen en beïnvToedingsaogeTijklrcden

In de landbouw zal per knelpunt (horizontaal) moeten worden bekeken door welke

doelgroepeegment (verticaal) deze wordt gesignaleerd. Daarna moet worden

nagegaan in hoeverre er sprake is van onvoldoende of foutieve kenniE danwel

een negatieve waardering. Wanneer dit hele raamwerk is ingevuld kan worden

bekeken welke knelpunten en doelgroePsegmenten het belangrijkst zijn voor het

totaalimago van de landbouw en welke communicatieve activiteiten moeten worden

ontplooid om het beeld te beïnvloeden. ook dient te worden bekeken welke medla

(kanalen) dienen te worden aangewend om de doelgroepaegment(en) optimaal te

bereiken. De mogeliJke strategieën dienaangaande zouden een boekwerk vergen.

Een groot gedeelte van de voorlichtingskunde is hier relevant' l{e voletaan met

enkele opmerkingen.

5.2.1. onvoldoende kennis
llanneer knelpunten Ln de beeldvorming omtrent de landbouw te wijten zijn aan

onvoldoende kennis bij het publiek, bestaat de oplossing uit een

LnforrrratieatrategS.e. KenniE ontbreekt en dat kan worden aangevuld door mensen

te informeren over de activiteiten van de landbouw. Informatie wordt hierblj
opgevat als een communicatievorm die wordt gekarakteriseerd door het begrip

mede-delen, het gaat om het met het publiek delen van kennis opdat deze weet

wat er binnen de sector omgaat (Mastenbroek, 1987b) '

Uit de eerdergenoemde J,mago-onderzoeken is gebleken dat mensen Eoms inderdaad

over onvoldoende kennig beschikken ten aanzien van de landbouw' Vooral het

economigch belang van de aector voor de Nederlandse economie en de positie van

de indlvlduele tuinders en boeren is moeilijk in Èe schatten (Àgraview, 1992).

De gteedE groter wordende afstand tussen de Iandbouw en het PublLek Ls hier

zeker debet aan.

knelpunten

doelgroePen kennis
correctheid
waardering
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BiJ een informatiestrategie is het, evenals bij andere communicatievormen'

belangrlJk dat de informatie ie afgestemd op de informatiebehoefte' Informatte

waaraan de ontvanger geen behoefte heeft, waarbij hij geen enkel belang heeft,

maar die toch r.rordt aangeboden, za} niet gebruikÈ worden (Mastenbroek' 1987b) '

Dezeinformatiebehoeftezaldeelsgestuurdwordendoorintereesevande
ontvanger voor het onderwerp in kwestie. Informatie over de landbouw zal voor

men'en die ver van de sector afstaan mogerijkerwijs niet direct intereegant

zL)n, waardoor het moeilijk wordt deze mensen te bereiken'

Het ls niet toevallig dat men over deze sector relatief weinig r|,eet' Gezocht

moet worden naar strategieën om de interessekloof te dichten (van liloerkum'

1987). De boodschap moet hoe dan ook attractief gebracht worden' Bovendien

moet gedacht worden aan een gefaseerde campagne, waarbij de dosering van

Informatie beperkt moet blijven. wie weinig weet kan aanvankelijk ook weinig

Infomatie verteren.

5.2.2. fncorrecte kennis
Yíanneer menEen incorrecte kennis hebben kan niet worden volgtaan met

informeren. Het ig dan noodzakelijk om corrigerend op te treden, waarbij een

meer 'turende 
comnunicatievorm, zoals voorlichting of public rerations moet

worden aangewend. Brj voorlichting is er bij de zender duidelijk sprake van

een doel en wel om de menings- en besluitvorming en heÈ gedrag en handelen van

de voorgellchte op de één of andere wijze te beinvloeden' Ook publLc relationE

ie gericht op beinvloeding van pubJ.ieksgroepen en de publieke opinie I'n het

algemeen. tíeer dan bJ.J onvolledige kenniE is de betrouwbaarheid van de bron

van belang.

Het publLek blijkt vaak een foutieve kennis te hebben van de landbouw' Veel

ouderen Itjken biJvoorbeeld een sterk geromantiseerd beeld te hebben van de

landbouw. Dit wordt nog eens in stand gehouden door allerlei reclames' zoalg

van Bolletje (..boer, bakker, bolletje',). Anderzijds is er ook foutieve kennig

op een aantal epecifleke punten. sommige mensen zijn bijvoorbeeld van menlng

dat al8 een boer ziJn land bemest, hij het milieu vervullt (Àgraview, 1992) '

Het za! vaak moeilijk zijn om de incorrecte kennis te corri'geren' Niet zelden

zlJn Lncorrecte feiten onderdeel van een stereotyPe dat wordt gekoeeterd' Het

vla voorlichting ombuigen van Etereotypen is tot nu toe zeer problematisch

gebleken, zoala bekend uit onderzoek naar de bestrljdlng van vooroordelen'

Zeker gezien het belang dat aan de betrouwbaarheid van de bron wordt gehecht

IiJkt het daarom belangrijk dat de landbouw regelmatig overleg voert met

allerlei maatschappeliJke organisaties. AIs opinievormera van het grote

publlek kunnen zï) een belangrijke rol speten bij de be'invloeding van de

kennlg en opvattlngen van hun achterban'
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5.2.3. Nesatieve waarderino
Een negatieve waardering, oftewel een ongewenste, foutieve evaluatie is vooral

een zorgelijk punt. AIs negatieve associaties overheersen, kan dit oP

verschlllende manieren echadelijk zijn (van !{oerkum, .ranmaat, Benthem, 1992).

Zo kunnen de contacten tuesen de landbouw en het publiek worden bemoeilijkt.
AIg de ene partner de andere niet waardeert, is er meer kans op misverstanden.

Een ander negatief gevolg is de perceptie van het aanbod van de gecÈor. AIg

een burger (of conaument) negatief denkt over de landbouw, zal hij de

aangeboden produkten zeer kritisch bekijken. Dit kan ze)-fs leiden tot een

verwerplng van gangbare produkten en een overschakeling op andere

alternatieven, zoals bijvoorbeeld scharrelvlees en produkten uit de

biologlsche landbouw.

t{et nane biJ de maatechappelijke groeperingen (de kritische burgere), zoalg

de milieubeweging en de dierenbescherming overheersen vaak negatieve

evaluaties. Dit komt onder andere doordat in de massamedia vaak aandacht wordt

besteed aan negatieve aspecten van de landbouw. Men hoeft maar te denken aan

de mestkar die regelmatig in het journaal voorbijkomt. Het iE met name van

belang dat de landbouw positieve geluiden naar buiten toebrengt, wanneer er
inderdaad aucceasen te melden zL1n. De boeren en tuinders moeten meer laten
zien wat er !n de praktijk aI wordÈ gedaan om bepaalde problemen op te J.ossen,

zoals bJ.Jvoorbeetd op mllieugebied. Dit is natuurlijk gemakkelijker gezegd dan

gedaan, omdat de nieuwsmedia vooral op negatieve en conflictueuze informatie
reageren. Om deze reden zal een onafhankelijke camPa§Jne ovenrogen moeten

worden. Dit heeft alleen zLn als men een redelijk groot volume aan

boodachappen kan presenteren over een langere termijn. Dit vergt weer een fore
budget. Daarom ig een gecoördineerde inspanning vanuit de landbouw

onvermLjdeltJk. Incidentele deelcampagnes zijn (te) zwakke pogingen en hebben

geen nut.

BU negatieve evaluaties zal de

beï,nvloedend karakter moeten

maatachappeltJke organtaaties
ltogellJkersr$B kan de overheid

5.3 fnterne beeldoroblemen

communicatie ook een duidelijk overtuigend en

hebben. ook kunnen overlegstructuren met

zinvol zijn, hoewel dit niet eenvoudig iE.
in deze dialoog een bemiddelende rol apelen.

In het bovenstaande is steeds gesproken over (manco's) in het externe beeld.

