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Duurzaamheid & MVO

Het onderkomen van Stichting Wakker 
Dier aan de Amsterdamse Sarphatistraat 
nabij dierentuin Artis oogt ruim en fris. 
“Ja, we zijn verhuisd van ‘een kippenhok’ 
naar deze locatie”, roept een medewer-
ker. Wakker Dier springt niet alleen in de 
bres voor meer leefruimte voor land-
bouwhuisdieren, maar ook voor zichzelf. 
Een cadeautje van de economische crisis, 
zo omschrijft senior beleidsmedewerker 
Sjoerd van de Wouw die net komt aanlo-

pen, het onlangs betrokken pand. Groter 
dan het vorige en toch zijn de kosten 
lager. Wakker Dier streeft sowieso naar 
het maken van zo min mogelijk kosten. 
Het personeelsbestand van 8 fte is eigen-
lijk aan uitbreiding toe. De organisatie 
krijgt het immers steeds drukker. Dit 
stelt Wakker Dier zo veel mogelijk uit. 
De dierengroepering geniet de twijfel-
achtige eer dat haar directeur Arthur Wil-
tink met zo’n €53.000 het laagste salaris 
verdient van alle Nederlandse directeu-
ren van goede doelen en bedrijven, zoals 
blijkt uit een recent onderzoek van week-
blad Elsevier. Daar waar mogelijk gaat al 
het geld op aan campagnes op internet, 
radio en sinds kort televisie. De vaak con-
fronterende radio- en televisiespotjes en 
schokkende foto’s op internet sorteren 
het gewenste effect, zo blijkt uit de lijst 

met bereikte doelen: geen blank kalfs-
vlees en legbatterij-eieren meer in de 
supermarktschappen, biggen worden 
niet meer onverdoofd gecastreerd en er 
is een weidegang garantie afgegeven 
voor steeds meer koeien. En succes 
maakt bemind, want de lijst met dona-
teurs groeit snel (Wakker Dier krijgt geen 
overheidssubsidies, red.). 

Plofkipcampagne
Sinds enige tijd focust Wakker Dier zich 
op het verbeteren van de leefomstandig-
heden van kippen. Om die reden startte 
de campagne ‘Stop de plofkip’. Plofkip-
pen zijn vleeskuikens die binnen zes 
weken uitgroeien “tot ware vleeshompen 
van 2,2 kilo”, met alle gezondheidspro-
blemen van dien. De dieren leven dicht 

‘Kip, het meest veelzijdige stukje vlees, kip!’, luidt de slogan van de kippenbranche. 

Dierenwelzijnsorganisatie Wakker Dier vindt de slagzin: ‘Kip het meest mishandelde stuk vlees’, 

meer gepast. De organisatie trekt dan ook ten strijde tegen bedrijven die de zogeheten plofkip 

gebruiken – kippen die in een mum van tijd worden vetgemest op een te klein oppervlak. En met 

succes. Bedrijven geven toe en beloven hun leven te beteren.

Wakkers Diers strategie van directe confrontatie:

‘Wij zetten voedingsbedrijven 
ook in het zonnetje’

‘We weten nu beter hoe de 
voedingsindustrie werkt’

Wakker Dier wil meer aandacht voor dierenwelzijn in de kippenhouderij.
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op elkaar. Met z’n twintigen op één vier-
kante meter. Voedingsbedrijven vormden 
het eerste campagnedoelwit. Met naam 
en toenaam noemde Wakker Dier ze als 
‘plofkippengebruikers’. Bedrijven als 
Unilever, Struik, Johma, Wagner en Olva-
rit gingen om en beloofden over te scha-
kelen naar kippen met minimaal Beter 
Leven Kenmerk 1-ster van de Dierenbe-
scherming. “Het ging echt heel makke-
lijk”, verbaast Van de Wouw zich. “We 
voeren geen gesprekken achter de scher-
men. Als bedrijven willen praten zeggen 
we: ‘De koffie staat klaar maar jullie 
weten zelf heel goed wat de mogelijk-
heden zijn. Ga maar aan de slag’.” 
Bedrijven zijn huiverig voor negatieve 
publiciteit, stelt de senior beleidsmede-
werker. Alleen bij gratie van de onwe-
tendheid van de consument kunnen ze 
doorgaan met het gebruik van plofkip-
pen. Totdat Wakker Dier hen hierop wijst. 
Om imagoschade te voorkomen beloven 
fabrikanten dan vaak over te schakelen 
naar diervriendelijker vlees. “In hun mar-
keting kunnen ze zich dan profileren als 
diervriendelijk. Een bedrijf als Unilever 
doet dit heel goed.”

