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   EU gefinancierde
TRUST-project* onderzocht in

vijf lidstaten (Italië, Verenigd
Koninkrijk, Duitsland, Nederland en
Frankrijk) hoe het vertrouwen van
consumenten in voedselveiligheid en
risicomanagement tot stand komt en

teloor gaat en welke rol informatie
daarbij speelt. Daarnaast probeerde
het onderzoek te achterhalen hoe de
maatschappelijke diffusie van ver-
trouwen verloopt. In Nederland wer-
den in het kader van dit project
groepsdiscussies met consumenten

georganiseerd en een survey onder
consumenten uitgevoerd.

Groepsgesprekken    De groepsdis-
cussies (focusgroepgesprekken) had-
den tot doel om de sociale en culture-
le dimensies van consumentenver-
trouwen in kaart te brengen ofwel te
achterhalen in hoeverre sociale en
culturele factoren een rol spelen bij
het ontstaan dan wel verliezen van
vertrouwen.

Er zijn twee focusgroepgesprekken,
van elk vier groepen, uitgevoerd. De
eerste ronde vond plaats in de zomer
van 2003, de tweede in september
2004. In de eerste ronde werden de
volgende zaken besproken: voedsel-
keuze, vertrouwen en voedselveilig-
heid, informatie en communicatie en

Voedselveiligheid

Voedselconsumptie en voedselveiligheid

Vertrouwen en wantrouwen
onder consumenten

De laatste jaren hebben verscheidene voedselcrises het vertrouwen van consumenten in de voed-

selveiligheid geschaad. Risicoanalyse werd een belangrijk begrip en kreeg een prominente plaats

in het voedselveiligheidsbeleid van de Europese Unie (EU). Door de oprichting van het European

Food Agency toonde de Europese Commissie haar betrokkenheid bij voedselveiligheid als een

Europese missie. Maar het oprichten van een nieuw controle-instituut is niet voldoende om het

vertrouwen van de consument te herwinnen. Om effectief beleid te kunnen ontwikkelen, moet

eerst duidelijk zijn hoe consumenten denken over voedselconsumptie en voedselveiligheid.
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Voedselveiligheid

de macht en rol van consumenten. In
de tweede ronde ging het over
gedragsverandering tijdens voedsel-
schandalen; voedselveiligheid in ‘nor-
male’ situaties en het relatieve belang
van verschillende bronnen van infor-
matie.

Voor de eerste ronde groepsgesprek-
ken zijn op basis van consumptiestijl
vier categorieën deelnemers geselec-
teerd. Daarbij ging het ten eerste om
mensen die genieten en plezier bele-
ven aan het zoeken van kwaliteits-
voedsel en bereid zijn daar meer voor
te betalen (de ‘pleziergroep’).
Daarnaast zijn mensen geselecteerd
die bewust rekening houden met de
sociale, ethische en milieueffecten van
hun consumptiegedrag (de ‘kritische

groep’). Vervolgens zijn mensen bena-
derd die verantwoordelijk zijn voor
het welzijn van mensen die afhanke-
lijk van hen zijn (de ‘zorggroep’). Tot
slot zijn mensen uitgenodigd die
vooral op de prijs van voedsel letten
(de ‘prijsbewuste groep’).

Voor de tweede ronde groepsge-
sprekken werden deelnemers op basis
van leeftijd gekozen (jonger dan 30
jaar of ouder dan 50 jaar) en hun
voorkeur voor centrale (publieke)
dan wel decentrale (private) informa-
tiebronnen. Doel was om te achterha-
len of jongeren en ouderen in hun
reactie op voedselschandalen verschil-
len. Levenservaring en de herinnering
aan eerdere schandalen zouden van
invloed kunnen zijn op het gedrag tij-
dens een nieuw voedselschandaal.
Ook werd verwacht dat mensen die
tijdens een voedselschandaal vooral
gebruik maken van gecentraliseerde
informatiebronnen, zoals de media,
anders reageren dan mensen die
vooral vertrouwen op informatie uit
hun persoonlijke netwerk.

Rekening houden met    In de eer-
ste ronde bleek dat deelnemers bij de
keuze van voedsel rekening houden
met versheid en smaak, prijs en
gemak, maar ook met veiligheid. Ze
willen zeker zijn dat hun eigen
gezondheid veilig is, maar vinden die-
renwelzijn en milieubescherming wel
belangrijk. Alleen de deelnemers die
een grote persoonlijke interesse in
voedsel en voedselproductie hebben,
de ‘kritische groep’ en de ‘plezier-
groep’, passen echter hun consump-
tiegedrag hierop daadwerkelijk aan.
Bijna alle groepen voelen zich relatief
veilig wat voedselproductie en -con-
sumptie betreft. Ze voelen zich
beschermd door de vele regels en de
controles van de overheid.