Daarnaast kan het schorten aan het interne beeld, zowel wat betreft het

zelfbeeld (hoe denken agrariërg over de landbouw en landbouwtechnologie?) ale
het beeld van deze externe doelgroepen, inclusief het veronderEtelde beeld

(hoe denken agrariëre over externe groepen en het beel'd dat zL) over de

Iandbouw bezitten?). Ook hierbij kan men segmenteren naar interne categorieën,
regLonaal of naar Eector en kan men de beeJ.dproblemen opdelen naar onvoldoende

kennls, lncorrecte kennis en negatieve waardering.
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À}s men ultgaat van een bepaalde mate van afhankelijkheid van de landbouw ten

opzichte van zijn omgeving betekent dit dat deze omgeving redelijk bekend moet

ztJn. Àls dit niet het geval is, ontstaan er confrontaties en misvergtanden'

dLe de beeldproblemen wederzijds kunnen versterken' Hier is potentieel eprake

van een "Teufelskreis", waarbij men steeds minder van elkaar begriJpt en

elkaar steedE minder waardeert. Tussen de landbouw en de natuurbescherming en

milieubeweging heeft zich waarschijnlijk op bepaalde momenten iets dergelijks

voorgedaan. uit het onderzoek van van Andet (1992) is gebteken dat agrariërs

vinden dat de landbouw door het publiek als negatief wordt ervaren- Dit kan

gepaard gaan met het gevoel dat het geheel ten onrechte geschiedt, zonder

geldJ.ge redenen. ÀIs dat zo La dan is de geneigdheid tot veranderlng van de

elgen identiteit waarechijnlijk minimaal'

Gezocht moet worden naar strategieën om de landbouw adequaat te informeren

over de beelden die over hem bestaan. De landbouwpers vervult in dit opzicht

een belangrijke ro1, omdat deze de interne communicatie kan bevorderen' De

Iandbouwpers kan ook stimuleren dat de bestaande externe beelden worden

meegenomen in de discuEsie omtrent de gewenste toekomstige (technologische)

ontwlkkelingen in de landbouw. Daarbij zou een intern beeldonderzoek over de

omgevlng van de landbouw een bruikbaar instrument kunnen zijn.

5.4. De orqanLeatie bll beeldcorrectie

Zowe1 voor wat betreft een communicatieve strategie als voor een strategte
gericht op identLteitaaanpassing ig het wenselijk om te overwegen in welke

mate de organisatie op de hele categorie van betrokkenen in de agrarische

produktie gericht moet worden dan wel op actoren in de verschillende Eectoren

of op de dlveree schakela van de voedselproduktieketen.

Feitelgk zien we in de landbouw een tendens tot fragmentisering- Dl-t zien we

ten aanzlen van de identiteit, maar ook ten aanzien van de communtcatie naar

buiten. De tuinbouw profileert zich meer en meer aIE een afzonderlijke
agrarlache bedriJfetak. De akkerbouw of de intensieve veehoudertJ ztJn

eveneeng ,werelden van verEchil" met geheel eigen beeldproblemen dle ook los
van elkaar naar buiten komen. Het voorgestelde onderzoek (kwalitatief, breed

krrantLtatlef) moet inzLcht bieden in de vraag in hoeverre het publLek of
aegmenten daarvan de landbouw gedifferentieerd waarneemt. Is dit het geval dan

kan men eerder tot geacheiden strategische beeldcorrectie besluiten. Ig dl't
niet het geval dan kan men overwegen of het zinvol is het homogene beeld te
corrigeren: "er is geen landbouw, maar er is tuinbouw, akkerbouw, veehouderiJl

etcetera'. Of er ig een primaire sector die als een apart onderdeel kan worden

gezlen van de hele landbouwproduktie. Een dergeliJke benaderlng kan voor de

bepaalde Bector gunstig uitpakken, maar ondergraaft natuurliJk wel de

politieke alagkracht van de landbouw in zijn totaliteit.
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Een identiteitestrategie za:- altijd sectorsgewijs moeten plaatevinden.

Daarvoor ziJn de beeldproblemen te specifiek. Bij de communicatiestrategJ.e

llgt een tweesporenbeleid voor de hand, voor zovet het publiek de

dtfferentiatie enigszins kan volgen. Minimaal is het echter gewenst om een

netwerk op te bouwen van alle betrokkenen in communicatie en public relatione
op landbouwgebied, zodat men van elkaars activiteiten op de hoogte ie- Zo kan

"negatieve interferentie" (de ene activiÈeit bijt de ander) worden voorkomen.

5.5. Samenvattino

t{anneer er bee}dproblemen zijn is heÈ zinvol deze eeret af te zetten tegen de

Ldentl,teit en het zelfbeeld van de landbouw. Het imago is mede een

weerspJ.egeling van de identiteit en het zelfbeeld, en slechts bij een gezonde

basLe op deze punten heeft het zin om grootscheepse voorlichtings- en public
relatLonsc3mpagneE te organiseren. Bij het oplossen van problemen in de

identiteit kan interne communicatie een belangrijke ro1 spelen. Deze interne
communicatie is ook van belang voor het corrigeren van onjuiste beelden van

(categorieën van) agrariërs over hun relevante omgeving en hoe die over de

landbouw denkt (het veronderstelde beeld) -

BIJ de beeldproblemen kan er sprake zijn van onvoldoende kennis, incorrecte
kennis of een negatieve waardering. Per knelpunt zal moeten worden bekeken

voor welke doelgroepsegment het van toepassing is en wat de oorzaak is van het
beeldprobleem. AIs er sprake is van onvoldoende kenniE zal de landbouw het
publlek moeten informeren om het gebrek aan informatie oP te loesen. Bij
incorrecte kennle of negatieve waardering is beïnvloeding (nog) moelllJker.
Hler zal dan ook meer aan voorlichting en public relations moeten worden

gedaan om de publteke opinie te veranderen. Contacten met maatschappelijke
groeperlngen, de opinievormerE van het grote publiek kunnen daarbij van grote
waarde ziJn.

BtJ beeldcorrectie speelt de organisatie van communicatieve activiteiten een

belangriJke ro1. Wanneer de burgers een gedifferenÈieerd beeld hebben van de

landbouw 1g een sectorgewijze aanpak zinvol, terwijl een minder

gedlfferentieerd beeld een meer algemene aanpak vereist. Een programma ter
verbeterlng van de ldenÈlteit geschiedt biJ voorkeur Per Eector.

In dlt hoofdstuk zijn we slechts globaal ingegaan op de mogeliJkheden om

beelden te beinvloeden. Gezien het verkennende karakter van dit onderzoek

voert het te ver om een uitgebreide externe communicatiestrategie te
ontwikkelen. PaE wanneer inzicht is verkregen in de knelpunten in het beeld

van de landbouw, de doelgroepsegrnenten hraaroP ze van toepassing zí)n en de

oorzaken van de knelpunten, kan worden gewerkt aan een goede .i.nvulling van de

comunl,catie per deelgebied. Een goede organisatie en coördinatie van de

communl,catieve actlvitetten speelt daarbij een belangrijke rol.
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6. CONCLUSIES EN ÀÀNBEVELINGEN

In dlt afsluitend hoofdstuk gaan we in oP de beantwoording van de

probleemstelling en onderzoeksvragen die gesteld werden in hoofdstuk 1'

Tevena zullen vrij een aantal aanbevelingen doen voor onder meer

vervolgonderzoek naar het imago van de landbouw'

6.1. Conclusies

In hoofdEtuk 1 werd de probleemstelling als volgt geformuleerd:

Is het mogelijk en zitzvol publiekshouditgen Xen aanzien van d.e Tandbouv en

TandborttxechnoTogie xe meten en te beïnvToeden?

Op basie van de informatie in deze verkenningsstudie kan gesteld worden dat

het heel goed mogelijk is en zinvol om publiekshoudingen ten aanzien van de

Iandbouw en landbouwtechnologie te meten en te beïnvloeden. Vele

meettechnieken worden in verschillende onderzoeksdisciplines toegepast, en de

apeclfieke keuze voor een techniek hangt vaak af van de doelstellingen die men

nagtreeft en de aanwezige financiële middelen. Tot nu toe heeft men in de

Iandbouw onvoldoende gebruik gemaakt van de aanwezige onderzoeksvormen, zodat

de voorhanden zijnde informatie onvoltedig en ten dele achterhaald is.

De beï,nvloeding van publiekshoudingen is een gecompliceerde aangelegenheid,

omdat vaak verschillende factoren een ro1 spelen, zoals het obJect (de

landbouw), het aubject (het publiek) en heersende normen en waarden.

Beinvloeding zal dan ook slechts ten dele mogelijk zijn. OaarbiJ ig tevene

belangrlJk de conetaterlng dat een communicatiestrategie atleen dan zin heeft
ale beeldproblemen niet terug te voeren zijn op problemen in de wiJze waaroP

de landbouw zich aIs Eector manifesteert, met andere woorden de identiteit.
llanneer de beeldproblemen niet losstaan van de identiteit is een etrategie
noodzakeliJk ter verbetering van de identiteit.

In hoofdstuk 1 werd de probleemstelling nader uitgewerkt in een aantal
onderzoekavragen die hleronder in de juiste volgorde zullen worden beantwoord.

lfelke methodologische ontwikkelingen
ontwtkkelLngen in de publiekshoudingen
voor diverEe doeleinden te registreren?

problemen ziJn er om

een betekenisvolle wijze
en
oP

ltomenteel ziJn er veel ontwikkelingen in het registreren van publiekshoudlngen

voor dLverEe doeleinden. Er ig een breed scala van methoden beschikbaar om

publi.ekehoudingen op beÈekenisvolle wijze te meten. Zowel omgevingsonderzoek,

waarvan beeldonderzoek een belangrijk component is, als publieksonderzoek ten
aanzien van technologische innovaties bieden ruime mogelijkheden om
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publlekshoudlngen te meten. De methoden laten zich onderscheiden in meer

kwalltatief en meer kwantitatief onderzoek. Ten aanzien van publiekshoudingen

omtrent de landbouw en technologische ontwikkelingen in deze sector hebben wij
gepleit voor beide vormen van onderzoek. Kwalitatief onderzoek dient inzicht
te bieden in de vraag wat mensen nu eigenlijk onder het begrip "Iandbouw"

verEtaan en welke problemen zij ervaren in de landbouw. Kwantitatief onderzoek

kan met name de rol van technologische ontwikkelingen in de beeldvorming

vaetgtellen.