Johma 
In januari plofte er een brief op de deur-
mat in Losser waarin Wakker Dier uitleg-
de dat Johma een doelwit zou zijn in haar 
‘Stop de plofkipcampagne’. Op zondag 
24 juni liet de saladefabrikant weten 
uiterlijk medio 2013 helemaal plofkipvrij 
te zijn. Wakker Dier bracht dit breed in 
de publiciteit. “We gingen dus niet van 
de ene op de andere dag overstag. We 
beloven niet iets als we dit niet waar 
kunnen maken”, legt marketingmanager 
Karin Bronsvoort  van Johma uit.  
In oktober rollen de eerste recepturen 
met diervriendelijke kippen van de band. 
Daarna schaalt Johma de productie lang-
zaam op. Eerder dan medio 2013 plofkip-
vrij zijn, lukt niet vanwege de beschik-
baarheid. De leverancier kan pas vanaf 
het najaar beginnen met leveren. Dit 
moet allemaal gebeuren via de juiste 
specificaties en ook heeft Johma tijd 
nodig om de recepturen aan te passen, 
vertelt Bronsvoort, die nog toevoegt dat 
salades bewerkelijke producten zijn met 
hun eigen onzekerheden. 
Hoewel Johma al voor de brief van Wak-
ker Dier met dierenwelzijn bezig was, 
durft de fabrikant toe te geven dat de 
druk van de dierenorganisatie het proces 
van dierenwelzijn wel versnelt. Johma wil 
niet te boek staan als dieronvriendelijk 

bedrijf, want “dierenwelzijn past bij ons 
kwaliteitsimago”.

Voedingsindustrie 
Is het succes van Wakker Dier bij voe-
dingsmiddelenbedrijven nu grotendeels 
te danken aan directeur Wiltink die uit de 
voedingsindustrie (onder andere Heine-
ken en Unilever) komt? Deels wel, geeft 
Van de Wouw toe. “We weten nu beter 
hoe de voedingsindustrie werkt.” 
De eerste reacties van voedingsbedrijven 
als Wakker Dier hen aanschrijft, zijn bijna 
altijd negatief. Een veelgehoord argu-
ment is dat wat de dierenwelzijnsorgani-
satie wil onrealistisch is. Voor de komst 
van Wiltink kon dat soms kloppen. Maar 
door de kennis die hij met zijn komst in 
2006 inbracht, ging Wakker Dier steeds 
realistischer doelen stellen, weet de 
Wageningse bioloog Van de Wouw, zelf 
sinds 1998 werkzaam bij de stichting.  
“Al het vlees biologisch is ondoenlijk, 
maar al het vlees Beter Leven Kenmerk 
1-ster van de Dierenbescherming niet”, 
redeneert hij. Niet alleen de doelen,  
ook de termijnen om deze te halen, 
komen meer overeen met de realiteit. 
Wat betreft de omschakeling van plofkip 
naar het Beter Leven Kenmerk 1 -ster 
rekent Wakker Dier op één jaar mits  
voedingsbedrijven hier op volle snelheid 
voor gaan. “Dus wij zeggen: alle plofkip 
per 1 januari 2015 uit de supermarkt.” 

Iglo
De meeste bedrijven die doelwit waren 
van Wakker Dier beloofden om te scha-
kelen. Zo niet Iglo. Het bedrijf voldoet 
aan de Europese wetgeving en geeft het 
pluimvee zelfs 10% meer ruimte dan deze 

voorschrijft. Iglo gebruikt ook geen anti-
biotica voor groeibevordering, verklaarde 
het bedrijf.   
Van de Wouw is niet onder de indruk van 
het verweer. Dat kippen 10% meer ruimte 
hebben dan de EU-regels voorschrijven? 
“Dit betekent niet meer dan van bijna 
een a4’tje naar een a4’tje per kip.” Iglo 
gebruikt weliswaar geen preventieve 
antibiotica voor het pluimvee, maar past 
dit wel toe bij zieke kippen en dat zijn 
plofkippen extreem vaak, aldus de 

beleidsmedewerker. Iglo reageerde dat 
het niet zal zwichten voor Wakker Diers 
druk en blijft bij zijn statement dat het 
genoeg doet aan dierenwelzijn en 
-gezondheid. We blijven doorgaan met 
campagnevoeren tot er geen plofkip 
meer in het schap ligt, want er zijn maar 
weinig bedrijven die overstappen zonder 
dat wij ze tot doelwit maakten in onze 
campagnes, aldus Van de Wouw.  
De eerste stap naar diervriendelijkheid is 
meestal die van plofkip naar het Beter 
Leven Kenmerk 1-ster van de Dierenbe-
scherming. Wakker Dier en de Dierenbe-
scherming lijken de perfecte twee-een-
heid. De één creëert de behoefte aan 
diervriendelijk vlees en de ander regelt 
het keurmerk. “We vullen elkaar goed 
aan. Maar er is geen sprake van samen-

Wakkers Diers strategie van directe confrontatie:

‘Wij zetten voedingsbedrijven 
ook in het zonnetje’

‘Als iemand ‘s morgens een 
idee heeft, kunnen we het  
‘s middags al uitvoeren’

Zo ziet Wakker Dier kippen graag (links) en zo niet (rechts).
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bijvoorbeeld. Maar het echte probleem is 
de grote hoeveelheid kippen. “Nederland 
slacht 450 miljoen kippen per jaar en 
daarmee zijn wij het kipdichtste land 
ter wereld. We moeten gewoon minder 
kippen houden.” 