Voedselschandalen beschouwt men
als een uitzondering, veroorzaakt
door het wangedrag van hebzuchtige
(grote) producenten en grootwinkel-
bedrijven. Opvallend is dat wie voor-
namelijk biologisch of vegetarisch eet,
zich door deze keuze gewapend en

veilig voelt. Het voedselschandaal dat
de meeste indruk heeft gemaakt, is de
BSE-crisis.

De deelnemers zijn het er niet over
eens of voedselveiligheid is toe- of
afgenomen in vergelijking met vroe-
ger. ‘Zorgenden’ en ‘prijsbewuste deel-
nemers’ vinden voedsel tegenwoordig
veiliger, terwijl de deelnemers van de
andere twee groepen voedsel onveili-
ger vinden. Ook verschillen de ‘zorg-
en prijsbewuste groepen’ en de ‘kriti-
sche en pleziergroepen’ in hun opvat-
ting over de eigen verantwoordelijk-
heid van consumenten met betrek-
king tot voedselschandalen. Het zijn
vooral de laatstgenoemden die veel
belang hechten aan de eigen verant-
woordelijkheid van consumenten en
klagen alleen onvoldoende vinden.
Naar hun mening kan de bewuste
consument door het eigen handelen
wel degelijk verschil maken.

Informatie    De meeste deelnemers
bekritiseren het gebrek in de eerste
ronde aan objectieve en feitelijke
informatie over voedselveiligheid.
Bovendien willen ze altijd informatie
krijgen en niet alleen wanneer er een
voedselschandaal is. De informatie
die nu beschikbaar is, wordt gezien
als gekleurd en niet betrouwbaar,
omdat degene die informatie geeft,
wellicht uit eigen belang handelt. De
deelnemers aan de ‘zorg-’ en ‘prijsbe-
wuste groepen’ hebben het meeste
vertrouwen in onafhankelijke en
wetenschappelijke instanties; ‘kriti-
sche’ en ‘pleziergroep-deelnemers’
hebben meer vertrouwen in kleine
winkeliers en producenten van de
biologische sector.

Zowel de ‘kritische’ als de ‘plezier
groepdeelnemers’ kopen het grootste
deel van hun voedsel in een biologi-
sche winkel of direct van een biologi-
sche boer. De meeste deelnemers van
de ‘zorg-’ en ‘prijsbewuste groepen’
kopen hun voedsel vanwege de prijs
en het gemak in de supermarkt.
Hieruit is af te lezen dat waar mensen
hun voedsel kopen inderdaad wordt
beïnvloed door de houding ten
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opzichte van voedsel en voedselveilig-
heid.

Houdbaarheid    In de tweede
ronde groepsgesprekken bleek dat alle
deelnemers bij voedselveiligheid
vooral denken aan de houdbaarheid
van voedsel. Van alle voedselschanda-
len heeft ook hier de BSE-crisis de
meeste indruk nagelaten vanwege de
mogelijke gevolgen voor mensen.
Tijdens een voedselschandaal mijden
de deelnemers het product in kwestie
of ze eten er minder van. De meeste
deelnemers hervatten het oude gedrag
na geruststellende berichten in de
media en omdat de angst in de loop
van de tijd ‘gewoon’ afneemt.

Opvallend is dat alle deelnemers aan
de groepsgesprekken het belangrijk
vinden zelf over de informatie in de
media te kunnen oordelen. Ze willen
niet alleen de conclusie lezen, maar
op basis van gedetailleerde informatie
zelf een mening kunnen vormen.

In tegenstelling tot de verwachtin-
gen zijn er alleen kleine verschillen
tussen jongere en oudere personen,
en tussen mensen die gecentraliseerde
informatiebronnen gebruiken of
informatie uit hun persoonlijke net-
werk. Toch is het mogelijk enkele
trends te onderscheiden. Het lijkt
erop dat jongere deelnemers genoe-
gen nemen met de algemene infor-
matie die ze krijgen, terwijl oudere
deelnemers doorgaans op zoek gaan
naar meer informatie. Jongeren ver-
trouwen erop dat de producten in de
winkel veilig zijn omdat de winkelier
of de overheid daar zorg voor dragen.
Oudere deelnemers vertrouwen gro-
tendeels op hun eigen levenservaring.
Ze blijven kritisch en vertrouwen de
overheid of de informatie in de media
niet onmiddellijk.

