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Woord vooraf

Het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt heeft in het najaar van
1989 de Wetenschapswinkel Landbouwuniversiteit benaderd met de
vraag, om een onderzoek te bemiddelen naar het beeld, dat
er
bestaat van het NAJK bij interne publieksgroepen (m.n. leden van
de
plattelandsjongerenorganisaties) enerzijds en bij externe publieksgroepen (waaronder onderhandelingspartners) anderzijds.
Het onderzoek moet dienen ter informatie en ondersteuning van
degenen, die zich gaan bezighouden met het opstellen van een PRplan voor het NAJK ("het Kantoor" i.s.m. NAJK).

Het onderzoek is in twee delen uitgevoerd bij de Vakgroep Voorlichtingskunde, in het voorjaar van 1990.
Rob Janmaat heeft de uitvoering van het externe onderzoek
voortvarend en met veel inzet ter hand genomen. Hij heeft in de korte tijd,
die hem voor de uitvoering van het onderzoek ter beschikking
stond
een grote verzameling gegevens verzameld en verwerkt. De resultaten van zijn inspanningen zijn neergelegd in dit rapport. Het rapport
biedt vele aangrijpingspunten voor het NAJK en "het Kantoor", om
mee aan de slag te gaan.
Tijdens

het

onderzoek

is

regelmatig

overleg

geweest

met

een

begeleidingscommissie, bestaande uit:
jos Baak, Jeanette Brinks, Andries Kerkvliet, Henk Weinans,
allen
van het NAJK, Willem Lutjehulsink van "het Kantoor", Rob Janmaat
(onderzoeker externe deel), Ellen Winkel (onderzoekster interne deel),
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Prof. Dr. C.M.J. van Woerkum (Vakgroep Voorlichtingskunde), Gerard
Brinks en Marijke Dohmen, beiden van de Wetenschapswinkel.
Tenslotte willen we ieder, die heeft bijgedragen aan dit onderzoek
bedanken.

Jos Baak (Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt)
Prof. Dr. C.M.J. van Woerkum (Vakgroep Voorlichtingskunde)
Marijke Dohmen (Wetenschapswinkel)
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Inleiding en probleemstelling

In deze inleiding zal kort worden weergegeven wat de aanleiding tot
dit onderzoek is, hoe het onderzoek vorm heeft gekregen en de
inhoud van de hoofdstukken zal kort worden beschreven.
Het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt is een belangenorganisatie van en voor agrarische jongeren. Als jongerenorganisatie zet het
NAJK zich in voor positieverbetering van agrarische jongeren. Vanuit
deze benadering staat het NAJK soms kritisch t.o.v. het gevoerde
landbouwbeleid.

Het

NAJK

streeft

ernaar

dè

belangenorganisatie

van

en

voor

agrarische jongeren te worden, en in haar pogen dit te bereiken, wil
de organisatie weten hoe haar positie op dit moment is. Daarvoor
laat de organisatie een onderzoek doen naar haar imago bij een
aantal publieksgroepen.

Een achterliggende reden voor dit onderzoek is dat na 12 jaar wordt
gekonstateerd dat het proces van beïnvloeding van beleidsbepalende
instanties te weinig resultaat heeft opgeleverd. Daar kunnen verschillende oorzaken aan ten grondslag liggen, o.a.:
-

grote verschillen in opvattingen over het landbouwbeleid,

-

de ideeen van het NAJK dringen niet door, door een slecht
imago.

Voorzover het imago van het NAJK debet is aan onvoldoende resul-
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taten, wil de organisatie deze belemmeringen zoveel mogelijk uit de
weg ruimen.
Na deze inleiding kan de volgende probleemstelling worden geformuleerd:
Welk imago heeft het NAJK bij haar publieksgroepen en in hoeverre
ligt een negatief imago van het NAJK ten grondslag aan geringe
resultaten van pog1'ngen tot beinvloeding van het landbouwbeleid in
Nederland?
Voor het onderzoek naar het imago van het NAJK bij publieksgroepen is gesproken met personen uit belangrijke instanties en
organisaties t.a.v. het landbouwbeleid, i.c.:
-

Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
het Landbouwschap en de centrale landbouworganisaties
KNLC, KNBTB en CBTB,

-

de provinciale standsorganisaties,

-

de politieke partijen,

-

plattelandsvrouwenorganisaties,

-

milieu-organisaties en

-

de pers.

De standpunten van het NAJK worden onder de aandacht van deze
instanties en organisaties gebracht tijdens gesprekken, vergaderingen
en diskussie-avonden, door middel van petities, rapporten en pamfletten, en via de pers.
Aan de hand van de resultaten van dit onderzoek kan het NAJK
konklusies trekken over o.a. verkeerde opvattingen over de organisatie bij externen maar ook, na kritische zelfbeschouwing, over het
funktioneren van de eigen organisatie. Voor het eerste kan een
(gedeeltelijke) oplossing worden gevonden in de vorm van een nieuw
public-relations beleid, voor het tweede zal het NAJK binnen de
eigen organisatie moeten kijken en wellicht de wijze van functione-
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ren intern ter diskussie moeten stellen.

Het rapport is als volgt opgebouwd. Het eerste hoofdstuk geeft een
achtergrond waartegen een imago-onderzoek kan worden geplaatst.
Hierin wordt ingegaan op de begrippen imago, identiteit, ideaalbeeld
en zelfbeeld. Wat wordt hier onder verstaan, hoe staan deze
begrippen in verhouding tot elkaar? Dit wordt verder uitgewerkt in
een toelichting op imago-onderzoek en wat er met de resultaten kan
worden gedaan. Het is niet noodzakelijk dit hoofdstuk te lezen om
de andere hoofdstukken te kunnen begrijpen.
In hoofdstuk 2 wordt kort uiteengezet wat het NAJK is en doet,
welke doelstellingen de organisatie nastreeft, hoe dit wordt gedaan
en hoe publieksgroepen daarin een rol spelen. Ook wordt de positie
van het NAJK t.o.v. de publieksgroepen nader toegelicht.
Vervolgens wordt in het derde hoofdstuk ingegaan op de gekozen
methode en de opbouw van de vragenlijst, waarna in paragraaf 3.2
de resultaten worden gegeven. Daarbij worden behandeld de meningen
van

de

respondenten

personeel, rapporten,

over

standpunten,

achterban,

argumentatie,

bestuur

en

funktie. Ook wordt bezien of er

verschillen bestaan tussen de antwoorden uit verschillende groeperingen: het Ministerie, uit het Landbouwschap, van de politieke partijen,
uit de provinciale standsorganisaties, de plattelandsvrouwen en van
de pers. Met gebruik van de theorie worden konklusies getrokken
over het imago van het NAJK.
De konklusies en alle aanbevelingen worden in hoofdstuk 4 nog een
keer op een rij gezet. En tevens de wijze waarop het NAJK hier op
korte en op lange termijn mee om kan gaan.
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1.

Dit

Identiteit, imago en imago-onderzoek.

hoofdstuk

onderzoek

kan

geeft

een

worden

de

achtergrond

geplaatst.

Het

waartegen

is

niet

imago-

een

noodzakelijk

dit

begrijpen.
hoofdstuk te lezen om de andere hoofdstukken te kunnen
gegeven van
In de volgende paragrafen wordt kort een overzicht
imago,
relevante informatie over imago, identiteit, aspekten van een
identiteit
imago-onderzoek en -aktiviteiten. De begrippen imago en
en

de

samenhang

daartussen

worden

toegelicht.

Paragraaf

1.3

van een
behandelt imago-onderzoek en wat er met de resultaten
ideeen
dergelijk onderzoek kan worden gedaan. In 1.4 worden enkele
en

uitgangspunten

over

imago-aktiviteiten

besproken.

Met

dit

worden
hoofdstuk kan de werkwijze in het onderzoek beter gevolgd
onderzoek
en wordt een idee gegeven hoe met de resultaten van het
werkwijze
kan worden omgegaan. Met dit literatuur-hoofdstuk kan de
in het onderzoek beter gevolgd worden.

1.1 De beien imao

identiteit zelfbeeld en ideaalbeeld.

beeld zal per
Elke organisatie roept bij mensen een beeld op. Dit
de
persoon verschillen. Die verschillen worden veroorzaakt door o.a.
verschillen in informatie die een persoon over een organisatie krijgt.
Bovendien is het zo dat beeldvorming per definitie een gebrekkige
afspiegeling
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is

van

de

realiteit.