Is het nuttig te streven naar een periodieke monitoring van

veranderlngen J,n publiekshoudingen over technologie en produktiewiJzen

ten behoeve van het strategisch beleid van overheid en bedrijfgleven.

l,lomenteel is het nog te vroeg om een periodiek monitoring Eysteem in te
gtellen voor het meten van veranderingen in publiekshoudingen ten aanzien van

de landbour^r en landbouwtechnologie ten behoeve van het strategisch beleid van

de overheid en het bedrijfsleven. Het materiaal wat nu voorhanden is, is
onvolledig en ten dele achterhaald. Dientengevolge is het erg moeilijk een

adeguate invulling te geven aan een dergelijk monitoring instrument. Het

verdient de voorkeur eerst een kleinschalig kwalitatief onderzoek oP te
zetten, gevolgd door een breed fundamenteel kwantitatief onderzoek. De

uitkomsten van beide onderzoeken kunnen aanknopingsPunten bieden voor een

eventueel monl,toring systeem. Ook aanvullend gericht onderzoek naar bepaalde

doelgroepen of beeldaspecten kan een Punt van overweging vormen.

In hoeverre ziJn publiekshoudingen van belang bij de besluitvorming
van de overheid met betrekking tot onderzoeksbeleid, bevordering van

technologie-ontwikke I ing,
publ ieksvoorl icht ing?

structurele aanPasEingen en

publLekEhoudingen zijn zeker van groot belang bij de besluitvorming van de

overheLd met betrekking tot onderzoeksbeleid, bevordering van technologie-
ontwikkeling, etcetera. Burgers reageren op wat zich in de landboutí, voordoet

1n hun rol ale conaument en in hun rol als staatsburger. Vanuit beide rollen
beinvloeden zL) de voorwaarden onder welke de landbouw kan produceren en

daarmee (onlwenseltJke technologie. Ons inziens is deze invloed sterk genoeg

on er ter dege rekenlng mee te houden. Dit za)- moeten leiden tot een

biJgestelde onderzoeksprogrammering en tot een beeldstrategie, gerichÈ oP

zowel de identiteit als op de communicatieve activiteiten.

In hoeverre is het mogelijk en wenselijk dat de overheid inspeelt op

ontwLkkelingen in de publiekshoudingen en deze probeert te
beinvloeden?
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De overheid kan een indirecte ror eperen bij ontwikkeringen in de

publlekshoudingen en de beinvloeding daarvan' Een aantal boundary-spannerE

merkte op dat met name het gevoerde beleid een belangrijk instrument is' Door

hetvoerenvaneenrealistischbeleidenhetvastste}Ienvanhaalbare
termijnen voor de invoering van nieuwe regels kan worden voorgekomen dat de

agrariërs hun beloften niet kunnen nakomen. Dit zal de publiekshoudingen ten

aanzien van de landbouw ten goede komen. ook merken de boundary-spannera oP

dat de overheid meer open zal moeten zijn over het gevoerde beleid, en een

voortrekkersrol za] moeten vervullen in de omschakeling naar een nteu$'e

duurzame randbouw. op deze wijze kan de overheid op een gematigde wiJze

Lnvtoed uLtoefenen op enerzijds de randbouw en anderzijds de opvattingen van

het publtek over deze sector'

In hoeverre kan het bedrijfsleven met produktontwikkeling rekening

houden met trends in publiekshoudingen en in hoeverre is het mogelijk

met prograÍnma,E van public relations publiekshoudlngen te beïnvloeden?

op dit moment is het nog onduidelijk hoe het bedriifsleven trendE in

pubtJ'ekshoudingenkanvertalennaareenbeleidtenaanzienvan
produktontwikkeling. onzeker is vooral de staP van een bepaald beeld naar

concreet koopgedrag. zoals in het rapporÈ is vermeld reageert de conEument op

beeldproblemen aanmerkelijk behoudender dan de staatsburger' Bijvoorbeeld in

de praktiJk klest elechtE een kleine groeP mensen voor ecologiech geteelde

aardaptr»elen. DaarbiJ moet aangetekend worden dat heÈ handelingsperspectief van

de consument niet erg duldelijk is en vaak ook niet aantrekkelijk. Er iE een

tekort aan 'mobilizlng information". AIIeen als dit wordt verbeÈerd kan men

belangrlJke en snel doorwerkende effecten verwachten' De produktontwikkeling

die rekenLng houdt met nieuwe trends in beeldvorming moeÈ Parallel lopen met

atrategieën die produkten differentiëren naar produktiewijzen en de

conseguenties daarvan (merkbeleid, keurmerken, informatieve etikeÈtering,

milieu- en gezondheidsclaims). De overheid kan op dit punt een gtimulerende

en regulerende functie vervullen. Bij een gewijzigde identiteit is met een

communicatLeEtrategie zeker veel te bereiken. Daartoe is in dit rapport een

algemene benadering ontwlkkeld.

6.2. AanbevelLnoen

op grond van deze literatuurstudie, de gesprekken met boundary-EPannerE en de

gevoerde diecuseies komen we tot de volgende aanbevelingen:

Esrr klel,uscbalig kwalitatief vooronderzoek en eeD breed diepgaaad

knautitatLef onderzoek dienen vooraf te gaan aan nonitoring

Het fiJkt nlet verstandig om oP dit moment een monitoring-systeem ln te

voeren. Daarvoor IE het nog te vroeg. Zo ontbreekt een goed inzicht in welke
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vraEen priorl,teit zouden moeten krijgen. criteria kunnen zijn:
1 de eterkte waarmee een bepaalde factor het totale beeld be'invloedt en

2 de mate waarin dit veranderd kan worden'

In het kader van deze benadering is daarnaast de relatie met technologie-
ontwikkell,ng van belang. Er moet dus eerst een breed en diepgaand onderzoek

worden opgezet dat inzicht biedt in de meest relevante relaties. Een dergeltjk
onderzoek zou eens in de vijf jaar verricht kunnen worden en de basis vormen

voor frequentere monitoring. Aan dit brede onderzoek moet een kleinschalig
kwalitatief onderzoek voorafgaan, mede omdat we nog weinig inzicht hebben in
de reikwlJdte van de term "Iandbouw" bij het publiek en het vermogen om binnen

de landbouw sectoren te onderscheiden. Het breed onderzoek kan leiden tot
ger1.cht aanvullend onderzoek naar bepaalde beeldproblemen of naar doelgroep

categorieën sraar de beeldproblemen het meest ernstig zL)n, parallel aan

monitoring.
ÀIdue kan ook een beter idee verkregen worden van de invloed van de

belangrijkste demografische variabelen.

Intern beeldonderzoek is noodzakefijk

AIs we ervan uitgaan dat beeldonderzoek niet alleen via bedoelde communicatie

plaatsvindt maar ook noodzakelijkerwijs via een veranderde identiteiÈ, iE

onderzoek zinvol naar het zelfbeeld van agrariërs en naar het beeld dat ziJ
bezltten over relevante doelgroepen en hoe ze denken over de landbouw (het

verondergtelde beetd). DaarbiJ is het gewenst in te gaan oP de verechillende
Eectoren tn de landbouw, waar de ontwikkeLingen met betrekking tot de

mogeltJke knelpunten in het beeld niet gelijk op gaan. Ook de activiteiten ter
correctie van onge$rensÈe beelden zijn deets sectoraal georganiseerd.

ZL)n er grote discrepanties tussen enerzijds het zelfbeeld en het

veronderstelde beeld en anderzijds het feitelijk beeld dan kan dit de

aanlelding zijn voor een interne communi-catiestrategie, bedoeld om het belang

van dlt probleem duidellJk te maken en om in discussies te zoeken naar

nogeltJke oploesingen. Per probleem moet bezien worden of het zinvol le dlt
voor de hele landbouw dan wel sectorgewijs te organiseren. Vaak zal beide

nodl,g ziJn. Ook kan men zich uitsluitend richten op de betrokkenen biJ de

prlmalre produktie dan wel op andere actoren in de hele keten.

Prioritering is essentieel

Ilet ie van essentleel belang om te komen toÈ een doelgroepprioritering.
À11er1e!. aegmenten bLnnen het publiek zijn van belang voor de landbouw, maar

niet evenveel. Er dient gericht onderzoek te worden gedaan naar welke

doelgroepsegmenten bepaalde knelpunten als relatief grote problemen ervaren.

