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Bij de keuze voor voedingsmiddelen laten 
consumenten zich leiden door verschillende 
voedselkenmerken zoals gezondheid, 
productieproces, prijs en smaak. 
Campagnes van de overheid over voeding 
kunnen effectiever zijn als de overheid kan 
aansluiten bij de belevingswereld van de 
consument. Het Landbouw Economisch 
Instituut (LEI) deed onderzoek naar die 
belevingswereld en onderscheidde vier 
typen consumenten op wie de overheid 
zich kan richten: de behoudende, de 
avontuurlijke, de betrokken en de 
gemakzuchtige consument.
 
Aan welke kenmerken moet ons dagelijks 
voedsel voldoen? Als je dit aan consumen-
ten vraagt, kunnen de antwoorden flink 
verschillen, want niet iedere consument 
stelt dezelfde eisen. Consumenten kunnen 
voedselconsumptie zien als iets plezie-
rigs in het leven en de voorkeur geven aan 
een goede smaak boven een gemakkelijke 
bereidingstijd. Zintuigen kunnen dus een rol 
spelen, maar bijvoorbeeld ook idealen zoals 

een beter milieu of een eerlijke handel. In 
eerder wetenschappelijk consumentenon-
derzoek (1, 2) zijn dertien voedselkenmerken 
in kaart gebracht die betrekking hebben op: 
gezondheid, prijsniveau, gewichtscontrole, 
humeur, bekendheid met het voedselproduct, 
bereidingsgemak, aantrekkelijkheid, natuur-
lijke bestanddelen, het ecologische systeem, 

eerlijke handel, religie, ambachtelijkheid en 
veiligheid. 
Ook de rol die de overheid bij elk van deze 
kenmerken speelt, kan behoorlijk verschil-
len. Weinig consumenten zullen eisen dat de 
overheid zich bemoeit met bereidingsgemak 
of aantrekkelijkheid, maar vele consumenten 
willen dat de overheid zich sterk maakt voor 

Consument 
verwacht zorg voor 

volksgezondheid van 
overheid

Consumenten kiezen hun voedingsmiddelen onder andere op prijs en bereidingsgemak.
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een goede volksgezondheid of een eerlijke 
handel. Om effectief te communiceren over 
haar eigen rol, is het voor de overheid van 
belang om aan te sluiten bij de belevingswe-
reld van de consumenten.
In een studie in opdracht van het ministerie 
van LNV hebben we twee zaken onderzocht 
die belangrijk zijn voor een effectieve over-
heidscommunicatie:
1. Is het mogelijk om binnen Nederland 
groepen consumenten te identificeren die 
een vergelijkbaar belang hechten aan de 
verschillende voedselkenmerken? En als 

dergelijke groepen bestaan, kunnen we dan 
een sociaaldemografisch en mediaprofiel van 
ze opstellen? Antwoorden op deze vragen 
kunnen beleidsmakers helpen om de juiste 
doelgroep voor hun communicatiecampag-
nes te identificeren en te bereiken.
2. Welke onderlinge verbanden bestaan er 
tussen de voedselkenmerken? Is het bijvoor-
beeld zo dat binnen een consumentengroep 
alle kenmerken hoog of alle kenmerken laag 
gewaardeerd worden? Of is het misschien zo 
dat een hoge score op het ene kenmerk sa-
mengaat met een lage score op het andere? 

Antwoorden op deze vragen kunnen beleids-
makers helpen met het afstemmen van de 
communicatieboodschap op de belevingswe-
reld van de consumenten.