Het

psychologische

proces

van

beeldvorming betekent, vanuit de (externe) persoon gezien, dat men
het beeld 'opvult'. Men weet echter vaak achteraf niet meer wat op
informatie berust en wat, creatief, is aangevuld. Bij het proces van
beeldvorming spelen bepaalde persoonlijke faktoren een rol: motieven,
belangen, etc. Zo vormt een ieder een beeld van een organisatie. En
zo krijgt een organisatie een imago bij een groep personen. Een
imago ontstaat bijgevolg vanuit twee zijden: vanuit een organisatie
die signalen verspreidt en vanuit een publiek dat, op kreatieve wijze,
van deze signalen een totaalbeeld maakt.
De definitie van imago luidt als volgt: een imago van een organisatie is het beeld dat een publieksgroep heeft van de organisatie. Dit
is het geheel van gevoelens en overtuigingen die men heeft op grond
van vroegere ervaringen, kennis en indrukken (Schoemaker en Vos,

1989L
Medewerkers van een organisatie bekijken deze organisatie vanuit
een geheel andere situatie. Zij krijgen extra informatie, kennen de
interne handelswijzen, de interne diskussies en hebben ook een heel
bepaald belang bij de organisatie.
Het beeld dat zij hebben van de organisatie kan dus sterk verschillen
met het

beeld dat

medewerkers

van

een

hun

publieksgroep

eigen

heeft.

organisatie

Het beeld dat

hebben

wordt

alle

zelfbeeld

genoemd.

De medewerkers en zeker directie of bestuur hebben behalve het
zelfbeeld ook nog een ideaalbeeld van de organisatie. Zij hebben
hierbij voor ogen hoe de organisatie in optima forma funktioneert en
zich manifesteert.

Zo kunnen drie beelden worden onderscheiden van een organisatie.
Deze drie beelden worden opgebouwd met de werkelijke situatie als
model. De werkelijke situatie of de identiteit van de organisatie is
het uitgangspunt (figuur 1.1). De identiteit omschrijft wat een
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organisatie is,

hoe

ze in werkelijkheid

funktioneert,

hoe ze zich

daadwerkelijk manifesteert.

------

identiteit

imago

zelfbeeld

ideaalbeeld

Identiteit,

Figuur 1.'l.

imago,

ideaalbeeld en zelfbeeld.

Het is voor een organisatie van belang dat identiteit, ideaalbeeld,
in
zelfbeeld en imago ongeveer samenvallen ofwel dat de poten
figuur 1.1 zo kort mogelijk zijn. Dan is er sprake van een evenwichvertige situatie. Identiteit en zelfbeeld zullen altijd in enige mate
schillen

met

het

ideaalbeeld.

Een

organisatie

zal

proberen

dit

ideaalbeeld te benaderen maar deze zal veranderen door de zich
wijzigende omstandigheden in de organisatie.
is
Bij het samenvallen van grote delen van ideaalbeeld en identiteit
Als
er sprake van een goed en efficient funktionerende organisatie.
het zelfbeeld daarmee overeenstemt zullen de medewerkers tevreden
en
met hun werksituatie zijn, trots zijn op hun eigen organisatie
zodoende goed gemotiveerd.
Bij de formulering van het ideaalbeeld zou rekening moeten worden
gehouden met de akseptatie en de wensen van het publiek. In dat
geval is het gunstig als het imago van de organisatie bij het publiek
grotendeels overlapt met het ideaalbeeld. Het publiek zal dan een
positieve
houding

houding
is

naar

belangrijk

de

omdat

organisatie
dit

de

aannemen.

doorslag

kan

Deze

positieve

geven bij

een

konsument bij keuze uit verschillende mogelijkheden van een bepaald
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produkt, of de waarde die een politicus hecht aan een standpunt van
een belangenorganisatie.

Het kan echter

gebeuren dat het

imago en de identiteit weinig

overlap vertonen met het ideaalbeeld. In dat geval zal een organisatie eerst veel aandacht moeten besteden aan verandering van
de
identiteit: er zal binnen de organisatie moeten worden ingegrepen.
Om de identiteit als een objectieve realiteit beschreven te krijgen is
het verstandig een externe deskundige hier aan te zetten. Deze kan
door middel van observaties en gesprekken een redelijk objectief
beeld optekenen. Pas na de ingrepen in de eigen organisatie kan
worden gewerkt aan het verbeteren van het imago.
Indien de identiteit niet wordt veranderd en wel getracht wordt het
imago te verbeteren dan brengt de organisatie alleen make-up aan,
waar het publiek na verloop van tijd doorheen zal kijken. Kortom,
een imago kan niet kunstmatig worden vervaardigd maar
wordt
ontvangen of waargenomen door het publiek. En het publiek zal op
een zeker moment diskrepantie tussen werkelijke situatie en verzonnen uitlatingen gaan ontdekken.
Maar het is ook niet voldoende alleen in te grijpen in de identiteit
en vervolgens te denken dat het imago vanzelf deze realiteit
weerspiegelt. Het is belangrijk dan de nodige aandacht te besteden
aan de kommunikatie met de publieksgroepen, en zorg te besteden
aan het doen overkomen van de signalen naar het publiek (Bernstein,

1984L

1.2 Asekten van een imao.

Door middel van deze kommunikatie vormt zich bij de publieksgroepen een beeld. Bij de vorming van dit beeld kunnen een kognitieve en een affektieve dimensie worden onderscheiden. De kognitieve dimensie is wat de beelddrager denkt te weten over de organisa-
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tie, in hoeverre hij van bepaalde zaken op de hoogte is. Terwijl de
affektieve dimensie inhoudt hoe hij een en ander interpreteert,
vanuit de emotionele zijde.
Belangrijkste elementen van de kognitieve dimensie voor een nonprofit organisatie zijn:
-

schriftelijk materiaal, bijvoorbeeld rapporten, ledenblad,

-

presentatie,
personen

diskussievaardigheden,

van

de

organisatie,

deskundigheid,

tijdens

door

vergaderingen,

de

fora,

gesprekken,
-

ideeen en standpunten en onderbouwing hiervan.

Deze elementen zijn meer feitelijk, beschrijvend van aard.
Voor de waardering is de affektieve dimensie van belang. Hier zijn
vooral bepalend:
-

het belang dat aan de doelstelling en de aktiviteiten van de
organisatie wordt gehecht,

-

de betrokkenheid bij de organisatie,

-

de mening over de sektor waar de organisatie toe behoort,

-

en de sociale norm.

Zie hiervoor figuur 1.2. De sociale norm is een omgevingsgebonden
faktor, de andere drie persoonsgebonden.
De elementen uit de kognitieve dimensie krijgen van een persoon een
waardering. Hier hoeven de elementen uit de affektieve dimensie
geen overheersende rol te spelen. Vaak is er natuurlijk wel een
samenhang. Bijvoorbeeld slechte prestaties worden vergoelijkt als het
belang en de betrokkenheid bij de organisatie groot is. De affektieve
dimensie

kleurt

de

waardering

van

bijvoorbeeld

het

schriftelijk

materiaal, de optredens in een vergadering en de standpunten van
een organisatie.

De vier faktoren

genoemd onder affektieve dimensie bepalen

de

intentie van een persoon t.o.v. een organisatie. Aan de hand van een
voorbeeld wordt dit nader toegelicht.
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prestaties

mensen
ideeën

belang
betrokkenheid
sociale norm
mening over branche

I----

Figuur 1.2.

beeld

Beeldvorming van een organisatie.

De mening over ontwikkelingssamenwerkingsorganisaties is over het
algemeen positief. Dit is ook in veel kringen een sociale norm en
iemand met kritiek op de ontwikkelingssamenwerking wordt daar dan
ook met argusogen bekeken. Veel personen vinden dan ook dat hier
veel goed werk wordt verricht en beoordelen de doelstellingen van
deze organisaties als bijzonder waardevol. De betrokkenheid bij elke
organisatie

uit

deze

sektor is niet altijd even groot. Dit kan
bijvoorbeeld samenhangen met de bekendheid van de organisatie. De
betrokkenheid met zo'n organisatie kan door toeval ook extra groot
zijn doordat bijvoorbeeld een kennis voor deze organisatie in
het
buitenland werkzaam is. Maar bekend betekent niet altijd bemind.
Indien een organisatie in een kwaad daglicht komt te staan door
verhalen over slechte besteding van ontwikkelingsgelden of zelfs
frauduleuze handelingen krijgt het beeld (tijdelijk) een deuk.
Bij

de

vorming

van

een

beeld

door

het

publiek

is

een

aantal
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processen van belang:
selektieve kennisname; uit alle beschikbare informatie wordt
een keuze gemaakt, deze keuze is gebaseerd op behoeften,

-

het belang dat

belangstelling voor bepaalde onderwerpen,
men hecht aan een bepaalde krant, etc.

selektieve waarneming: een boodschap kan op verschillende
manieren worden waargenomen en geïnterpreteerd. Een beeld

-

kan

zich versterken door selektieve waarneming.

mingen

die

volgens

bestaand

een

kunnen

beeld

Waarneworden

verwacht, zullen beter worden onthouden dan waarnemingen
die niet in dit beeld passen.
-

selektief onthouden: niet alle waarnemingen kunnen worden
onthouden, vooral hetgeen dat past in de eigen opvattingen
wordt onthouden (Wapenaar e.a., 1989).