Ook dient daarbiJ het belang van deze doelgroePsegmenten voor heÈ functioneren
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van de gehele land-en tuinbouw geanalyseerd te worden' De landbouw dient zich

daarblJ te rlchten op de belangrijkste doelgroePsegmenten' Er moet dus gekozen

worden voor preferente doelgroepsegmenten. Hetzelfde kan worden opgemerkt voor

de knerpunten. De landbouw dient zich te richten oP de belangrlJkete

knelpunten die politiek en economisch gezien het meeste gewicht in de gchaal

leggen.

Een goede organisatie van de comounicatie is belangrijk

Het liJkt aanbevelenswaardig om te zamen met het onderzoek activiteiten te

ontplooien om zowel voor de landbouw als geheel, als voor de sectoren

(prfunair/nlet-primair, tuinbouw, akkerbouw, etcetera) een netwerk op te zetten

rraarin overleg gevoerd kan worden over de te volgen imago-strategieën, gericht

op identiteit of camPagneE.

onderzoek is nuttlger naarmate er een duidelijke koppeting besÈaat tuesen de

reeultaten van onderzoek en concrete beslissingen ten aanzien van imago-

beleid. Daarom moet dit beleid planmatig gestalte krijgen' Het netwerk kan

bevorderen dat op dit gebied kwalitatief goede beleidsnota'E tot stand komen.

Een beter overleg tuEsen betrokkenen op dit gebied kan ook voorkomen dat er

"negatieve interferentie" optreedÈ, waarbij de activiÈeit van de een die van

de ander schaadt. ook de planning in de tijd kan aldus op elkaar worden

afgeatemd.

Est Ls zinvol ontwikkelingen buiten de landbouw te volgen

In dtt rapport is expliciet verwezen naar onderzoeksactiviteiten van de

chemle-sector en dan met name oP het gebied van de verbetering van de elgen

identlteit en de ontwikkellng van communicatieve strategieën (onder andere het

Responsible Care Programma). Vfij menen dat van deze ervaringen te profiteren

valt. In dlt rapport hebben we slechts in beperkte mate gebruik gemaakt van

deze mogeliJkheid. Bovendlen zullen er ongetwijfeld ontwikkelingen in andere

E€ctoren ziJn dte ook de moeite waard zijn voor de landbouw' Zowel voor waÈ

betreft cornmunlcatl,eve activiteiten als voor een strategie gericht oP een

v€rbetering van de eigen ldentlteit lijkt het alerte bijhouden van

onÈwittkellngen ln andere sectoren nuÈtig'

IutgraatLonale ontwikkelingen verdienen ook aandacht

In dlt rapport is slechts aandacht besteed aan de ontwikkelingen in Nederland.

Elervoor lg ultdrukkeliJk gekozen, mede vanh,ege ttjdsoverwegingen. Het ls
echter gewenst een lntegrerende studie te verrichten naar imago-problemen op

Europege schaal. Dit zowel vantrege de markt (de Nederlandse landbouw is sterk
exportgerlcht) als vanwege de politiek (de EG bepaalt in grote mate het

Iandbouwbeleid). Hoe de buitenlandse consument oP Nederlandse produkten
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reageert is deels algemeen deels specifiek (het "HoIland imago"). Het

beetaande (commerciële) onderzoek moet zoveel mogelijk worden geinventariseerd
en geïntegreerd. Dit zal zeker niet eenvoudig zijn. Bezien moet worden of
aanvullend onderzoek gewenst is en hoe dit kan worden georganiseerd. Hoe de

Europeae etaateburgers en relevante actie- en belangengroeperingen oP de

Iandbouw reageren zou eveneens, voorzover dit onderzocht is, geanalyaeerd

kunnen worden. Daarbij zou voorat gelet moeten worden op de trends die voor
Nederland speciaal van belang zijn. De verschillende beelden die in EuroPa

beetaan over technologieën als biotechnologie zullen ter zijne tijd ook in het
Nederlande beleid doordringen. Om deze redenen iE het gewenst om na te gaan

hoe ln lnternatlonaal onderzoek kan worden geparticipeerd.
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BIJI.ÀGE 1. RESULTATEN VÀN GESPREKKEN MET 'BOUNDARY-SPANNERS'

Door geaprekken te voeren met mensen die vanuit verschillende organlEatieg een

aoort brug vormen tugsen de landbouw enerzijds en het publiek anderzuds le

waardevolle, aanvullende informatie verkregen over pubJ'iekehoudingen als

factor voor agrarische ontwikkeling. Het merendeel van de geinterviewden Lg

werkzaam op communlcatie of public relations gebied. Aan deze gesprekken

hebben de volgende personen meegewerkt:
* Dhr. ing. W. Schipper: Agraview (stichting PR land-en tuinbouw van de

Provincle Gelderland)
r Dhr. drs. J.Yí. Broekhuis: BAK

r uw. w.E.H. Kleemanss centraal Bureau van de Tuinbouwveilingen tn
Nederland

* Dhr. dr. J. !{erts: hoofdredacÈeur oogst
* Dhr. ir. G. de peuter, mw. ir. B.M. Versluis: Ministerie van Landbouw,

Natuurbeheer en Visserij, Directie Milieu, Kwaliteit en Voeding

* Dhr. ir. Tj. de Boer, mw. ir. c.M.G. Veenman: Produktschap voor Vee en

V1ees Dhr. E.C- Oggel Landbouwschap

* Dhr. drE. A.J.M. Blom, mw. ing. c. Koopmans: vereniging van

Bloemenveilingen in Nederland
* Dhr. T.J. Bey: Nederlands Instituut voor de Afzetbevordering van

AkkerbouwProdukÈen
* Dhr. E. StoutmeiJer: Stichtlng Public Relations Land-en Tuinbouw;

* Dhr. drs. J.T.A. Groeneveld, dhr. c.R. Hollander: l'tiniEterie van

Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, Directie Voorlichttng en Externe

Betrekkingen
r Dhr. Lr. p.J.A.L. I,íunters: Nederlandg Àgrartech Jongeren Kontakti
r Dhr. lr. R.M.J. Schuttelaar van de Consumentenbond;

* Dhr. p.H.tÍ. Aben : Hoofd Voorlichting en PR Landbouwuniversiteit
Ífagenlngen

* !íw. drs. M. yfarnarg: Vereniging van de Nederlandse ChemLsche Induetrte
r Uw. .r. Feenstra: Nederlandse Federatie voor KunEtstoffen (de

KunEtgtoffen sector heeft de chemie wel als baEis maar profileert ztch

nLet alE zodanig)

In deze btJlage worden achtereenvolgens r^'eergegevens

de vragenltJst (zoale voorgelegd aan de deelnemers)

de regultaÈen van de interviews, zowel met betrekking tot de landbouw

a1e de chemische lndustrie en

enkele concluderende opmerkingen ten aanzien van de landbouw-

De vraoenll,'let
De vragenllJst zag et als volgt uit:
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1 Hoe kijkt U aan tegen publiekshoudingen ten aanzien van de landboue, en

de landbouwtechnologie?
tíelke knelpunten signaleert u in het beeld van de landbouw?

1 MiIieu (mestproblematiek, chemische bestrijdingsmiddelen en

verdrog ingsProblemat iek )

2 Ytelzijn van dieren
3 Gezondheid van de consument; veiligheid van produkten

4 NaÈuur(behoud)
5 Derde Ííereld
6 Biotechnologie
7 IlLegale werknemers (in de tuinbouw)

Víelke oorzaken liggen volgens U aan deze knelPunten ten grondslag?

2 Heeft U de afgelopen 5 jaar veranderingen kunnen waarnemen in de

publiekshoudingen ten aanzien van de landbouw/IandbouwÈechnologLe? Zo

ja, welke? Kunt U die verklaren?
3 Is er sprake van een probleem in de beeldvorming omtrent de landbouw

en landbouwtechnologie (imago) of hebben de problemen meer te maken

met de wijze eraarop de Iandbouw zich aIs sector manifesteert
( identiteit ) ?

4 Denkt U dat er verschillen zijn in de wijze braaroP menEen tegen de

landbouw en landbouwtechnologie aankijken?
Zo )a, welke verschillen zouden er kunnen bestaan?

Zou de woonplaats (biJvoorbeeld stad of platteland) van invloed kunnen

zlJn op de wijze waarop mensen aankijken tegen de landbouw en

technologlsche ontwikkelingen in deze sector? En leeftijd, geslacht,
opleidingsniveau en de regio waarin men woonachtig is?
I{e1ke groepen binnen "het algemene publiek" acht U het meeEt

egsentieel voor de landbouw?

5 t{elke oplossingen zlet U voor de knelpunten in het beeld van de

Iandbouw?
l{elke rol kent U aan communicatie toe in het onderhouden van relaties
tusaen de landbourl en belangrijke publieksgroepen?

