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Voedselveiligheid

Fabrikanten moeten meer aandacht besteden aan voedselveiligheid. De

negatieve berichtgeving rond een fout kan slechts door vijf keer zo veel

marketing worden gecompenseerd. In traceerbaarheid is de consument

nauwelijks geïnteresseerd, wel in kwaliteit(slabels). Maar ook hier moet

de informatie gericht en zeer laagdrempelig zijn. 

Voedselcrises werken vaak heel lang na
in de perceptie van consumenten en zijn
moeilijk te beïnvloeden. Zo bleek de kans
dat er minder vlees zou worden gegeten

als gevolg van negatieve berichten in de
media rond BSE bij mensen die veel tv
kijken maar liefst rond de 60% te liggen.
Leeftijd speelde daarbij nauwelijks een

rol in tegenstelling tot bij mensen die
weinig tv kijken. In deze groep laten
vooral ouderen hun stukje vlees eerder in
de winkel liggen (60 jaar, 50%). Niet
zozeer vanwege de negatieve berichten,
maar veeleer uit eigen of opgelegde
gezondheidsoverwegingen. Het aan-
koopgedrag van jongeren (20 jaar) die
weinig tv kijken, wordt nauwelijks (< 2%)
beïnvloed door negatieve berichtgeving.
Tot deze bevindingen kwam professor
Wim Verbeke van de Universiteit Gent op
basis van onderzoek naar de invloed van

berichtgeving rond BSE op de aankoop
van rundvlees in de periode 1996-2001.
Verbeke berichtte hierover op de bijeen-
komst ‘Kosten van voedselveiligheid’ die
VMT en de Leerstoelgroep Bedrijfsecono-
mie van Wageningen Universiteit eind
oktober organiseerden.
De invloed van positieve berichten over
vlees, veelal in de vorm van generieke
reclame, is daarentegen veel geringer.
Verbeke: “Omgerekend moeten fabrikan-
ten via (dure) marketingactiviteiten vijf
keer zo veel positieve berichten sturen
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Fig. 1   Invloed van
negatieve berichtge-
ving en reclame op
bestedingen van
rundvlees.
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om het negatieve effect van een (gratis)
negatief bericht op de vleesaankopen
teniet te doen (figuur 1). Negatieve
berichtgeving in de media moet dus ten
alle tijden worden vermeden, vooral bij
jongeren die via de media vooral met
negatief nieuws, maar moeilijker met
positief nieuws te bereiken zijn.”
Daarbij moeten fabrikanten niet alle
kaarten zetten, lees: extreem hoge kos-
ten maken, op het verbeteren van de pro-
cestechnologie en procedures, maar een
optimum zoeken tussen risicobeoorde-
ling, risicomanagement en risicocommu-
nicatie. Gezien het geringe effect van
positieve berichten acht Verbeke pogin-
gen tot het ‘heropvoeden’ van de consu-
ment weinig zinvol. “Ik zou eerder opte-
ren voor investeren in de keten.”

Etikettering
Bij consumenten neemt het besef toe –
en daarmee de noodzaak voor fabrikan-
ten – om informatie te verstrekken in de
vorm van kwaliteitslabels en producteti-
ketten. Deze labels zijn zeker niet langer
voorbehouden aan nichemarkten. “Zodra
echter een kwaliteitslabel de nieuwe
norm wordt, verliest het label zijn onder-
scheidend vermogen en daarmee zijn
effect en zal de lat opnieuw hoger moe-
ten worden gelegd”, aldus Verbeke.
Bij de etikettering gaat volgens recent
onderzoek van de Universiteit Gent, uit-
gevoerd bij Belgische consumenten in
2003, de meeste aandacht van de consu-
ment uit naar de houdbaarheidsdatum,
vleessoort en kwaliteitslabels. De belang-
stelling voor het traceerbaarheidnummer
en herkomst is eerder gering (figuur 2).
Uitgesplitst naar leeftijd hebben ouderen
significant meer aandacht voor kwali-
teitsgaranties dan jongeren en mannen
duidelijk minder dan vrouwen. Voor
scholingsniveau en gezinssamenstelling
werden geen significante verschillen in
belangstelling voor indicatoren op etiket-
ten gevonden.
In België is via een algemene, nationale
promotiecampagne getracht de belang-
stelling voor de traceerbaarheid van vlees
en de relatie tussen vleeskwaliteit en her-
komst te vergroten. Ongeveer 70% van

de 4,2 miljoen
grote doelgroep
werd gemiddeld
2,5 keer bereikt.
In beeld stond
duidelijk ver-
meld een tele-
foonnummer
voor het opvra-
gen van een van
de 15.000
beschikbare
informatiebro-
chures. Slechts
325 mensen
hebben dit
nummer
gebeld, waaron-
der veel betrok-
kenen uit de
sector zelf. Ver-
beke: “Ondanks
een ogenschijn-
lijk grote vraag
naar informatie
en eventuele
bezorgdheid blijkt het vragen van een
directe actie van consumenten een te
hoge drempel.” Hij maakte daarbij
onderscheid tussen kwaliteit (wel) en
traceerbaarheid (niet). “Informatie over
traceerbaarheid is eerder aanbodregule-
rend dan vraaggestuurd. Traceerbaar-
heid biedt de nodige garanties voor ver-
schillende schakels in de keten. Consu-
menten zijn echter vooral geïnteresseerd
in het feit dat garanties kunnen worden
geboden zonder dat zijzelf met de details
hoeven te worden geconfronteerd.”

Contrast
Het contrast tussen behoefte en bereid-
heid tot informatieverwerking bij de con-
sument moet de fabrikant vertalen naar
de etiketten op zijn producten. Deze
bevatten volgens de Belgische professor
te veel informatie. “Veel studies tonen
aan dat een gemiddelde consument in
staat is om maximaal vier stukjes infor-
matie op het etiket te verwerken. We
kunnen er alvast van uitgaan dat de prijs
en het kwaliteitslabel of merknaam daar-
van al de helft voor hun rekening

nemen.”
Verbeke wees er verder op dat rond crises
de communicatie het beste per doel-
groep kan worden bepaald. Hij staafde
dit met uitkomsten van twee dit jaar
gehouden consumentenstudies waarin
zeer uiteenlopende segmenten werden
gevonden. Hierdoor kan niet lager wor-
den volstaan met algemene berichtge-
ving. Deze dreigt zowel de veeleisende
als de eerder onverschillige consument in
de kou te laten staan. Bij het verstrekken
van informatie moet dan ook duidelijk
voor een gesegmenteerde aanpak wor-
den gekozen om deze groepen op maat
te bedienen, daarbij rekening houdend
met de potentiële kloof tussen weten-

schap (realiteit) en de perceptie daarvan.
“De fabrikant die in staat is deze kloof
voor een stukje te dichten, heeft een con-
currentievoordeel in de markt.”
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Het vragen van een directe actie vorm
voor consumenten een te hoge drempel
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Fig. 2   Interesse van consumen-
ten voor informatie op etiket op
rundvlees.
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