-

aanvulling

van

het

beeld

door

de

beelddrager

een

tot

totaalbeeld (zie ook paragraaf 1.1). Een beelddrager vult zijn
of haar beeld in volgens verwachtingspatronen, die het reeds
aanwezige beeld waarschijnlijk zullen versterken. Na verloop
van tijd is het voor de beelddrager moeilijk uit te maken
welke delen van het beeld zijn gebaseerd op waarnemingen
en welke delen door hem of haar zijn aangevuld.
Deze processen verklaren hoe vervormingen van een beeld kunnen
ontstaan, en ook dat het moeilijk is een eenmaal gevestigd beeld in
korte tijd aanzienlijk te wijzigen. Vandaar dat niet geprobeerd moet
worden een onjuist beeld bij het publiek met grote sprongen te
veranderen.

Bijstelling van

het

imago

zal

vooral

slagen

als

het

geleidelijk, met kleine Stappen gebeurt.
De mate van sukses is dan nog steeds afhankelijk van hoe diep een
intentie van een persoon t.o.v. een organisatie geworteld is. Indien
die

intentie

bijvoorbeeld

tot stand

is

gekomen

door

veel

inter-

persoonlijk kontakt, dan zal het moeilijk zijn het imago bij te stellen. Als de intentie is gebaseerd op vage ideeen en weinig informa-
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tie zal dit makkelijker lukken (Schoemaker en Vos, 1989).

1.3 Imao onderzoek

Om

te

zien

hoe

de

signalen

van

een organisatie bij de publieksgroepen overkomen kan worden besloten tot een imago-onderzoek.
Daarvoor zijn verschillende onderzoeksvormen mogelijk, variërend van
telefonische enquêtes en diepte-interviews tot desk-research. Bij een
public relations audit worden de relaties van de organisatie met de
diverse publieksgroepen onderzocht. Het onderzoek richt zich dan op:
-

de bekendheid van de organisatie,

-

de houding van het publiek t.a.v. de organisatie, en

-

de kenmerken en karakteristieken van de organisatie in de
ogen van de publieksgroepen (Schoemaker en Vos, 1989).

Als door het onderzoek
publieksgroepen

duidelijk

het imago van de organisatie bij de diverse
is,

kan

op

systematische wijze worden
bekeken hoe met de resultaten moet worden omgegaan. Voorwaarde
hiervoor is dat ook de identiteit wordt onderzocht en beschreven
(figuur 1.3).

Op deze wijze komen vier soorten beelden naar voren, onjuist of
juist gewenst beeld en onjuist of juist ongewenst beeld. De werkelijkheid ligt, zoals vaak, ingewikkelder dan in dit schema. Meestal is
er namelijk geen sprake van één imago, maar van een aantal imago's
bij verschillende publieksgroepen. Dit is afhankelijk van de invalshoekvan waaruit de organisatie wordt bezien of beoordeeld. En een
imago bij een doelgroep kent weer verschillende aspekten. Dat maakt
een imago-onderzoek gekompliceerd en is het vaak moeilijk goed met
de resultaten om te gaan.
De belangrijkste voorwaarde voor het welslagen van een imago-
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imago

toetsing
identiteit

onjuiste
aspekten

juiste
aspekten

toetsing
ideaalbeeld

toetsing
ideaalbeeld

juist

juist

onjuist

onjuist

gewenst

ongewenst

gewenst

ongewenst

beeld

beeld

beeld

beeld

Figuur 1.3.

Gebruik van resultaten van imago-onderzoek.

onderzoek is dat de organisatie bereid is de konsekwenties van de
uitkomsten te aanvaarden en zo nodig de noodzakelijke maatregelen
te treffen

(Blauw,

1989).

Bij de opzet van een

imago-onderzoek

t.a.v.
wordt nog wel eens te weinig geanticipeerd op keuzes die men
vaak
de strategie op basis van het onderzoek wil maken; er worden
eenzijdige konklusies getrokken t.a.v. de presentatie, maar niet t.a.v.
veranderingen in de organisatie.
Aan elke kategorie uitkomsten (figuur 3) kan een anderssoortig vervolg worden gegeven.
Een juist gewenst beeld van bepaalde aspekten leidt tot tevredenheid
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en tot doorgaan op dezelfde lijn. Dit moet natuurlijk niet betekenen
dat teveel op de automatische piloot wordt gevaren, de organisatie
moet kunnen inspelen op veranderingen bij de publieksgroepen.
Een onjuist gewenst beeld is op het eerste gezicht prettig maar
heeft gevaren. Bij een klein incident kan de organisatie door de
mand vallen en het imago kan een flinke deuk oplopen. ln dit geval
is voorkomen beter dan genezen en als, na onderzoek van de
identiteit, duidelijk is dat veranderingen gewenst zijn, moet dit ook
worden aangepakt (Schoemaker en Vos, 1989).
Een juist ongewenst beeld van een aantal aspekten zal eerst moeten
leiden tot het gezond maken van de organisatie, waarna met behulp
van pr-middelen aan het publiek duidelijk kan worden gemaakt dat
de organisatie 'on the move' is. Dit is bij uitstek een moment om
veelvuldig naar buiten te treden.
Een onjuist ongewenst beeld tenslotte zal met behulp van o.a. prmiddelen kunnen worden rechtgezet.

1.4 Imao-aktiviteiten

Er is

een aantal

momenten waarop een organisatie er voor kan

kiezen aktiviteiten te ontplooien om het imago bij te stellen.
Ten eerste als er iets verandert aan de identiteit van de organisatie.
Als er grote veranderingen op stapel staan, bijvoorbeeld reorganisatie, fusie of privatisering, is het verstandig een begeleidend kommunikatieplan op te stellen. Hierbij moet de nodige aandacht worden
besteed aan kommunikatie binnen de organisatie en kommunikatie
naar buiten toe.
Ten tweede als identiteit en imago niet in overeenstemming blijken
te zijn. Ervan uitgaande dat de identiteit op dat moment de meest
wenselijke is zal een organisatie moeten proberen om de onjuiste
beelden bij het publiek bij te stellen.
Na

de

konstatering

dat

imago-aktiviteiten

zinvol

zijn

zal

een

13

kommunikatieplan moeten worden opgesteld. Daarin wordt aangegeven
met
wat de doelstellingen van het plan zijn, welke publieksgroepen
name worden benaderd en met welke middelen.
plan is dat
Een belangrijke randvoorwaarde voor het slagen van het
dat wordt
de imago-aktiviteiten intern worden gedragen. Het beeld
uitgedragen moet overeenkomen met de werkelijkheid en moet passen
bij de kultuur in de organisatie. Het personeel wordt vaak gekonfronorganisatie.
teerd met de kommunikatieve uitlatingen van de eigen
onder
Een advertentiekampagne zou dus vooraf kunnen worden getest
de medewerkers.
zijn de
Een belangrijk aandachtspunt in een kommunikatieplan kan
die in
positionering van de organisatie t.o.v. andere organisaties
aanbod
hetzelfde veld werken. Met name voor ondernemingen met
belang. Voor
van produkten op een volle markt is positionering van
als het
non-profit organisaties kan dit evenwel net zo belangrijk zijn
tussen
erom gaat dat de mening van de organisatie wordt gehoord
vele andere meningen.
Goede

positionering

betekent

het innemen van

een

zich positief

onderscheidende imago-positie in het geheugen van de mensen die tot
over
de publieksgroepen van de organisatie behoren. Een opvatting
verschil
positionering is dat het erom gaat, na scherpe analyse, dat
dat een
met andere ondernemingen (of produkten) te vinden,
onderneming

onderscheidend maakt.

Dat verschil

moet

aan

twee

voorwaarden voldoen:
-

het moet

een voor de publieksgroep

interessant voordeel

bieden;
-

(het moet
voor de konkurrentie praktisch onbereikbaar zijn

zo exclusief mogelijk zijn)(Blauw, 1989).
weinig
Hiermee kan een organisatie zich een positie verwerven waar
konkurrenten 'in de buurt' zijn. Daarmee kunnen de de belangrijkste
publieksgroepen in positieve zin worden beinvloed.
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2. Het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt

In dit hoofdstuk wordt kort aangegeven wat het NAJK is, wat de
organisatie
doet, en met wie kontakten worden onderhouden. Uit
deze kontakten wordt een keuze gemaakt waar voor het onderzoek
mee gesproken wordt. De kanalen waarlangs deze kontakten informatie krijgen over het NAJK worden op een rijtje gezet. In 2.3 volgt
een kleine tekst over het landbouwmodel als achtergrondsinformatie
waarna in 2.4 de positie van het NAJK in de landbouwwereld wordt
besproken. Als afsluiting wordt het ideaalbeeld van de organisatie in
2..5 beschreven.

