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Voedingsvoorlichting

  in 
de landbouw en de toegenomen

verstedelijking is de afstand tussen de
boer en de consument steeds groter
geworden. Een gevolg is dat de ver-
binding van de consument met zijn
voedsel grotendeels verloren is
gegaan. Daarbij komt dat producen-
ten in tv-commercials nog vaak een
romantisch beeld schetsen van de tot-
standkoming van hun producten. De
consument heeft hierdoor geen reëel
beeld meer van de productie van zijn
voedsel. Het is dan ook niet verwon-

derlijk dat er bij consumenten ver-
warring ontstaat als tijdens een voed-
selcrisis de vaak heel wat minder
romantische werkelijkheid naar
boven komt.

De keuze bij de aankoop van voed-
sel wordt vaak op basis van foutieve
of ontbrekende kennis gemaakt. Een
goed voorbeeld hiervan is de discre-
pantie tussen de mening van consu-
menten over dierenwelzijn en hun
gedrag bij de aankoop van vlees.
Vraag mensen naar wat ze vinden van
de omstandigheden waarin kippen in
de bio-industrie worden gehouden;
velen zullen hier negatief tegenover

staan. Maar in hun koopgedrag spe-
len dergelijke bezwaren nauwelijks
een rol. Men kiest uiteindelijk toch
voor het goedkope stukje kipfilet in
de supermarkt. Prijs lijkt het te win-
nen van morele aspecten. Het is dus
zaak de twee verschillende attitudes
die mensen hebben met elkaar te ver-
binden: de attitude als burger ten
aanzien van de intensieve veehoude-
rij, die hij vaak afkeurt, versus de atti-
tude als consument, die wel het goed-
koop geproduceerde stuk vlees koopt.

Bovendien hebben consumenten er
vaak geen weet van dat zij door de
keuzes die ze maken, invloed uitoefe-
nen op de productiewijze van hun
voedsel. Zo worden onbedoeld
bepaalde productiewijzen in stand
gehouden of belemmerd.

Bewustwording    Voor de consu-
ment een bewuste keuze kan maken,
is het van groot belang de afstand
tussen de consument en zijn voedsel
te verkleinen. De consument dient
hiervoor eerst meer kennis te hebben
over de herkomst van zijn eten, over
de voedselketens, de productiewijzen
en de kwaliteit van zijn voedsel.
Daarna moet het voor de consument
duidelijk worden dat hij met zijn aan-
koopgedrag invloed kan uitoefenen
op de voedselketen. Kortom, de con-
sument is zich dan bewuster van de
eigen rol die hij of zij speelt in de
voedselketen.

Het is echter gebleken dat de consu-
ment niet echt openstaat voor deze
informatie. De vraag: ‘What is in it
for me?’, is hier duidelijk aan de orde.
Een voorwaarde om de voordelen
voor consumenten duidelijk te kun-
nen maken, is dat informatie toegan-
kelijk en begrijpelijk is. Daarbij komt
nog het probleem dat de consument
niet kan worden gedwongen om zijn
kennis daadwerkelijk om te zetten in
gedrag. Het is dan ook de uitdaging
om de consument te verleiden om de

informatie tot zich te nemen waar-
mee hij tot een weloverwogen keuze
van zijn voedsel komt. Het Voedings-
centrum ziet zich voor die uitdagende
taak gesteld.

Ketencampagne    In het voorjaar
van 2004 is het Voedingscentrum al
begonnen met de zogenoemde meer-
jarige KetenCampagne. Deze maakt
deel uit van de door het ministerie
van LNV gefinancierde campagne
Van Commotie naar Communicatie.
Het doel van de KetenCampagne is
het vergroten van het kennisbewust-
zijn van de consument en het vergro-
ten van zijn inzicht in de herkomst
van producten en productiemethoden
en -technieken. Het uiteindelijke doel
is om de consument beter in staat te
stellen om op een verantwoorde,
bewuste wijze zijn voedsel te kiezen.