Consumentengroepen  Bovenstaande 
onderwerpen zijn onderzocht door een 
enquête te houden onder 2031 Nederlandse 
respondenten van 18 jaar en ouder. Het 
Nederlandse onderzoeksinstituut CenterData 
selecteerde deelnemers door middel van een 
steekproef, waarbij ervoor werd gezorgd dat 
het demografische profiel van de steekproef 
representatief was voor de Nederlandse 
bevolking. 
Op basis van de uitkomsten kon de Neder-
landse bevolking onderverdeeld worden in 
vier consumentengroepen. De grootste groep 
(31,1 %) kreeg de naam ‘behoudend’. De ove-
rige drie groepen, die ongeveer even groot 
zijn, werden getypeerd als ‘avontuurlijk’  
(24,6 %), ‘betrokken’ (22,8 %) en ‘gemak-
zuchtig’ (21,5 %).
De behoudende groep bestaat uit mensen 
die een gemiddelde belangstelling hebben 
voor de kenmerken van hun dagelijkse voed-
sel. Deze mensen vinden het, in vergelijking 
met de andere groepen, belangrijk dat hun 
voedsel bekend voedsel is. 
De avontuurlijken houden van kokkerellen en 
vinden het onder andere belangrijk dat het 
voedsel natuurlijke bestanddelen bevat. 
De betrokkenen maken zich, in vergelijking 
met de andere groepen, de meeste zorgen 
over de voedselveiligheid in Nederland en zij 
vinden vrijwel alle voedselkenmerken zeer 
belangrijk. 
De gemakzuchtigen gebruiken emotionele 
motieven bij hun voedselkeuze. Ze eten ‘om 
het leven aan te kunnen’, zonder daarbij acht 
te slaan op het soort voedsel dat ze eten.

Voedselkenmerken  Hoe zit het met 
de onderlinge verbanden van de voedselken-

Roddelbladen veel gelezen door behoudende consument

de avontuurlijk 

ingestelde 

Consument houdt 

van kokkerellen.
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merken? De betrokkenen en gemakzuchtigen 
kunnen we beschouwen als tegenpolen, 
vooral bij de kenmerken rond het produc-
tieproces, zoals het ecologische systeem, 
eerlijke handel, ambachtelijkheid en natuur-
lijke bestanddelen, en de gezondheid. De 
betrokkenen scoren op al deze kenmerken 
veel hoger dan de gemakzuchtigen. Ook de 
avontuurlijken en behoudenden zijn elkaars 
tegenpolen. Bij de avontuurlijken gaat, in 
vergelijking met de behoudenden, een hogere 
score op gezondheid, natuurlijke bestandde-
len en veiligheid samen met een lagere score 
op prijsniveau, bekendheid met het voedsel-
product en bereidingsgemak.
De sociaaldemografische achtergronden 
van de respondenten in het onderzoek zijn 
gebruikt om het profiel van de vier consu-
mentengroepen verder aan te scherpen. De 
grootste verschillen zijn gevonden tussen de 
betrokken en gemakzuchtige mensen. De be-
trokken mensen bestaan voor het merendeel 
uit vrouwen (59,4 %); bijna driekwart is kin-
derloos; de helft leeft in een tweepersoons-
huishouden; bijna tweederde is met pensioen 
en de gemiddelde leeftijd is 57 jaar. Dit is een 
groot verschil met de gemakzuchtigen. Die 
groep bestaat in meerderheid uit mannen; 
bijna driekwart heeft een betaalde baan; meer 
dan de helft leeft in een gezinsverband; en 
de gemiddelde leeftijd is 44 jaar. De verschil-
len tussen de behoudende mensen en de 
avontuurlijke mensen zijn minder uitgespro-
ken. Eenderde van de behoudende mensen is 
lager opgeleid en de meerderheid heeft een 
baan. In vergelijking met alle andere groepen, 
bevindt zich onder de avontuurlijke mensen 
het hoogste percentage hoger opgeleiden 
(44,4 %) en iets meer dan de helft van hen 
leeft in tweepersoonshuishoudens (51,0 %).