2.1 Het NAK

Het Nederlands Agrarisch jongeren Kontakt (NAJK) is een organisatie
van en voor agrarische jongeren in Nederland. Bij het NAJK zijn
ongeveer 23.000 leden aangesloten, merendeels tussen de 20 en 30
jaar. Het NAJK richt zich op alle jongeren (16-35 jaar) die zich
voorbereiden op een toekomst in de land- en tuinbouw, en op
jongeren die al in de primaire agrarische sektor werkzaam zijn.
Het NAJK is in 1977 opgericht vanuit de christelijke (NCPJ), de
katholieke (KPJN) en de algemene (PJGN) plattelandsjongerenorganisaties. Deze organisaties besloten toen het agrarisch jongerenwerk
gezamenlijk en met meer kracht ter hand te nemen. Het NAJK is
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dus een organisatie van en voor alle gezindten met respekt voor
ieders levensovertuiging. Het is een zelfstandige organisatie waar
afgevaardigden vanuit de provinciale organisaties het bestuur vormen
en het beleid bepalen.
Het

NAJK neemt

een

zelfstandige

positie

onafhankelijke

en

in

temidden van allerlei organisaties die zich met de agrarische sektor
bezig houden. Er worden kontakten onderhouden met de centrale
landbouworganisaties

provinciale

standsorganisaties

en

zonodig

en

mogelijk met deze organisaties samengewerkt. Het NAJK is vertegenwoordigd in diverse kommissies van het Landbouwschap en brengt
daar de belangen en standpunten van agrarische jongeren naar voren.
voor
Als agrarische jongerenorganisatie zet het NAJK zich in
positieverbetering van agrarische jongeren. Meer uitgewerkt betekent
dit verlichting van de bedrijfsovername en verruiming van de mogelijkheden

voor

jongeren

om

het

bedrijf

te

ontwikkelen

tot

een

levensvatbare omvang. Daarnaast bepleit het NAJK een nationaal en
EG-landbouwbeleid waarin behoud van werkgelegenheid, redelijke
inkomens van agrarische gezinnen, het zorgvuldig omgaan met milieu
en rekening houden met de belangen van (mensen in) de Derde
Wereld centraal staan. Vanuit deze benadering staat het NAJK soms
kritisch tegenover het gevoerde landbouwbeleid.
Door middel van speciale projekten krijgen bepaalde onderwerpen
extra aandacht, zoals de relatie land- en tuinbouw en milieu, de
relatie landbouw hier en in de derde wereld en positie van jonge
agrarische vrouwen. Het laatstgenoemde projekt heeft als onderwerpen: gelijkwaardigheid en gelijkberechtiging van man en vrouw in de
land- en tuinbouw, de verdere ontwikkeling van het jonge agrarische
vrouwenwerk,

de

agrarische vrouwen

bewustwording

van

jonge

agrariërs

en de positieverbetering van jonge

en

jonge

agrarische

vrouwen.
Het agrarisch jongerenwerk in Nederland is georganiseerd in plaatselijk/regionale groepen (Agrarisch Jongeren Kontakt en groepen jonge
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agrarische vrouwen), in provinciale organisaties (provinciaal
Agrarisch
Jongerenkontakt) en de landelijke koepel (NAJK).
Plaatselijk

bestaan

de

aktiviteiten

uit

gespreks-,

diskussie-

en

voorlichtingsbijeenkomsten

voor de leden, exkursies, agrarische
wedstrijden en plaatselijk belangenbehartiging.
Op het provinciaal nivo ligt het aksent van de
aktiviteiten op de
ondersteuning en begeleiding van plaatselijke groepen, het
trainen
van vrijwillig kader, het bundelen van de meningen van
de basisgroepen, het formuleren van belangen en de belangenbehartiging.
Het landelijk nivo is belast met de produktie van
schriftelijk (ledenblad
BINDER,
themanummers,
werkmap
bedrijfsovername)
en
audiovisueel (o.a. over het jaarthema) materiaal ten behoeve
van
leden

en

ledenbijeenkomsten,

kadertraining

en de begeleiding,
ondersteuning van provinciale organisaties en belangenbehartiging
op
nationaal nivo (NAJK, 1988).

2.2 Externe

ublieksoeen

Het NAJK heeft te maken met verschillende externe
publieksgroepen:
agrarische jongeren die geen lid zijn,
-

oudere agrariërs,

-

provinciale plattelandsjongerenorganisaties,

-

provinciale standsorganisaties,

-

provinciale politiek,

-

centrale landbouworganisaties (CLO's),

-

landbouwschap (LBS),

-

ministerie van landbouw,

-

ministerie van VROM,

-

milieu-organisaties

-

derde-wereld-organisaties,

-

vrouwenorganisaties,

-

landelijke politiek,
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-

banken en bedrijfsleven,

-

de pers.

organisatie
Het NAJK is vooral geinteresseerd in het beeld dat de
van
heeft opgeroepen bij die instanties en organisaties wiens beeld
optreden
het NAJK van belang kan zijn voor de mate van effektief
van het NAJK in hun omgeving. Vandaar dat voor dit onderzoek het
aantal publieksgroepen wordt ingeperkt tot zeven:
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
het Landbouwschap (LBS) en de centrale landbouworganisaties
-

kwtc, KNBTB en care (Cto's),
-

de provinciale standsorganisaties (SO's),

-

de politieke partijen,

-

de plattelandsvrouwen,

-

de milieu-organisaties en

-

de pers.

Van de milieu-organisaties is uiteindelijk met slechts een persoon
gesproken. Om deze reden wordt deze publieksgroep niet meer
expliciet genoemd (zie ook hoofdstuk 3). De kontakten met deze
groepen verlopen via verschillende kanalen. In figuur 2.1 wordt
aangegeven

via

welke

kanalen

de

publieksgroepen

informatie

en

impressies krijgen over het NAJK.
hun
Bestuur en medewerkers werken veel samen. Wel hebben ze
eigen aandachtspunten. Over het algemeen treden de bestuursleden
van de organisatie naar buiten in vergaderingen, gesprekken, fora en
telefonische
regelmatig
voeren
Medewerkers
diskussie-avonden.
gesprekken,
pamfletten.
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staan

de

pers

te

woord

en verzorgen rapporten

en

KANAAL

ONTVANGER

vergadering in LBS

LBS

en CLO's

(bestuurders en
medewerkers)
bestuurders

SO's

vergaderingen in CLO's

CLO's (bestuurders en
medewerkers)

telefonische gesprekken

allen

gesprekken

ministerie LNV
LBS en CLO

politiek
pers
plattelandsvrouwen
fora,

diskussie-avonden en

allen

studiedagen
petities en pamfletten

allen

rapporten

allen

pers

allen

Figuur 2.1.

Overzicht kommunikatiekanalen tussen NAJK en

publieksgroepen.

2.3 Het landbouwmodel

Voor een goed begrip van de plaats van het NAJK in de landbouwwereld wordt hier in het kort wat informatie gegeven over het
totstandkomen van het landbouwbeleid.
De

centrale

landbouworganisaties

zijn

vertegenwoordigd

in

het

Landbouwschap en in een aantal produktschappen. Via deze publiekrechtelijke bedrijfsorganisaties vindt overleg met en consultatie door
het Ministerie van LNV plaats, zowel langs formele kanalen als door
middel van frequente informele kontakten. Daarnaast is een aantal
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bevoegdheden

uitvoerende

aan

de

’schappen'

gedelegeerd,

het

zogeheten medebewind. Bovendien vindt intensieve beleidsbeinvloeding
plaats door middel van vertegenwoordiging van zowel regionale als
nationale landbouworganisaties in tal van adviserende en uitvoerende
organen zoals de nationale en provinciale raden voor de bedrijfsontwikkeling,

de

Centrale

Landinrichtingscommissie,

Ontwikkelings- en Saneringsfonds voor de Landbouw,

de

Stichting

de Stichting

Landelijke Mestbank, enz.
Deze samenwerking tussen overheid en georganiseerde landbouworganisaties wordt ook wel het landbouwmodel of harmoniemodel
genoemd. Het kenmerkt zich door een situatie waarin een aantal
georganiseerde socio-ekonomische groepen formeel geinkorporeerd is
de
in het officiële besluitvormingsproces en privileges ontvangt van
overheid in ruil voor samenwerking en terughoudendheid in de
artikulatie van eisen.
De

intensieve samenwerking met de

overheid verschaft de land-

bouwvertegenwoordigers niet alleen invloed op de aanwending van
overheidsmiddelen en een van de delegatie van bevoegdheden
afgeleide autoriteit.