Hoe zou volgens U deze communicatie georganiseerd moeten r.rorden?

(BlJvoorbeeld landelijk, Eectorger'riJs of per regio)
Íforden er binnen Uw organisatle/bedrijf/instelling communicatie of pr

activiteiten georganiseerd om de relaties met verEchillende
publieksgroePen te onderhouden? Zo )a, welke?

llelke rol kent u aan de overheid toe in het oplossen van de

beeldproblemen ten aanzien van de landbouw?

6 In welke mate hebben publiekshoudingen te maken met

landbouwtechnologle?
Denkt U dat de technologische ontwikkelingen in de landbouw ook een

oorzaak zlJn van de problemen omtrent het beeld van de landbouw.

In hoeverre kan technologie bijdragen aan het oplossen van knelpunten

Ln de beeldvorming van de landbouw?
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In hoeverre beetaan er discrepanties tussen deskundigen en het publiek

tenaanzienvandezetechnologischeop}ossingen?
IB er binnen uw organisatie/bedrijf/instelling onderzoek verricht naar

pubtiekshoudingentenaanzienvande}andbouwoftechnologische
ontwlkkelingen in deze sector? Zo )a' zou U daar iets meer over kunnen

vertellen?(bijvoorbeeldprob}eem-endoelstellingvanhetonderzoek
en de belangrijkgte resultaten) '

De vragen dte gesteld ziJn
Lnduetrte zljn vergelijkbaar
vragenllJat. Alleen dient het

woord chemigche industrie'

aan de vertegenwoordigers van de chemische

met de vragen in de hierboven u'eergegeven

woord l-andbouw vervangen te worden door het

De belanqrilkete resultaten

over het algemeen zijn de boundary-sPanners van mening dat de houding van het

publiek ten aanzien van de landbouw en landbouwtechnologie redelijk positief

le. glet worden er enkere kanttekeningen gepraatst bij deze positieve

beeldvorming. Een aantal mensen denkt dat heÈ positieve imago voornamelijk

gestoeld ie op een achterhaald beeld van de landbouw' veel mensen hebben

volgens hen een romantisch beeld van de landbouw, waarin de huLdige

technologLsche ontwlkkellngen absoluut geen plaats hebben' Bovendien zijn er

ondanke het algemeen poeitieve beeld negatieve tendenzen te bespeuren oP een

aantal Punten.

Xnelounten
ÀIs belangrljkste knelpunten worden genoemd de milieuproblematiek in aI zijn

facetten, het dierenwelzljn in de intensieve veehouderij en in mindere mate

de gezondheid van de consument en de illegale werknemers in de Èuinbouw' 9íat

betreft biotechnologie wordt opgemerkt dat dit momenteel nog niet zotn

belangriJke rol speelt Ln de beeldvorming omtrent de landbouw, maar dat het

Ln de toekomst $rel belangrijker gaat worden. Met name de milieuproblemen

worden aangemerkt a}s een punt dat btj de gemiddelde burger speelt' terwtjl

de andere vermelde knelpunten meer worden toegeschreven aan kleinere

slncif!,eke groePen blnnen de hele Nederlandse bevolking'

Oorzaken van knelPunten
ÀIg belangrijkste oorzaken voor de knelpunten in de beeldvorming omtrent de

landbouw rrorden genoemd het feit dat er iets mis is in de tandbouw' met andere

woorden de knelpunten zijn gebaseerd misstanden in de landbouwsector' Na de

Trreede llereldoorlog is er een beleid gevoerd dat gericht s,aB op

produktieverhoging en intensivering' Daarbij is de landbouw te ver

doorgeschoten, zodat er op een aantal gebieden problemen zijn ontstaan dte ten

dele terug te vinden zljn in de beeldvorming' Een andere oorzaak di'e door de
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boundary-BpannerE is genoemd is de gebrekkige communicatie van de landbouw met

ziJn omgevlng. De sector heeft zich veel te tang gesloten opgesteld. Tenslotte

hebben een aantal mensen aangegeven dat door de verstedelijking en

technocratisering van de landbouw de afstand tussen de sector en de gemiddelde

burger groter is geworden. VeeI mensen hebben geen idee meer wat zich a1lemaal

afepeelt in de landbouw en hebben dus onvoldoende kennis. Bovendien worden zij
dan nog gevoed door de negatieve berichtgeving in de media, wat de

beeldvorming nieÈ altijd ten goede komt'

tlat betreft veranderlngen in de publiekshoudingen in de afgelopen viJf Jaar
a3.gnaleren veel geinterviewden dat burgers veel kritischer (en dus negatiever)

naar de landbouw zijn gaan kijken met name voor wat betreft de gevolgen voor

het milteu. De media en maatschappelijke organisaties worden daarbij
verantwoordelijk geacht voor het bewustwordingsproces van de burgers.

De verhoudino tussen beeldproblemen en problemen in de identiteit
ÀIIe boundary-spanners zijn van mening dat zowel in de identiteit als in de

beeldvorming iets niet ktopt. De problemen in de identiteit worden

gedeeltelljk gereflecteerd in de beeldvorming. Voor wat betreft de problemen

Ln de j.dentiteit worden genoemd het gesloten karakter van de landbouw, de

produktiegerichte benadering ( en niet zozeer een vraaggerichte oriëntatie)
van de Eector en de onderlJ,nge strijd Èussen de verschillende sectoren. De

problemen !n de ldentLteit worden weerspiegeld in het imago. Daarbij geven de

boundary-apannerg wel aan dat de beeldvorming van menaen vaak onvolledig is
en voornameltjk gebaseerd is op berichten in de media. Deze media richten zich
volgene hen met name op negatief nieuws waardoor er een vertekend beeld

ontstaat.

Verschillen in de wiJze waarop mensen teqen de landbouw aankiiken
Over het algemeen zijn de geintervi,ewden van mening dat er inderdaad

verschLllen beEtaan in de wljze waarop mensen tegen de landbouw en

Iandbouwtechnologie aankiJken. Daarbij worden variabelen als woonplaats,

leeftUd, geslacht, opleidingsniveau en regio waarin men woonachtig is als
meer of mLnder belangriJke criteria genoemd. Vaak vinden de boundary-BPannerB

het moe1ltJk om aan te geven welke invloed deze criteria precies hebben.

BlJvoorbeeld de meeste respondenten denken dat geslacht van invloed is op de

wlJze $raarop men tegen de landbouw aankijkt. Echter ze hebben er geen idee van

of mannen positiever dan wel negatiever over de landbouw denken dan vrouwen

en vlce versa.

Belanori{ kste doelqroePen
Voor de landbouw ervaren de respondenten jongeren ("wie de jeugd heeft heeft
de toekomst"), intermediairen en opinievormers (waaronder ook de media), de

lnlttleke beeluitvormers en de kritische consumenten als de meest egeentLëIe
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publieksgroepen binnen het algemene publiek. Deze publieksgroepen moet de

landbouw zeker bereiken middels communicatie'

Oplosginoen voor de knelPunten

Ale oploesing voor de knelpunten in het beeld van de landbouw wordt vaak door

reapondenten gezegd dat eerst intern orde op zaken moet worden gesteld. Het

is van belang dat de landbouw de problemen erkent en ze oP deze manier

bespreekbaar maakt. De landbouw dient zich volgens een aantal boundary-

spannerg meer open en meer vraaggerichÈ oP te stellen en moet zich beter
lntern organlseren. vroeger werden de doelstellingen in de landbouw gedragen

door een brede coalitie bestaande uit het minLsterie van LNV, de

landbouwunLversiteit, de voorlichtingsdienst, de dienst Iandbouwkundig

onderzoek en de landbouworganisaties. Tegenwoordig drijven de actoren uit
elkaar. De veelvuldige privatiseringen en onderlinge meningsverschillen
verlarilnen de landbouw. AIIe actoren moeten weer meÈ elkaar om de tafel gaan

zitten en proberen overeenstemming te bereiken over een nieuwe doelstelling.
pa3 hranneer de interne problemen ziJn opgelost kan effectief gecommuniceerd

worden met de omgeving.

De rol van eommunLcatie

Communlcatl-e met de omgeving wordÈ als zeer belangrijk ervaren voor de

Landbouw. t{et name een dialoog met maatschappelijke organisaties iE
ea5entleel, omdat deze vaak als opinievormera fungeren voor het grote publlek.
Wat betreft de organisatie van de communicatie lopen de meningen van de

reapondenten nogal uLteen. Sommige mensen prefereren communicaÈie op regtonaal
niveau, omdat dat dlcht blJ de gemiddelde burger staat, r^,eer anderen

verwachten meer van communl,catie op nationaal niveau. Een aantal respondenten

vindt cornmunicatie op alte niveaus noodzakeJ,ijk, dus zowel op nattonaal,
regionaal alg eectoraal niveau. Daarbij vinden zij het wel van belang dat er
een goede coordinatte en afEtemming plaats vindt van de activiteiten oP de

verachillende niveaus. Één respondent acht communicatie per sector belangriJk.
DaarbLJ is het van belang dat een goede inventarisatie wordÈ gemaakt van de

actlvLtelten van de diverse personen die werkzaam zijn in die sector, zodat

een goede afsteÍnrning en uLtwieseling van communicatieactiviteiten mogelijk iE.