Survey     De survey onderzocht
welke factoren het vertrouwen van
consumenten in voedselveiligheid en
informatie hierover beïnvloeden. De
bedoeling was ten eerste om op basis
van sociale en demografische ken-
merken en persoonlijkheidskarakte-

ristieken consumentengroepen te
identificeren. Ten tweede is onder-
zocht in hoeverre deze kenmerken de
houding van consumenten over voed-
sel en voedselveiligheid en hun ver-
trouwen in risicocommunicatie beïn-
vloeden.

De vragen richtten zich op sociale,
demografische en economische ken-
merken, de houding ten aanzien van
voedselrisico’s, algemene en voedsel-
gerelateerde gegevens over de per-
soonlijkheid van respondenten (bij-
voorbeeld kwaliteits- en milieube-
wustzijn) en gegevens die het vertrou-
wen in specifieke informatiebronnen
meten (bijvoorbeeld geloofwaardig-
heid van de bron, competentie en
perceptie van accuratesse en kennis).
Veel vragen richtten zich specifiek op
kip omdat kip in het algemeen als
weinig riskant wordt ervaren en in
alle landen relatief veel wordt gegeten.
In totaal zijn in de vijf landen 2.725
interviews gehouden waarvan 539 in
Nederland.

Nederland    Meer dan de helft van
de Nederlandse respondenten be-
steedt meer dan € 120 per week aan
voedsel. Dit is meer dan in de andere
vier landen; van alle respondenten
besteedt 61 procent tussen de € 45 en
€119 aan voedsel per week (voor
consumptie thuis). Verder zijn
Nederlanders het minst bezorgd over
genetisch gemodificeerd voedsel,
maar vinden ze, net als de meeste
andere respondenten, voedselveilig-
heid ‘erg belangrijk’. Daarnaast lijken
Nederlandse respondenten het meest
avontuurlijk ingesteld wat het proe-
ven van onbekende en nieuwe voe-
dingsmiddelen betreft en het bezoe-
ken van buitenlandse restaurants.

Wanneer het specifiek om kip gaat,
vinden respondenten in alle vijf lan-
den dat kip goed smaakt, vetarm is en
goed te combineren is met andere
producten. Het is bovendien een pro-
duct dat iedereen in hun huishouden
lust. Nederlanders en Duitsers zijn
het minst overtuigd van de veiligheid
van kip, vooral in verband met een

mogelijke salmonellabesmetting.
Opvallend is dat de Nederlanders

(91%) en de Britten (89%) vaker
denken zelf controle te hebben over
voedselveiligheid dan respondenten
in de andere landen. Wel hebben in
alle landen consumenten het minste
vertrouwen in televisiereclame en in
de informatie die politieke groepen,
verwerkers, de overheid en tijdschrif-
ten verstrekken. Hoewel Nederlanders
in het algemeen meer vertrouwen
hebben dan de respondenten in de
andere landen, staan ze het meest
wantrouwend tegenover industriële
kippenhouders.

Drie groepen    Sociale en demo-
grafische kenmerken en verschillen
tussen landen hebben geen significant
effect op het consumentenvertrou-
wen. Op basis van de segmentatieana-
lyse is het wel mogelijk om drie groe-
pen consumenten te onderscheiden:
– de ‘wantrouwige consument’: deze

groep consumenten heeft weinig ver-
trouwen in welke informatiebron dan
ook. Wel speelt de mening van ande-
ren een belangrijke rol, vooral na een
voedselschandaal;
– de ‘gemengde vertrouwende consu-
ment’: deze consument heeft wel ver-
trouwen in onafhankelijke informa-
tiebronnen, maar wantrouwt voedsel-
producenten, -verwerkers en -hande-
laren;
– de ‘vertrouwende consument’: deze
consumenten vinden alle bronnen
van informatie betrouwbaar. Ze ver-
trouwen vooral de voedselproducen-
ten, -verwerkers en -handelaren en
hebben relatief minder ver-
trouwen in de media.

Referentie
De volledige rapporten zijn te vinden op de web-

site: www.trust.unifi.it.

‘Zorgenden’ en ‘prijsbewusten’ vinden

voedsel tegenwoordig veiliger