Maar het geeft hen

ook een voorsprong op

bij
andere maatschappelijke belangenorganisaties, die minder dicht
het vuur zitten en de relevante beleidsinformatie niet uit de eerste
hand krijgen.
Het

Landbouwschap

is

dé

vertegenwoordiger

van

de

primaire

agrarische sektor, de enige erkende gesprekspartner voor de overheid
in landbouwzaken. Op het gebied van de formele beleidsbeinvloeding
hebben de drie centrale landbouworganisaties geen andere landbouworganisatie als rivaal.

2.4 Positionerin
De positie van het NAJK verschilt per publieksgroep. Als de drie
belangrijkste publieksgroepen waar het NAJK op landelijk nivo haar
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invloed aanwendt, kunnen worden onderscheiden: het
Landbouwschap,
het Ministerie van LNV en de politieke partijen.
In het Landbouwschap zitten voor het merendeel
vertegenwoordigers
van de centrale landbouworganisaties en van de vakbonden
CNV en
FNV. Het NAJK zit regelmatig als adviseur, en een enkele
keer als
lid bij een commissie- of afdelingsvergadering. De plattelandsvrouwen
zijn vertegenwoordigd in slechts enkele vergaderingen.
De jongeren
brengen hier hun standpunten en ideeën naar voren, met
name over
punten die betrekking hebben op de positie van agrarische
jongeren.
Het NAJK onderscheidt zich hier als behartiger van belangen
van
agrarische jongeren en als overkoepelend over de drie zuilen
katholiek, christelijk en algemeen.
Door

middel

ambtenaren

van

rapporten,

gesprekken

met

minister

en

met

en

vertegenwoordigers bij studiedagen proberen de
jongeren hun mening over het landbouwbeleid onder de aandacht
van
het ministerie te brengen. Het NAJK onderscheidt zich
van de
centrale landbouworganisaties als: vooral aktief voor
agrarische
jongeren, en niet medeverantwoordelijk voor het landbouwbeleid.
Het
onderscheid met het Landbouwschap is duidelijk: geen medebewind,
optredend namens agrarische jongeren en niet namens landbouworganisaties en vakbonden.
De politieke partijen verkrijgen informatie van het
Ministerie van
LNV, het Landbouwschap, de pers, en soms van de centrale
landbouworganisaties en provinciale standsorganisaties. Het NAJK
levert
voor hen bruikbare visies en informatie als belangenbehartiger
van
agrarische jongeren. Het NAJK valt op omdat ze niet
medeverantwoordelijk is voor het beleid en dus andere invalshoeken kan
kiezen.
Duidelijk wordt dat het NAJK ten aanzien van deze drie
publieksgroepen, Landbouwschap, ministerie en politieke partijen,
telkens
tussen andere organisaties opereert. Kortom het NAJK staat
midden
in de landbouwwereld maar neemt duidelijk een aparte positie
in.
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2.5 ldeaalbeeld
als
Het NAJK beschrijft het ideaalbeeld voor de eigen organisatie
volgt:
"Deze groepen weten dat het NAJK dë belangenorganisatie is van
agrarische jongeren in Nederland. Het NAJK is een betrouwbare,
volwassen en goed geïnformeerde gesprekspartner die namens een
grote achterban spreekt. Politiek, ministeries, Landbouwschap en
centrale landbouworganisaties worden door het NAJK voortdurend op
de hoogte gehouden van ingenomen standpunten. De organisatie
dwingt respekt af en bewindslieden, politici, ambtenaren en bestuurders zijn niet alleen benieuwd naar de opvattingen en problemen van
de agrarische jongeren maar laten deze ook zwaar wegen in de politieke besluitvorming."
Na toetsing van het imago met het ideaalbeeld wordt duidelijk met
welke aspekten van het imago het NAJK tevreden kan zijn en met
welke niet.
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3. Methode, resultaten, konklusies en aanbeveningen

In paragraaf 3.1 wordt de gekozen werkwijze en keuzes
die daarin
gemaakt zijn verduidelijkt. Daarop volgend worden de resultaten
van
het onderzoek behandeld. De gegevens uit de gesprekken
worden op
verschillende wijzen geanalyseerd. Tussen de resultaten zijn konklusies en aanbevelingen opgenomen.

3.1 Methode.

In

het

onderzoek zijn drie

keuzes

gemaakt ten

aanzien van de
methode. Dat betreft de keuze van de instanties of organisaties die
zouden worden benaderd, de keuze kwalitatief of
kwantitatief
onderzoek, en de keuze van de respondenten. Daarover volgt hier
een toelichting.

Het NAJK wil meer weten over het beeld dat de organisatie in
haar
bestaansperiode heeft opgebouwd. Globaal heeft de organisatie daar
wel een idee van, maar als men preciezer wil beoordelen hoe
het
zit, rijzen vele vragen. Om meer in detail te kunnen treden is
het
voor de hand liggend te kiezen voor mondelinge interviews.
Dit geeft
gelegenheid meer door te vragen waarmee een goed inzicht kan
worden gevormd van het NAJK-imago bij de betrokkenen.
De tijd
voor vele interviews was echter niet beschikbaar.
Zodoende is
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gekozen voor kwalitatief onderzoek, met nadruk op het verkennen
van potentiële knelpunten in het imago van het NAJK.
Zoals in hoofdstuk 2 reeds aangegeven kiest het NAJK voor een
beperkt aantal organisaties die voor het onderzoek benaderd moeten
worden. Het gaat in dit geval om de organisaties die betrokken zijn
bij de totstandkoming van het landbouwbeleid. Hier tracht het NAJK
haar invloed aan te wenden om zodoende de belangen van agrarische
jongeren beter te kunnen behartigen. Vandaar dat is gekozen voor
personen uit het

ministerie van

LNV,

het Landbouwschap en

de

centrale landbouworganisaties, de provinciale standsorganisaties en
landelijk politieke partijen. Daar zijn nog drie publieksgroepen aan
toegevoegd, nl. de plattelandsvrouwen, de milieu-organisaties en de
pers. De eerste twee publieksgroepen zijn benaderd omdat dit ook
belangenorganisaties

in

de

landbouwwereld

zijn,

waar

het

NAJK

regelmatig kontakt mee heeft. Als extra groep is toegevoegd de
pers. Reden hiervoor is dat de wijze waarop een organisatie en haar
ideeën in kranten en tijdschriften naar voren komen, op den duur
van belang is voor het gewicht dat aan een mening van een organisatie wordt toegekend.
Door het beperkt aantal interviews is uiteindelijk met slechts één
persoon uit de milieu-organisaties gesproken. Deze publieksgroep
wordt om deze reden niet meer expliciet genoemd. Vanzelfsprekend
weegt het interview wel mee bij de beschrijving van het NAJKimago.
Bij de keuze van de respondenten is een aantal randvoorwaarden
gehanteerd. Van de respondenten werd in ieder geval verwacht dat
zij betrokken zijn bij en inzicht hebben in landbouwpolitiek en het
totstandkomen van het landbouwbeleid, en dat zij door hun funktie in
enige mate zicht hebben op het handelen van het NAJK.
Uiteindelijk is met 23 personen gesproken. In figuur 3.1 staat de
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Publieksgroep

Aantal
respondenten

Landbouwschap
en
centralelandbouworganisaties
provinciale standsorganisaties

5

Politieke partijen

3

Ministerie van Landbouw,
Natuurbeheer en Visserij

3

3
plattelandsvrouwen

2

milieu-organisaties

1

Figuur 3.1.

De publieksgroepen en het aantal respondenten.

verdeling over de organisaties waar deze mensen werkzaam of aktief
zijn. Als kenmerken kunnen worden genoemd dat het bijna allen
mannen betreft en dat ze werkzaam zijn als ambtenaar of als
bestuurder en zodoende veel in aanraking komen met landbouwpolitiek. Het Landbouwschap en de centrale landbouworganisaties worden
als een publieksgroep genomen omdat de verwevenheid tussen de
besturen groot is. In het Landbouwschap is met medewerkers en
bestuurders gesproken.
De respondenten hebben alle op persoonlijke titel gesproken en dus
niet namens de organisatie waar zij werkzaam zijn. Om de privacy
van de respondenten te waarborgen zijn hun namen niet in dit
rapport opgenomen.

Met de respondenten is ongeveer een uur gesproken aan de hand van
een

vaste

vragenlijst.

Daarin

zijn

vragen

opgenomen

met

als

'hoofdstuktitels':
-

eerste associatie,
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standpunten van het NAJK, en mening over totstandkoming

-

landbouwbeleid,
-

achterban NAJK,

-

informatiebronnen m.b.t. NAJK,

-

bestuur en personeel NAJK,

-

toekomst.

Van de gesprekken zijn verslagen gemaakt en de gegevens hieruit
als
zijn op verschillende manieren geanalyseerd. De eerste wijze is
volgt. Alle gegevens zijn per onderwerp (bijv. mening over bestuur
de
en personeel, mening over standpunten) bij elkaar gezet en over
lijn in te
hele linie bekeken om een overheersende mening of een
ontdekken.
van alle
De tweede manier is het samenvoegen van de reakties
personen van een organisatie en te kijken naar overheersende
denkbeelden

t.o.v.

het

NAJK binnen

de

betreffende

organisatie.