CommunLcatLe en publLc relatl.ons acÈivlteiten van de orqanisaties
11at betreft de communicatie en public relations activiteiten van de

organLsatLeg van de boundary-spanners valt het volgende op. Er zlJn een aantal
organieatieg en bedrJ.jven die zich voornamelijk met marketing communicatie

bezighouden, zoals de firma HÀK, het cenÈraa1 Bureau van de Tuinbouwvellingen
ln Nederland, de VerenLging van Bloemenveillngen in Nederland, het Nederlande

Instltuut voor de AfzeÈbevordering van Akkerbouwprodukten en Het Produktechap

voor Vee en Vlees. Deze marketing communicatie richt zich voornamelijk oP een

produktgroep. DaarnaaEt speelt voor hen de inÈerne communicatie met hun

achterban een belangriJke rol. Àndere organisaties profileren zich op een
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breder vlak.

Het Landbouwschap heeft een voorlichtingsdienst die het beleid inzichteliJk
wil maken, zowel voor de eigen achterban als voor het publiek- Daarnaast

ateunt zJ.J de Stichting Public Relations land- en tuinbouw. Deze stichting
tracht door middel publlcaties in de media, de uitgifte van tijdechriften en

schoolprojecten de beeldvorming omtrent de landbouw te beÏnvloeden. Ook

begeleidt zij de boeren bij het organiseren van open dagen. De werkzaamheden

van Àgrav1ew zijn vergelijkbaar met die van de Stichting Public Relationg

Iand- en tulnbouw, alleen vinden zij plaats op Provinciaal niveau.

De directies MiIieu, Kwaliteit en Voeding en Voorlichting en Externe

Betrekklngen van het Ministerie van Landbouh,, Natuurbeheer en Visserij houden

zich vee1al op beleidsniveau bezig. Het beleid moet worden uitgedragen aan de

interne en externe publieksgroepen. Bovendien onderhouden ze contacten met

maatechappelijke organisaties om zo de discussies over belangrijke kweeties

te stimuleren.

De werkzaamheden van het Nederlands Àgrarisch Jongeren Kontakt vallen ook

uiteen Ln een intern en extern component. De interne cornmunicatie richt zich
op het verbeteren van de identiteit, terwijl de externe cornmunicatie gericht
ie op het aangaan van een dialoog met maatschappelijke organisaties. Deze

dLatoog uLt zich onder meer in een periodiek overleg tussen producenten en

congumentenorganieatLee. Ook het blad Oogst probeert het begrlp tusgen boeren

en externe publleksgroePen te vergroten, onder andere door deze

publieksgroepen aan het woord te laten ln het tijdschrift. Met dergeltJke
artLkelen krljgen boeren een beter beeld van tirat er zich binnen heÈ publiek
afspeelt. Bovendien kriJgen deze externe personen een aantal nuÍnmerB van het
blad toegesÈuurd, zodat zL) ook inzicht krijgen in wat er in de landbouw

gebeurt.

De ConEumentenbond houdt zich voornamelijk bezig met het informeren van haar

achterban door kritLsche artikelen te plaatsen in de ConsumenÈengids.

Tenelotte !e er nog de Voorlichtings- en Public relations-afdeling van de

Landbouwunlversiteit. Deze richt zich ook op interne (bestuur, personeel en

studenten) en externe publieksgroepen. Middels het uitnodigen van

opinieleiders, het bespeJ,en van de media, de uitgifte van bladen en het
organiseren van congressen hoopt de afdeling het publiek direct en indi.rect
te beretken.

De rol van de overheid
Voor wat betreft de rol van de overheid in het oplossen van de beeldproblemen

Buggereren een aanÈal boundary-spanners dat de overheid een goed en

reallBtlsch beleid moet gaan voeren. De regels die gesteld worden moeten

haalbaar ziJn binnen de daarvoor gestelde termijn. Gebeurt dat niet dan kunnen
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deregelenietnakomenenzalditeennegatieveinv]'oedhebbenop
ook zal de overheid meer oPen moeten zijn over het gevoerde belel-d

volgene een aantal boundary-sPannerE een voortrekkererol dienen te

in de omwenteling naar een nieuwe duurzame landbouw.

wat betreft de mate waarin publiekshoudingen ten aanzien van de landbouw te

maken hebben met landbouwtechnologie zijn de meningen enigszins verdeeld. Een

aantal respondenten iE van mening dat het publiek de landbouw beoordeelt in

tetmen van technologle. Vroeger had men geen hoge dunk van boeren maar nu zien

menaen boeren als grote ondernemers. Verschillende landbouurmachinee zlJn

zlchtbaar voor menBen, zodat technologie een positieve invloed heeft op de

publJ"ekeopinie.Anderendaarentegenplaatsenhunvraagtekensbijhetgewicht
van technologie in de publiekshoudingen ten aanzien van de landbouw' zL)

stellen dat de meegte mensen geen idee hebben wat zich zoal in deze sector

afapeelt en dat technologie nauwelijks een rol van betekenis speelt in de

publieke opinie.

Technoloqle a1e oorzaak van beeldproblemen?

veel boundary-EpannerE zien technologie weI aIs medeoorzaak van de

beel.dproblemen, omdat de technologische ontwikkelingen hebben bijgedragen aan

het grote produktievolume en de daaruitvoortvloeiende problemen. In het I'mago

van de landbouw worden deze problemen ten dele teruggevonden.

fechnoloqie alg oplossino voor beeldproblemen?

fechnologle wordt vaak opgevat aIE nriddel om de problemen tn de landbouw op

te lossen en daarmee ook de knelpunten in de beeldvorming' Daarbij wordt door

een aanÈal respondenten wel opgemerkt dat deze technologische oplossingen PaB

op de lange termiJn hun intrede zullen doen'

Discrepanties tueEen deEkundioen en het publiek

De meeete boundary-EPannera verwachten de nodige discrepanties tussen het

publiek enerziJds en de deskundlgen anderzijds ten aanzien van technologische

ontwlkkellngen in de landbouw. Met name geneÈische modificatie van Planten en

dleren zal volgens hen de nodige stof doen opwaaien. Een aantal boundary-

spanners Lg van menJ.ng dat door middel van voorlichting en overl'eg met

maatschappeltJke groeperingen deze discrepanties zo kleln mogelijk kunnen

worden gehouden. Ànderen vinden dat de landbouw een goede afweging moet maken

tugsen wat voor consumenten aanvaardbaar is en wat niet' Bij maatschappelijk

onaanvaardbare technologische ontwikkelingen zal- de sector zlch moeten

schikken naar de wenEen van de samenleving'

Iandbouwtechnoloqie
De boundary-BPanners van heÈ Landbouwschap, het tijdschrift OogEt, de
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Stichting public Relations Iand- en tuinbouw, heÈ Nederlands Agrarisch
Jongeren Kontakt, de Vereniging van Bloemenveilingen in Nederland en de

Afdellng Voorlichting en Pub1ic Relations van de Landbouwuniversitel-t l-n

tíageningen geven aan dat er binnen hun organisatie niet echt onderzoek is
verricht naar publiekghoudingen ten aanzien van de landbouw.

BiJ HÀK, het produktschap voor Vee en Vlees, het Centraal Bureau van de

Tuinbouwveilingen in Nederland en het Nederlands Instituut voor de

Afzetbevordering van Akkerbouwprodukten is voornamelijk marktonderzoek gedaan

naar de afzet en het imago van individuele produktgroePen.

ÀgravLew heeft in 1992 een onderzoek gedaan naar het imago van de Iandbouw in
Gelder1and. Uit dit onderzoek bleek dat mensen over het algemeen redelijk
positlef waren over de landbouw, maar dat men op een aantal punten kritiek had

(onder andere de milLeuprobJ.ematiek). Het onderzoek was met name bedoeLd om

een goede publicitaire start te maken met deze organisatie en om de achterban
te informeren.

De directie Milieu, Kwaliteit en Voeding doet veel teehnologisch aspecten

onderzoek en heeft de onderzoeken van de SWOKA inzake biotechnologie
ondersteund. Daarnaast onderhoudt deze directie de nodige contacten met de

Nationale Raad voor Landbouwkundig Onderzoek, braaronder dit onderzoek valt.

De dLrectLe Voorlichting en Externe Betrekkingen heeft een onderzoek laten
verrichten naar het imago van het Ministerie van Landbouw, Natuurbehoud en

Vl,sserLJ blJ diverse publS.eksgroepen.