mediagebruik  Mediaprofielen zijn van 
essentieel belang voor de bereikbaarheid van 
consumenten en daarom is er in de steek-
proef navraag gedaan naar het mediagebruik 
van de consumenten. Een aanzienlijk deel 
van de behoudende mensen leest regelmatig 
in roddelbladen zoals Privé en Story, luistert 
regelmatig naar Radio 1 en 2, en veel mensen 
in deze groep kijken graag naar televisie-
programma’s over showbusiness. Een 

aanzienlijk deel van de avontuurlijke mensen 
leest regelmatig in de Volkskrant of NRC 
Handelsblad, kijkt graag naar nieuws- en 
actualiteitenrubrieken en, weinig verassend, 
raadpleegt regelmatig kooktijdschriften. Een 
behoorlijk aandeel van de betrokken mensen 
leest regelmatig tijdschriften over tuinieren, 
leest graag in de Libelle en Margriet en kijkt 
graag naar talkshows en programma’s over 
kunst en cultuur, terwijl ze, in vergelijking 
met de andere groepen, niet van popmuziek 
op de radio houden. De gemakzuchtige 
mensen ten slotte, vallen op door voorkeuren 
voor de Telegraaf en tijdschriften over opvoe-
ding, carrière en werk, en door hun voorkeur 
voor popmuziek op de radio.
De voedselkenmerken waarbij de overheid 
een actieve rol speelt, staan in meer of 
mindere mate op de politieke agenda. Bij 
de jongste Kamerverkiezingen zijn er tien 
partijen in de Tweede Kamer gekozen, elk 
met hun eigen standpunt over deze voedsel-
kenmerken. Het is interessant om na te gaan 
hoe de vier consumentengroepen gerelateerd 
kunnen worden aan de politieke partijen. Uit 
het onderzoek bleek dat het electoraat van 
de Partij voor de Dieren en GroenLinks in 
meerderheid bestaat uit betrokken en avon-
tuurlijke mensen, zoals ook op grond van 
het profiel van deze partijen verwacht mocht 
worden. Het electoraat van VVD, Partij voor 
de Vrijheid en SGP bestaat in meerderheid uit 
behoudende en gemakzuchtige mensen. Op 
de PvdA en D66 stemmen vooral de avon-
tuurlijken en behoudenden, en op het CDA, 
ChristenUnie en de SP vooral de betrokkenen 
en behoudenden. 

ConClusie  De constatering dat niet 
iedere groep even sterk geïnteresseerd is 
in de verschillende voedselkenmerken, kan 
beleidsmakers helpen bij het nemen van bud-
getbeslissingen voor communicatiecampag-
nes. Zo zal het naar alle waarschijnlijkheid 
moeilijker zijn, en dus meer budget vergen, 

om de gemakzuchtigen te bewegen meer op 
milieuaspecten te letten dan bijvoorbeeld 
de avontuurlijken. Door zich te richten op 
specifieke doelgroepen, die afhangen van 
het doel van de communicatiecampagne, in 
plaats van op de gehele bevolking, kunnen 
beleidsmakers hun beperkte middelen op een 
efficiënte manier inzetten. 
Ook de constatering dat in bepaalde con-
sumentengroepen een hogere score voor 
het ene voedselkenmerk samen kan gaan 
met een lage score voor het andere voed-
selkenmerk, kan beleidsmakers helpen bij 
de effectiviteit van de communicatiebood-
schappen. Zo is het niet aan te bevelen om 
te proberen de groep behoudenden op hun 
gewicht te laten letten door reclame te maken 
voor nieuwe gezonde producten. Dit is niet 
verstandig omdat deze groep juist bekend 
en vertrouwd voedsel wil eten. Veel beter is 
het om in de communicatieboodschap voor 
de behoudenden aannemelijk te maken dat 
een goede gewichtsbalans niet betekent dat 
er onbekende, nieuwe producten gegeten 
moeten worden. De avontuurlijken daarente-
gen, kunnen naar alle waarschijnlijkheid nu 
juist wel gemotiveerd worden door nieuwe, 
gezonde producten aan te bevelen.
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Betrokken consument het meest bezorgd over 
voedselveiligheid
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