Bijvoorbeeld: denken personen binnen het Ministerie van LNV anders
over het bestuur dan de personen uit de politieke partijen? Deze
interpretaties moeten natuurlijk wel met de nodige voorzichtigheid
worden benaderd omdat met relatief weinig personen is gesproken.
Weliswaar zijn de respondenten met zorg gekozen, maar toch kan
niet met zekerheid worden gezegd: "Binnen deze publieksgroep wordt
als volgt gedacht: ...." Het aantal personen, ook al zijn het sleutelfiguren, is daarvoor simpelweg te gering. Voor de leesbaarheid wordt
deze zinsnede wel eens gebruikt maar deze moet worden geïnterpreteerd als: "De personen waar mee is gesproken van deze organisatie
denken ....."
De derde interpretatiewijze kiest als ingang voor twee van de zeven
elementen van een imago: belang en betrokkenheid (zie paragraaf

1.2).
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3.2 Resultaten

konklusies en aanbevelinen.

De hierboven beschreven interpretatiewijzen komen in deze paragraaf
aan de orde. Begonnen wordt met de onderwerpen, dan volgt
een
overzicht van de persoonlijke meningen per publieksgroep en vervolgens worden belang en betrokkenheid bij het NAJK behandeld.
3.2.1 Onderwerpen in de interviews.
Bij het vermelden van de resultaten van deze interpretatiewijze,
per
onderwerp, wordt vast vooruit gelopen op de tweede, per publieksgroep. Reden hiervoor is dat het interessant is te weten uit welke
hoek een mening komt. Voor zover dit is aan te geven bij de
verschillende onderwerpen, is dit gedaan. Bij sommige onderwerpen is
geen overheersende mening per publieksgroep te onderscheiden.
A. Eerste associatie en kenmerken.
Op de vraag naar de eerste associatie bij NAJK wordt vaak al
een
redelijke samenvatting van het beeld gegeven. Vaak wordt begonnen
met bijv. agrarische jongeren en belangenbehartiging waarna steekwoorden volgen met meer of minder waardering. Vaak wordt het
NAJK dynamisch, kritisch, konstruktief en aktief genoemd. Net zo
vaak vallen woorden in de lijn van onbezonnen, onvoldoende economisch realisme, soms te weinig politiek realistisch en eigengereid.
Sommige respondenten noemen steekwoorden uit beide kategorieën.
De steekwoorden met minder waardering vallen het vaakst bij
personen uit Landbouwschap en provinciale standsorganisaties. De
steekwoorden met meer waardering komen over de hele linie voor.
De onderwerpen waar het NAJK zich volgens de respondenten het
meest mee bezig houdt, zijn als eerste bedrijfsopvolging, dan de
akkerbouw, en vervolgens zuivel en milieubeleid. Er is geen onderscheid te maken t.a.v. publieksgroepen die bepaalde onderwerpen
vaker noemen dan andere.
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Bij deze vraag is het niet alleen interessant de meest genoemde
onderwerpen op te sommen maar ook de onderwerpen die geheel niet
zijn genoemd, zoals bijvoorbeeld intensieve veehouderij, vollegrondsgroenteteelt en glastuinbouw. Hier wordt het NAJK geheel niet mee
geassocieerd.
Het NAJK blijkt zich bij de respondenten vooral te profileren op
landbouwpolitieke onderwerpen en aktiviteiten. Dit is niet vreemd
gezien de posities waar deze mensen zitten.
Als meest kenmerkend standpunt van het NAJK wordt hun mening
over de produktiebeheersing genoemd. Dit heeft betrekking op zowel
akkerbouw

als melkveehouderij. Als tweede kenmerkend standpunt

wordt het voorgestane milieubeleid genoemd.
Bijna alle respondenten vinden dat het NAJK zich aktief opstelt
t.a..v.

de

Sommigen

onderwerpen
denken

dat

akkerbouw

dit

niet

of

en

landbouw-milieuprobleem.

minder

geldt voor

de NAJK-

aktiviteiten voor de positie van de agrarische vrouw. Dit zijn met
name personen uit het Landbouwschap. Volgens een respondent: "Daar
zie ik weinig van, er zit bijvoorbeeld geen enkele vrouw in het bestuur." Meer bemoedigend is de mening van de personen uit de
plattelandsvrouwen dat er sinds kort meer aan wordt gedaan.

Konklusies:
*

Het NAJK is bij de respondenten bekend als een agrarische
jongeren organisatie die zich met name bezig houdt met
landbouwpolitieke zaken. Daarbij ligt het zwaartepunt op het
beleid t.a.v. bedrijfsopvolging, akkerbouw, melkveehouderij en
milieu.

*

De standpunten van het NAJK met betrekking tot beperking
van produktie in akkerbouw en melkveehouderij en de wens
voor een offensief milieubeleid zijn het meest in het oog
springend.

*
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Sommige respondenten heeft niet de indruk dat het NAJK

’"

zich aktief opstelt ten aanzien van de positie van agrarische
vrouwen.

Aanbevelinen aan het NAK:
Naar aanleiding van dit profiel kan je je afvragen of het gewenst is
dat deze publieksgroepen meer weten over andere dan landbouwpolitieke aktiviteiten van het NAJK.

Ook

kan

de vraag worden gesteld of je vooral geassocieerd wil
worden met de sektoren melkveehouderij en akkerbouw. Dit beeld is
wellicht te verklaren doordat problemen in deze sektoren de laatste
jaren uitgebreid in het nieuws zijn geweest. Toch zou je er voor
kunnen kiezen je in de toekomst meer te gaan profileren op andere
sektoren.
Aanbevolen wordt meer bekendheid te geven aan de wijze waarop
het NAJK de positie van jonge (agrarische) vrouwen wenst te
verbeteren.

B. Standunten en arumentatie.
De associaties met het NAJK worden vaak bij de vragen over standpunten en argumentatie nader toegelicht. Hier lopen de meningen ver
uiteen. Veel respondenten, vooral uit het Landbouwschap, de standsorganisaties, en het ministerie vinden de standpunten te
beperkt
opgezet.

Er

wordt,

volgens

hen,

door

het NAJK te

weinig

naar

dwarsverbanden gekeken, bijvoorbeeld naar de internationale aspekten
in het landbouwbeleid.
Het niet voldoende over de grens kijken wordt regelmatig genoemd:
"Je hebt niet alleen te maken met de nationale situatie, maar ook
met europees en mondiaal beleid, het NAJK is onvoldoende op de
hoogte van deze diskussies." Regelmatig wordt daar de konkurrentiepositie van de Nederlandse landbouw aangehaald: "Het NAJK kan om
geintegreerde landbouw roepen, maar dan knaag je aan de toppositie
van de nederlandse landbouw/' Zodoende komt het NAJK, volgens
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U

op

respondenten,

enkele

verkeerde

hoewel

uitgangspunten,

de

argumentatie die daarop volgt wel voldoende kan zijn. Bijvoorbeeld:
"Het

standpunt

over

BST

de

wordt

wel

gerespekteerd

maar

de

ontwikkelingen in het buitenland staan niet stil. In plaats dat het
NAJK kiest voor een totaal verbod, zouden ze beter kunnen zeggen
dat BST onder een aantal voorwaarden mag worden gebruikt. En dan
die voorwaarden duidelijk formuleren."
Ook wordt door een aantal personen gekonstateerd dat het NAJK
sterk steunt op het overheidsbeleid: "Besluiten in europees verband
moeten nationaal door de overheid worden gekompenseerd: het NAJK
wil boeren in de luwte van de overheid."
Sommigen vinden dat de standpunten de neiging hebben zich vooral
op de korte termijn te richten (zie ook punt D).
Een verklaring voor die, volgens hen, zwakke argumentatie en/of
standpunten, is dat de standpunten in isolement worden gevormd. Er
is geen dialoog met de centrale landbouworganisaties en provinciale
standsorganisaties. Dat zou de standpunten rijper kunnen maken.
Anderen vinden weer dat het NAJK teveel naar het landbouwbeleid
kijkt met de bril van een jonge boer. Het aksent ligt teveel op de
belangen van agrarische jongeren en men vindt de standpunten niet
in

een

breed

perspektief

geplaatst

zijn.

Ze

schrijven

naar

een

konklusie toe.
Dit wordt dus vooral door personen uit Landbouwschap, provinciale
standsorganisaties en ministerie naar voren gebracht.
In de andere publieksgroepen is de tendens positiever.
zeker voor

de pers.