De Coneumentenbond meet de reacties van haar achterban oP de diveree
publlcaties in de Consumentengids. Uit deze monitoring bfijkt dat er voor
Lnformatie over de agrartsche sector veel belangstelling bestaat.

Da ahcmígr:ha indugtrie

l,íeninoen over publiekshoudinqen ten aanzien van de chemie

Ítat betreft de publiekshoudingen ten aanzien van de chemische induetrte kan

men zich volgens de boundary-spanners beperken tot drie conclusies: mensen

zlen de chemie ale mllteuvervuiler nurnmer een; de mensen vinden de chemische

lndugtrie nLet open en denken dat deze industrietak informatie achterhoudti
en men denkt dat de chemische industrie wel de kennis in huis heeft om iets
aan de mllieuproblematlek te doen. Het imago van de chemische industrie wordt
met name bepaald door de milieuproblematiek.

oorzaken van de beeldproblemen
Voor wat betreft de oorzaken van het slechte imago worden zowel externe alE

l,nterne factoren aange$rezen. Er is een enorm bewustwordingsproceE oP gang
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gebracht door de media en de mllieugroperingen. Wat betreft de lnterne
oorzaken wiJzen de respondenten op het feit dat in het verleden chemigche

bedriJven onvoldoende aandacht hebben besteed aan de gevolgen van hun

actlviteiten voor het milieu. Jarenlang heeft de chemische indugÈrie zlch erg

gesloten opgesteld, wat het imago niet ten goede is gekomen.

Veranderinqen in de publiekshoudinqen in de afqelopen viif iaar
UIt twee onderzoeken van Bureau Lagendijk gehouden in 1989 en 1991 blijkt
volgena de respondenten dat de publiekshoudingen ten aanzien van de chemigche

lndugtrLe nauwetljkg veranderd zijn. Ííel is het mogelijk dat er tn de toekomgt

een verschuiving plaatsvindt in de accenten die worden gelegd. Door recente

ongelukken biJ chemische bedrijven is het mogelijk dat men zich meer bezorgd

gaat maken om de veiligheid dan om het milieu. Deze verschuiving zou op kunnen

treden doordat er in de chemie aI veel gedaan wordÈ om de gevolgen voor het
milieu zo veel mogellJk te beperken.

De verhoudino tussen beeldoroblemen en problemen in de identiteit
De boundary-Epanners zijn van mening dat er sprake is van een beeldprobleem
en ln ml,ndere maÈe van een identiteitsprobleem. Momenteel werken grote
chemLsche bedrtJven hard een verbeÈering van hun eigen Ldentiteit met name ten
aanzlen van het milLeu, de veiligheid en gezondheid. Ze publiceren
mllieuverslagen, en communiceren bovendien steeds gemakkeliJker over hun

problemen en prestatles met de (directe) omgeving. Het kan daarbiJ om zeer
ingewikkelde kwesties gaan, zoals de veiligheid voor de omwonenden. Echter
deze ontwLkkelingen ziJn vriJ recent en (nog) zonder veel effect oP de

beeldvonnring. BovendLen maakt de milleubeweglng veel stampei. De chemleche

lnduetrLe doet het In haar ogen nooit goed genoeg. Het is aannemelijk dat dit
ziJn weeralag vtndt in het imago. Kortom de identiteit van de chemische

lnduatrie LE aan het veranderen, maar wordt nog niet gereflecteerd in het
Lmago.

VergchLllen in de wLize waarop mensen teqen de chemische tndustrle aankllken
De boundary-spannere ziJn van mening dat er inderdaad verschillen bestaan
tuaaen mensen voor wat betreft hun beeldvormlng omtrent de chemtgche

lndustrle. ZL) achtten nlet zozeer de in de vragenlJ.jEt genoemde variabelen
ven belang ala wel de voorkennis van mensen (de variabelen correleren echter
wel met voorkennts). Naarmate mensen meer voorkennis hebben van de chemtgche

indugtrie staan ziJ positiever tegenover deze bedrijfstak. Vandaar dat met

name eigen medewerkers en omwonenden een positief beeld hebben van de chemie.

líengen met onvoldoende kennts reageren vaak paniekerig op allerlei Eituaties.

oologginoen voor de beeldoroblemen/ de rol van communicatie
De reepondenten zien de volgende oplossingen in de beeldproblemen ten aanzien
van de chemleche tndustrie. Eerst moeten intern de problemen aangepakt worden,
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€n ala dat Ls gebeurt moet dat op de juiste wijze naar buiten gebracht worden.

Hiervoor ie de .'Reeponeible Care" gedachte ontwikkeld. Dit Programma houdt in
dat bedriJven beter moeten presteren op het gebied van veiligheid, gezondheid

en milleu. Chemieche bedrijven moeten medeverantwoordelijkheid dragen voor de

maatechappelijke problemen en siamenwerken met maatschappelijke organiBaties.
pae als dit gebeurt kunnen zij hun prestaties uitdragen. Door het tonen van

betrokkenheid wordt getracht het vertrouwen van het publiek terug te winnen.

Communicatie is duE erg belangrijk, waarbij de branche-organisaties een

handleiding bieden die door de individuele bedrijven kan worden aangePaEt aan

hun epecifieke gituatie.

Comrnunicatle en public relations activiteiten van de oroanisaties
De communicatie en public relations activiteiten van de branche organisaties
richten zich allereerst op de inÈerne doelgroepen (Ieden, industrie,
zusterorganisaties), omdat zL) deze interne doelgroepen vertegenwoordigen.
Daarnaast richten zij een aantal van hun activiteiten op externe doelgroepen

(het publiek), zoals bijvoorbeeld activiteiten in het onderwijs.

De ro1 van de overheid
Voor rrat betreft de rol van de overheid in het oplossen van de imagoproblemen

merken de respondenten op dat ze hopen dat de overheid de chemische industrie
fair zal behandelen en de gemaakte afspraken nakomt. samen met de overheid zal
de chemische industrie verder moeten werken aan oplossingen.

De rol van technoloqle in publiekshoudinqen ten aanzien van de landbouw

De boundary-Epanners ziJn van mening dat technologie geen grote rol speelt ln
het beeld dat mensen hebben van de chemische industrie (hoewel de chemie

natuurliJk een en al techniek is). Mensen hebben geen idee wat zich afspeelt
ln een chemiEch bedrijf. Maar ze tekenen daarbij wel aan dat het ook de vraag
Lg wat onder technologie wordt verstaan.

Technoloqie als oorzaak van beeldproblemen?
TechnologLe wordt door de respondenten niet gezien als een oorzaak van de

beeldproblemen. Als er goed gecommuniceerd wordt over technologigche
ontwLkkelingen hoeft dat geen problemen op te leveren in het imago. Het hangt
er wel van af hoe lngevoerd het publiek ie. Naarmate de voorkennis van de

publieksgroep kleJ.ner is zal het moeilijker worden de technologie aan hen uit
te leggen.

Technolooie a1g oplossino voor beeldproblemen?
l,tet betrekklng tot technologie als oplossing voor beeldproblemen denken de

restrrcndenten dat dit eerder van toepasssing is op de identiteit. Technologie
za1 de ldentiteit van de chemische industrie verbeteren en tndirect dug ook

het lmago. Echter deze technologische ontwikkkelingen zullen worden aangenomen

op grond van hun economiEche voordelen en niet zozeer om hun effecten op het
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tmago.DepositieveeffecÈenvoorhetimagowordendaarbijwelalseenleuke
biJkometigheid ervaren'

Dlecrepanties tussen deskundiqen en het publiek

Beide respondenten erkennen dat er discrepanties kunnen besÈaan tuggen

deskundigen enerziJds en het publiek anderzijds ten aanzien van mogelijke

technologischeoplossingenvoorbepaaldeproblemen.Doormiddelvan
communicatie za:. moeten worden getracht de kloof tusgen beiden zo gering

mogellJk te maken, maar gezLen de geringe voorkennis van menBen zaL

communicatie waargchijnliJk erg moeilijk worden'

ontwikkelinoen I'n deze sector
BureauLagendiJkheeftinopdrachtvandeVerenigingvandeNederlandse
chemLgche rndustrie tweemaar een onderzoek gedaan waarin het beeld van de

chemLeche lndustrie naar voren kwam. De chemische industrie wordt slecht

gewaardeerd, met name doordat mensen enorme schadelijke gevolgen voor het

milieu(aldannietterecht)signaleren.DoordeNederlandseSederatievoor
KunstBtoffen is aan het eind van de jaren tachtig een onderzoek gedaan naar

het imago van kunststoffen waaruit bleek dat het imago over het algemeen

genomennietzogoedwas.Medemethetoogopdezeresultatenheeftdeze
branche organisatie een milieu"poot' ontwikkeld om zo eerst intern orde op

zaken te atellen. In de volgende bijlage wordt nog eens uitgebreid lngegaan

oppubliekehoudingentenaanzlenvandechemiecheinduEtrie.