Dit betekent bijvoorbeeld dat con-
sumenten inzicht krijgen in de ver-
schillen tussen diverse veehouderij-
systemen. Wat zijn de voor- en nade-
len voor zowel milieu, dierenwelzijn,
als arbeidsomstandigheden van de
verschillende methoden? Dit kan lei-
den tot meer inzicht en een groter
begrip van de consument in onder
andere het prijsverschil tussen de ver-
schillende methoden. Met deze nieu-
we inzichten kan de consument dan
een bewustere keuze maken tussen
vlees dat afkomstig is van verschillen-
de methoden. Uiteindelijk blijft de
keuze bij de consument. Het Voe-
dingscentrum kan en wil hierin niet
sturend zijn. Het Voedingscentrum
wil alleen alternatieven presenteren
zonder een waardeoordeel uit te spre-
ken.

Jeugd    Om de consument te bewe-
gen zich te verdiepen in dit thema is
ervoor gekozen om de onderwerpen
van de voedselketen te communiceren
aan de hand van aansprekende pro-
ducten. Zo is eerst in mei 2004 de
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pizzaketen en in februari van dit jaar
de erwtensoepketen onder de loep
genomen. Bij beide campagnes is een
tv-spot gebruikt die het begrip voed-
selketen onder de aandacht van het
publiek bracht en opriep om zich te
verdiepen in de voedselketen. De
spots verwezen naar de website van
het Voedingscentrum, waar veel
informatie te vinden is over de voed-
selproductieketen en de herkomst van
ons voedsel. Daarnaast zijn animaties
ontwikkeld om op een speelse
manier, aan zowel jongeren als vol-
wassenen, kennis over te dragen over
de voedselketen. Vervolgens is tijdens
de campagne Erwtensoep een recep-
tenboekje verspreid. Dit recepten-
boekje fungeerde als drager voor
informatieve teksten over de her-
komst van voedsel en informeerde de
consument over mogelijkheden van
een bewuste keuze.

Als het gaat om het aanleren van het
bewust kiezen van voedsel is de jeugd
een belangrijke doelgroep. Deze groep
vormt tenslotte de consumenten van
de toekomst. Door mensen jong te
leren over het bestaan van voedsel-
productieketens en de invloed die ze
daarop uitoefenen, raken ze op een
vanzelfsprekende manier vertrouwd
met de verschillende aspecten van de
herkomst van voedsel. Via lespakket-
ten voor het onderwijs krijgen leerlin-
gen op een leuke manier informatie
over de productie van voedsel.

Rol industrie    Om de consument
stapje voor stapje de omslag te kun-
nen laten maken naar een bewustere
keuze zal het Voedingscentrum, in
opdracht van het ministerie van LNV,
de komende jaren expliciet blijven
communiceren over het belang van
kennis over de voedselketen en de
invloed die de consument hierop kan
uitoefenen met zijn koopgedrag.
Tevens zal er steeds meer verdieping
in het onderwerp worden aange-

bracht.
Behalve voor de consument, die

wordt opgeroepen zich te verdiepen
in de productie van zijn voedsel, is er
ook een duidelijke rol weggelegd voor
de industrie. Door meer transparantie
over hun producten wordt de consu-
ment nog beter in staat gesteld afwe-
gingen te maken bij de keuze van zijn
voedsel. Het Voedingscentrum pleit
voor een nationale database waarin
de productiewijze van voedsel trans-
parant wordt gemaakt. Uiteindelijk
zullen consumenten ook die informa-
tie gaan eisen. Het Voedingscentrum
onderschrijft dan ook het idee van de
WOK-wet. Het gaat hierbij om een
voorstel voor een ‘wet’ waarmee con-

sumenten het recht krijgen op infor-
matie over de productiewijze.

Met al deze activiteiten verwacht het
Voedingscentrum bij te kunnen dra-
gen aan het doel dat minister

Veerman zich gesteld heeft: de ver-
schuiving van onbewuste, gedachtelo-
ze aankopen naar weloverwogen keu-
zes, die zijn gemaakt op basis van 
eerlijke, onafhankelijke infor-
matie.

voedselkeuze

Zorgen dat de consument 

bewuste voedselkeuze maakt

De lespakketten bestaan uit een docentenhandleiding en leerlingenmateriaal, zoals placemats en educatieve puzzels.