In

deze publieksgroepen

zitten

Dit geldt

verscheidene

respondenten die vinden dat het NAJK met reële, goed beargumenteerde standpunten komt. Ze vinden de standpunten van het NAJK
goed doordacht en in een breed perspektief afgewogen.

Veel

personen

uit

het

Landbouwschap en

enkelen

uit

de

andere

publieksgroepen vinden sommige NAJK-standpunten niet reëel. Dat
betreft soms ekonomische en soms politieke haalbaarheid. Maar ook
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de toetsing aan de praktijksituatie vinden enkelen onvoldoende: "Ze
houden erg lang vast aan ideale oplossingen zonder dat ze goed naar
het bedrijfsnivo kijken;

't is jammer dat ze

zich zo

theoretisch

opstellen."
Sommigen hebben wel veel kritiek op de argumentatie maar vinden
de standpunten over de breedte wel reeel. Dit lijkt tegenstrijdig te
zijn. Blijkbaar geldt de kritiek op de argumentatie maar voor een
beperkt aantal standpunten.

Dezelfde lijn valt door te trekken bij de antwoorden op de vraag of
men het vaak eens is met het NAJK. De personen uit het Landbouwschap en uit de plattelandsvrouwen geven aan dat ze het niet vaak
of soms eens zijn. De personen uit de pers zijn het vaak eens. Bij
de

andere publieksgroepen varieert dit. Er zijn dus personen die wel

kritisch zijn over standpunten van het NAJ K maar het wel vaak eens
zijn. De kritiek beperkt zich dus tot een gering aantal standpunten.
Als aan de respondenten die het vaak met het NAJK eens

zijn

wordt gevraagd waar ze het niet mee eens zijn, dan komen er veel
verschillende

antwoorden.

Er

is

geen

duidelijk

punt

waar

het

jongerenkontakt volgens deze personen de plank volledig misslaat.
Als aan de personen die het niet vaak met het NAJK eens zijn
wordt gevraagd waar ze het wel mee eens zijn dan volgen er ook
veel verschillende antwoorden.

Er is dus geen duidelijk standpunt

waarmee de jongeren aansluiting vinden met degenen die het niet
vaak met hen eens zijn.

Op de vraag of men het NAJK progressief of behoudend zou willen
noemen

werd

meestal

progressief

geantwoord.

Dit

zijn

vooral

personen uit de pers en het ministerie. De meeste personen uit het
Landbouwschap en provinciale standsorganisaties vindt de organisatie
behoudend: "lk zou hun ideeën behoudend willen noemen, maar ze
brengen het met een progressieve instelling."
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Over

het

algemeen

wordt

er positief

geoordeeld

over

de

wijze

waarop het NAJK in de tijd met de standpunten omgaat: "Ze waaien
niet met alle winden mee, maar ze zijn ook niet star en te vasthoudend. Ze springen goed op de aktualiteit in." Wel noemen sommigen
het

NAJK te

vasthoudend

om

resultaat

te

bereiken.

Ook

wil

de

kracht en stelligheid waarmee een standpunt wordt gebracht nog wel
eens verschillen per moment of situatie. Dit is voornamelijk te
wijten aan de verschillende personen die de standpunten presenteren.

Konklusies:
*

De

respondenten

uit

het

Landbouwschap,

de

provinciale

standsorganisaties en ministerie vinden de standpunten van
het NAJK regelmatig zwak onderbouwd. Vooral bij problemen
met internationale aspekten vindt men dat de standpunten
van de jongeren te smalsporig zijn opgezet. Het gaat dan

om het besef dat:
-

de

konkurrentiepositie

van

de

Nederlandse

landbouw

gehandhaafd moet blijven, en
-

dat niet alle europese maatregelen nationaal gekompenseerd kunnen worden.

*

De respondenten uit het Landbouwschap vinden de ideeën
vaak nogal behoudend en vinden de sommige standpunten
niet reeel.

Aanbevelinen aan het NAK:
Met deze konklusie kan je op de volgende wijze omgaan. Eerst bij
jezelf te rade gaan of de standpunten met internationale raakvlakken
inderdaad te weinig doordacht zijn.
Indien je denkt dat hier geen gaten in te schieten zijn, komen de
standpunten blijkbaar niet goed over bij de externe publieksgroepen
en zal je hier meer aandacht aan moeten besteden. Bijvoorbeeld door
te benadrukken dat wel degelijk rekening is gehouden met konsekwenties van de standpunten in internationaal verband. Of te wijzen
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op de kontakten met de Europese jongeren organisatie CEJA.

C. NAK en de omevin.
Door alle personen wordt naar het NAJK geluisterd en ook door de
organisaties waar deze personen werkzaam zijn. Naar de mening van
veel respondenten, verdeeld over alle publieksgroepen, luistert ook
het Landbouwschap goed en dit heeft ook effekt, hoewel dit niet
altijd meetbaar is. Vaak wordt daarbij opgemerkt dat ze verwachten
dat het NAJK de resultaten onvoldoende zal vinden. De standpunten
van de jongeren worden in de gedachtenvorming van de 'oudere' bestuurderen meegenomen en dit heeft soms indirect effekt, zoals bij
de diskussie rond de graanproblematiek, en soms direct effekt zoals
bij de verhoging van de installatiepremie.
Enkelen zijn van mening dat er door het Landbouwschap, de centrale
landbouworganisaties

en
de provinciale standsorganisaties
niet
voldoende wordt geluisterd, bijvoorbeeld omdat er al vantevoren een
defensieve houding wordt aangenomen. Deze respondenten zijn
verdeeld over verschillende publieksgroepen. Met name de personen
uit de plattelandsvrouwen vinden dat er soms niet echt geluisterd
wordt, bijvoorbeeld omdat de mening binnen de centrale landbouworganisaties al vast staat.

Er is een duidelijke scheiding tussen degenen die het prima vinden
dat het NAJK buiten het Landbouwschap om de politiek en het
ministerie

van

LNV

benaderen

en

degenen

die

daar

de

nodige

reserves bij hebben. De laatsten zijn alleen te vinden bij het Landbouwschap, de provinciale standsorganisaties en de plattelandsvrouwen. Kanttekeningen van hun zijde:
-

"Het moet mogelijk zijn, zolang ze geen reden geven voor
polarisatie. Ze moeten hier erg zorgvuldig in zijn want de
minister zal de centrale landbouworganisaties tegen elkaar
uit spelen en dat schaadt hun eigen belangen ook."
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-

"Het is nog akkoord als de politiek wordt benaderd maar als
ze maar

van de centrale

niet de standpunten

landbouw-

organisaties gaan verketteren. Voer dan eerst de diskussie in
het Landbouwschap."
-

"Pas als een onderwerp uitgebreid is bediskussieerd in het
Landbouwschap en als er niets met het standpunt van het
NAJK is gedaan mogen ze naar de politiek stappen."

-

"Het mag maar het verzwakt de kracht van het gezamenlijk
optreden, het komt de landbouw niet ten goede."

De anderen, uit het ministerie, politieke partijen en de pers zijn van
mening dat: het verstandig is, een goede zaak is, hun goed recht is.
Sommigen voegen daar aan toe dat het landbouwbelang niet meer
bestaat. De verschillende sektoren zijn elkaars konkurrenten geworden en deze diversiteit in de landbouw mag best naar voren treden.
Het Landbouwschap zou moeten durven zeggen wanneer er verschillende opinies zijn over een bepaalde problematiek.

Deze

kategorie,

laatste

uit ministerie, politieke partijen en pers

heeft begrijpelijkerwijs meer kritiek op het funktioneren van het
landbouwmodel
gemiddeld

wat

en

het

Landbouwschap

positiever

over

het

dan

de

NAJK dan

anderen.
de

Ze

personen

zijn
uit

Landbouwschap, provinciale standsorganisaties en plattelandsvrouwen.
Dit kan waarschijnlijk worden verklaard door het volgende.

Voor

degenen die vinden dat het harmoniemodel niet meer werkt is een
organisatie die

zich hier niet veel van aantrekt en eigen wegen

zoekt een welkome afwisseling. Degenen die meer heil zien in een
goed funktionerend landbouwmodel zien in een organisatie die hierbuiten invloed gaat aanwenden bij Ministerie van LNV en bij de
politieke partijen een potentieel gevaar.