Albert Heijn
Hoewel veel Nederlandse A-merkfabri-
kanten aangaven te zullen omschakelen 
naar diervriendelijker kippenvlees, loopt 
het bij de Nederlandse supermarkten 
minder soepel. Volgens Wakker Dier is 
het mogelijk voor de supermarkten om in 
2015 plofkipvrij te zijn. Supermarkten 
denken, tot verdriet van de stichting, aan 
2020 en communiceren deze termijn 
naar de buitenwereld. 
Afgelopen voorjaar toonde Wakker Dier 
zich strijdbaar toen Albert Heijn met veel 
trots haar nieuwe Facebookpagina open-
de. Op de dag van de lancering riep de 
actiegroep volgers op de AH-pagina erop 
te wijzen dat er nog veel te veel plofkip-
pen in de schappen liggen. Dit leidde tot 
een bombardement aan kritische bericht-
jes. Van de Wouw moet lachen als hij er 
aan terugdenkt. Maar, zo benadrukt hij, 
als bedrijven het goed doen dan zetten 
we ze ook in het zonnetje. “Zo kochten 
we extra radiozendtijd in om Plus te 
prijzen voor zijn vrije uitloopeieren.”

Milieu en dierenwelzijn
ABN Amro stelde in een rapport dat die-
renwelzijn en milieuvriendelijkheid 
onverenigbaar zijn. Meer diervriendelijk-
heid betekent ook meer landbeslag en 
een hogere CO2-voetafdruk. Van de 
Wouw kent het rapport. “Ik hoorde ook 
op het nieuws dat de plofkip milieuvrien-
delijker is omdat hij korter leeft en dus 
minder koolstofdioxide uitstoot. Maar we 
moeten fatsoenlijk met dieren omgaan. 
We moeten niet onfatsoenlijk worden.”  
Misschien zijn andere randvoorwaarden 
nodig, suggereert hij. Minder voer van 
ver weg zodat minder bos wordt gekapt 

werking. We stemmen niets af”, verdui-
delijkt Van de Wouw. De kracht van Wak-
ker Dier schuilt juist in onafhankelijk-
heid, waardoor ze snel kan schakelen. 
“Als iemand in de ochtend binnenkomt 
met een goed idee, dan kunnen we dat 
’s middags al uitvoeren.” 

Omschakelen
Kipvleesverwerker Plukon Food Group 
werkt zowel met conventionele als hou-
derijconcepten met extra aandacht voor 
dierenwelzijn. “Met onze scharrelketen 
zijn we marktleider met een aandeel van 
rond de 90% van de totale afzet van 
Nederlandse kip in supermarkten. We 
voelen ons geholpen door Wakker Dier 
om dit verder uit te breiden”, vertelt mar-
ketingmanager Gerda Zijlstra. 
Van al het in Europa geslachte pluimvee 
is 95% afkomstig van de conventionele 
kippenhouderij. In de Nederlandse retail 
nam het assortiment kipvriendelijke pro-
ducten toe van 3,5% in 2009 naar bijna 
8,5% in het tweede kwartaal van 2012. 
“Albert Heijn en Plus doen het bovenge-
middeld goed.” 
Het kostprijsverschil en de beperkte 
vraag uit de markt zorgt ervoor dat de 
transitie van conventionele houderij naar 
één met extra aandacht voor dierenwel-
zijn langzaam verloopt. Niets mis met 
meer aandacht voor dierenwelzijn, maar 
Zijlstra wijst ook nog maar eens op de 
voordelen van de conventionele kippen-
houderij. De dieren groeien snel en effi-
ciënt met een minimale milieubelasting, 
waardoor tegen lage kosten een kwalita-
tief hoogwaardig stukje vlees wordt 
geproduceerd.

Maurice de Jong

Senior beleidsmedewerker Sjoerd van de Wouw is van huis uit bioloog afgestudeerd aan 
Wageningen UR. Hij werkt sinds 1998 bij Stichting Wakker Dier in Amsterdam.

Alle kip in de salades van Johma heeft medio 2013 het Beter Leven Kenmerk 1-ster van de 
Dierenbescherming. 
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