Concluderende oomerkLnoen

op grond van de gesprekken met de boundary-BPanners kan met enige

voorzichttgheld worden gesÈeld dat:
1 publlekshoudingen ten aanzien van de landbouw als vrij positLef worden

ervaren, alhoewel men de kritische geluiden vanuit de bevolking wel

onderkent.
2 met name de milieuProblematiek als knelpunt wordt gezien ln het imago

van de landbouw.

3 de oorzaken voor de knelpunten zowel in de identitelt ale in het imago

van de landbouw moeten worden gezocht'

4 technologte btJ de gemiddelde burger geen rol speelt in het beeld ten

aanzien van de landbouw. Technologlsche ontwikkelingen kunnen een

oorzaakzlJnvoordeknelpunteninhetimago.Tevengkunnenzeeen
oplossing vormen voor deze problemen. Eventuele diserepantiea die

ontgtaan door technologie dienen door middel van een dialoog met

maatschappellJke organisaties en voorlichting te worden opgelost'

5 er veel vergchiltende meningen zijn over de landbouw' ÍIanneer deze

sector wl,l communiceren met zijn omgeving zal hij zich in elk geval

moet richten oP Jongeren, intermediairen/opinieleiderg en krittgche

conEumenten-
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de knelpunten in de beeldvorming omtrent de Landbouw het beEt kunnen

worden opgelost door de problemen in de feitelijke situatie aan te
pakken. DaarnaaEt speelt communicatie een belangrijke ro1, waarbJ.J het
onduideltJk is hoe deze communicatie het beste georganiseerd kan

rdorden.
De overheid een goed en realistisch voorwaardenscheppend beleid dlent
te voeren.

De hierboven gënoemde punten zJ.Jn natuur)-ijk gebaseerd op een kleln aantal
Lnterviews (14). Vandaar dat zij niet bedoeld zijn als conclusieg maar meer

als een een indicatie voor mogelijke aanknopingsPunten in een toekomstlge
(communtcatle) sÈrategie.
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BIJLAGE 2. PUBLIEKSHOUDINGEN TEN AÀNZIEN VAN DE CHEMISCHE INDUSTRTE

De chemiEche Lndustrie heeft net als de landbouw te kampen met problemen in
het lmago. Hoewel er grote verschillen tussen beide sectoren bestaan zlJn er

ook een aantal overeenkomsten, zeker voor wat betreft de imago-problematiek.

Dit maakt een vergelijking tussen beide sectoren mogelijk. Bovendien heeft de

chemLEche industrie naar aanleiding van de imago-problemen beeloten tot het

ontwikkelen van een internationaal Programma "Responsible Care" genaamd.

UogeliJkerwtjs kan dit programma aanknopingspunten bieden voor de lmago-

problemen van de landbouw.

Zowel de chemische induetrie als de landbouw worden steeds kritiecher bekeken

in hun doen en laten door het pubtiek. Dit is niet zo verwonderlijk omdat de

activiteiten van beide sectoren en de gevolgen daarvan iedereen in de

eamenleving raken. De activiteiten van beide sectoren hebben onder andere

invloed op de kwaliteLt van het milieu. Daarnaast is de landbouw bepalend voor

de kwallteit van het aangeboden voedsel.

De kritische benadering van het publiek wordt ook weerspiegeld in het imago

van beide Eectoren. Echter is er bij de landbouw nog sprake van een aantal
knelpunten in het positieve beeld dat het publiek heeft van deze eector, bij
de chemische industrie is sprake van een imago-dal. Dit betekent dat
publJ.ekshoudingen ten aanzien van deze sector over de gehele linie genomen

uiterst negatief zijn. Uit een onderzoek dat Bureau Lagendijk in 1989 in
opdracht van de Vereniging van de NederlandEe Chemische Industrie (VNCf) heeft
uLtgevoerd naar het imago van de chemische industrie bfijkt dat deze vaak

vereenzelvigd wordt met milieuvervuiling (VNCI/Lagendijk Onderzoek, 1989). Dtt
heef,t een negatief effect op de publiekshoudingen ten aanzien van deze eector.
Zeker als daarbij nog wordt bedacht dat 9Ot van de ln het onderzoek

ondervraagde mensen mtlieuvervuiling alE maatschappelijk probleem nurnmer een

kiezen, en de chemische indusÈrie (aI dan nieÈ terecht) als grootste
milieuvervuiler aanwijst. Uit een vergelijkbaar onderzoek uit 1991 blijkt dat

er nog weinig veranderingen zijn te bespeuren. Nederlanders zijn weliswaar
Lete minder pessimiatiech over milieu-ontwikkelingen, maar ze bliJven de

chemLsche Lndustrie een slecht harÈ toedragen (VI{CI/Lagendijk, 1991).

Een eantal opinie-onderzoeken heeft aangetoond dat het imago van de landbouw

daarentegen vrLJ poELtief IB (zie Oomen et aI., 1991; Agraview, 19921. 9ÍeI

worden er een aantal knelpunten gesignaleerd in de beeldvorming omtrent de

landbouw, zoals met betrekking tot de milieuproblematiek, het welzijn van de

dieren in de lntensieve veehouderij en biotechnologie. DaarbiJ dient wel te
worden opgemerkt dat het ene knelpunt waarschijntijk door meer mensen wordÈ

gestgnaleerd dan andere knelpunten.

In beide gevallen zien we mogelijk dezelfde consequentie. l{e doelen op de
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geringe populariteit van de sectoren bij leerlingen. Dit hoeft niet alleen het

gevolg te zijn van een problemat5-sch imago, maar dit verband is zeker niet
onhraargchiJnfijk (zie onder meer Rozendaal, 1992; Boetzkes, L9921.

De chemieche bedriJven hebben zich gerealiseerd dat er iets moet veranderen

in beeldvorming omÈrent de chemische industrie, vandaar dat zij gestart zijn
met een internationaal programma "Responsible Care" genaamd. Dit progrErmma

houdt In dat chemieche bedrijven hun prestaties op millieu-, gezondheid- en

velligheidgebied verbeteren (identiteit) en er daarna over communiceren met

hun omgeving. Dus deze benadering kent zowel een intern als extern component

(Selman, Lgg2l. Het interne component ("be good") dient daarbij vooraf te gaan

aan het externe component ( "teII it" ) . Naar buiten is men onder andere actief
ten aanzien van de problematieche groep leerlingen, een belangrijke input-
doelgroep. Daarom zijn onderwijsfilms ontwikkeld over de chemie (Jong,

Steenland, 1993). Hoewel verbetering van het imago bij "Responsible Care" niet
voorop etaat kan het volgens Selman (1992) wel de belangriJkste weg zLJn

waarlangs de chemie haar imago kan verbeteren.

"Repsonaible Care" wordt als volgt uitgedragen. De VNCI, de branchevereniging
van de chemieche industrie, is de informatieverschaffer en motor van het

programma in Nederland. Zij kan leden informatie verstrekken over het hoe en

rraarom. De echte implementatie ligt daarentegen bij de afzonderlijke
bedrJ.Jven. Het ls hun verantwoordelijkheid om de veiligheids-, gezondheids,

milleu-, en communicatie-aanpak te verbeteren. Ànderen kunnen hun daarbij wel

helpen. De VNCf heeft een communicatieplan opgesteld die de bedriJven kunnen

gebruiken alg handleiding voor de invulling van hun eigen "Responsible Care"

gedachte (vNcI, tgg2l. In het kort komt "ReEponsible care" er dus op neer dat

chemische bedriJven werken aan hun identiteit door allerleL feltellJke
problemen op te losgen. Daarna proberen ze hun inspanningen utt te dragen naar

het pubtiek, waardoor publiekshoudingen ten aanzien van de chemie zich

lrceitief kunnen ontwlkkelen. De branchevereniging schept het kader, waarbinnen

de Lndividuele chemische bedrijven hun eigen "Reponsible Care" ideeën kunnen

vormen en uttdragen.

'Repaoneible Care" zou aanknoplngspunten kunnen bieden voor de landbouw. Na

een lnventarlgatle van de belangrijkete problemen zou de landbouw ook over

kunnen gaan op een preatatieverbetering op velerlei gebieden. Daarna zou de

identitel,tsverbetering moeten worden uitgedragen naar de omgeving. De

communicatie dient daarbij in een goed georganiseerd nationaal kader te worden

gegoten, waarbiJ de Lndividuele boer en tuinder voldoende rulmt wordt gelaten

om de ldeeën aan te passen aan hun e|gen specifieke situatte.

fenslotte dient te worden opgemerkt dat hoewel de uitgangspunÈen van

'Reeponsible Care" ook kunnen worden toegePast oP de landbouw heÈ niet
nogellJk en rrenaelijk is de ideeën exact te copiëren. De exacte invulling van
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€en dergeltjk programma zou gebaseerd moeten zijn op het specifieke karakter
van de landbouw.