Het

NAJK

en

de

centrale

landbouworganisaties

en

provinciale

standsorganisaties verschillen vaak van mening. Over de oorzaken
hiervoor lopen de meningen uiteen:
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de

-

landbouworganisaties

bekijken het

NAJK met

neerbui-

gendheid,
-

binnen het Landbouwschap en de landbouworganisaties leeft
nog teveel het idee dat het 'maar' om jongeren gaat,

-

NAJK heeft minder ervaring,

-

het NAJK zet zich af om zich te profileren,

-

er is weinig ruimte voor kompromissen bij het NAJK,

-

de landbouworganisaties zien het NAJK als een horzel en
zullen niet snel erkennen dat ze gelijk hebben,

-

de

landbouworganisaties

doen

aan

belangenbehartiging

en

moeten er rekening mee houden hoe bepaalde zaken in de
achterban overkomen en dat ze daar verantwoording voor af
moeten leggen. Het NAJK hoeft dit niet en kan meer onbevangen reageren,
-

de standsorganisaties kijken teveel ekonomisch,

het NAJK

heeft meer oog voor maatschappelijke ontwikkelingen,
-

het

NAJK heeft de

moed

onvermijdbare

thema's

aan te

snijden.
Vaak wordt de beschuldigende vinger naar één van beide partijen
uitgestoken. De 'schuld' wordt door een deel van de respondenten bij
het NAJK gelegd,

en door een deel bij

de landbouworganisaties.

Zelden wordt, met respekt voor beide partijen, gekonstateerd dat "ze
van maatschappijvisie verschillen," of dat "ze andere aksenten
leggen." Het lijkt erop dat er in de landbouwwereld gekozen wordt
voor of tegen de centrale landbouworganisaties en provinciale
standsorganisaties en voor of tegen het NAJK. En als er gekozen is
zet men zich af tegen de andere partij. In dit geval ligt de keuze
tussen landbouworganisaties of NAJK en is óf de een de oorzaak van
alle meningsverschillen óf de ander.
Ook

valt

op

dat

enkelen

het

idee

hebben

dat

het NAJK geen
achterban heeft waar ze zich voor moet verantwoorden. Blijkbaar
zijn deze mensen onbekend met de struktuur van het NAJK.
De meeste respondenten uit Landbouwschap en provinciale stands7
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organisaties wijzen met de beschuldigende vinger naar het NAJK.

Volgens een aantal van hen zet het NAJK zich af tegen de centrale
landbouworganisaties. Dit is volgens hen ook de reden dat er relatief
weinig jongeren doorstromen naar bestuursplaatsen in de provinciale
standsorganisaties: "Zij hebben zich al die jaren afgezet tegen de
standsorganisaties en zullen zich dan ineens aanmelden als lid of
kandidaat voor een bestuurszetel? Daar gaan wat jaren overheen.
Eigenlijk is er sprake van een besmet verleden. Zo krijg je teveel
oudere jongeren bij het NAJK en te weinig jongere ouderen bij de
standsorganisaties."

Konklusies:
*

Er wordt volgens de respondenten door het Landbouwschap
goed geluisterd naar het NAJK en dat heeft effekt, maar dit
is niet altijd aanwijsbaar.

*

Voor de respondenten uit het ministerie, de politieke partijen
en de pers is het dan ook begrijpelijk dat het NAJK buiten
het Landbouwschap om politieke partijen en Ministerie van
LNV benadert.

Zij hebben vaak de nodige kritiek op het

landbouwmodel en het Landbouwschap.
*

De meeste personen uit het Landbouwschap, de provinciale
standsorganisaties en de plattelandsvrouwen vinden dat aan
een of meer voorwaarden voldaan moet zijn voordat het
NAJK buiten het Landbouwschap om ministerie of politiek
mag benaderen.

*

Over de vraag waarom het NAJK en de centrale landbouworganisaties en provinciale standsorganisaties vaak van mening
verschillen lopen de meningen uiteen. Afwisselend wordt de
'schuld' bij de ene of bij de andere partij gelegd. Respekt
voor beide meningen lijkt bij weinigen aanwezig.
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Aanbevelinen aan het NAK:
Kernvraag is hoe jullie je doelstellingen zo goed mogelijk kunnen
nastreven.
Is een van die doelstellingen het beïnvloeden van het totale landbouwbeleid of wil je je beperken tot onderwerpen die een aantoonbaar

raakvlak hebben met de

belangen

van agrarische jongeren?
Althans voor zover het onderscheid duidelijk te maken is. In
het
eerste geval profileert de organisatie zich als een landbouworganisatie, in het tweede geval meer als een jongerenorganisatie.
Wat is de beste plaats om deze doelstelling na te streven. Dan
ligt
de keuze voor zoals door een aantal respondenten uit de centrale
landbouworganisaties en provinciale standsorganisaties wordt aangegeven: wil je meer integreren met de landbouworganisaties of kies je
voor een zelfstandige plaats. Ook de tussenvorm is mogelijk:
een
zelfstandige plaats met meer dialoog met de landbouworganisaties.
Dit is eigenlijk ook afhankelijk van de vraag welke publieksgroepen
je als het belangrijkste ziet.
In ieder geval hebben de respondenten geen idee hoe het NAJK zich
wil ontwikkelen. Je kan je afvragen of dit gunstig is voor jullie
organisatie.

D. Achterban en totstandkomen standunten.
Op de vraag hoe men denkt dat de standpunten tot stand komen
binnen de organisatie, worden ongeveer drie typen antwoord gegeven.
Sommigen

hebben geen

idee, de anderen hebben vaak een vage
indruk. Hiervan denkt een deel, dat de standpunten vanuit de basis
komen en dat de organisatie dus een goed demokratisch gehalte
heeft. De rest, met veel personen uit de provinciale standsorganisaties, heeft het idee dat de standpunten door de top worden voorgekookt en in meer of mindere mate bij de basis getoetst. Bij de niet
genoemde publieksgroepen verschillen de ideeen.
Het valt op dat de ideeen over de vorming van standpunten bij de
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agrarische jongeren vaag zijn. Zelden werd daar een uitgesproken
beeld van gegeven. Verklaringen hiervoor kunnen zijn dat de respondenten zich hier niet voor interesseren of dat informatie hierover
hen nooit heeft bereikt.

De personen,

die denken dat de standpunten

aan de top worden

voorgekookt, noemen de achterban van het NAJK vaak diffuus of
niet zo groot. Een enkeling heeft het over de gezelligheidsverenigingen aan de basis.
Er zijn ook personen die weliswaar een top-down relatie zien bij het
NAJK maar wel denken dat de organisatie een grote achterban
heeft. Zij voegen er vaak aan toe dat de top op een goede wijze
feeling houdt met de basis.
Gekonstateerd kan worden dat veel respondenten denken dat het
NAJK een brede achterban heeft. Minder respondenten noemen de
achterban

diffuus.

Deze

respondenten

zijn

verdeeld

over

alle

publieksgroepen.
Er wordt door veel personen een friktie opgemerkt tussen de top en
de basis bij het NAJK. In elke publieksgroep zijn wel een paar
mensen die dit opmerken. Er leven verschillende meningen over deze
friktie:
-

"Bij een voorhoedegroepering is het niet vreemd dat de top
iets voor de basis uitloopt,"

-

"Provinciale bestuurders dlstantieren zich nog wel eens van
de landelijke standpunten,"

-

"De top is los van de basis," en

-

"Door de dogma's van het groot aantal ex-boerengroepers uit
Wageningen in de top van het NAJK vormen de standpunten
geen afspiegeling van de mening van alle leden."

Gekonstateerd

kan

worden

dat

deze

friktie

voor

sommigen

nog

akseptabel is, zij noemen de achterban groot, maar voor anderen is
de afstand tussen top en basis te groot om te spreken van een
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i

echte, grote achterban en een demokratische organisatie.
Vooral

de

personen uit de provinciale standsorganisaties

zien de
ideeen tussen landelijk en provinciaal nivo nog wel eens uiteen lopen.
Mogelijke verklaringen hiervoor zijn, volgens hen, dat de top te
radikaal is of dat men in de provincie meer op bedrijfsnivo denkt.
Het lijkt erop dat het verschil in mening op landelijk nivo tussen
centrale landbouworganisaties en NAJK groter is dan op plaatselijk
nivo tussen plaatselijke afdelingen van NAJK en van de provinciale
standsorganisaties. Beide partijen denken waarschijnlijk van elkaar:
"Het landelijk nivo is los van de basis." Een verklaring voor deze
situatie luidt volgens een respondent als volgt: "De NAJK-standpunten hebben de neiging korte termijn belangen te verdedigen, ze
komen met wensen die dat korte termijn belang proberen veilig te
stellen. Daarmee sluiten zij zich nog wel eens aan bij de basis van
de provinciale standsorganisaties omdat daar ook mensen zitten die
hun eigen toekomst vanaf hun eigen erf bekijken en zeggen: die
jongens willen wat ik ook wil, boer blijven! Maar als besturen van de
centrale landbouworganisaties of provinciale standsorganisaties zit je
vaak met de spanning van korte termijn versus lange termijn
belangen. Als landbouworganisatie moet je naar allebei kijken en
redelijke kompromissen vinden. Dan moet je wel eens toegeven op
ideeen

die

op

korte

termijn

schitterend

zijn

maar

op

de

lange

termijn verkeerd uitpakken."
Een

ander

respondent

relativeert

deze

mening:

"Van

een

belan-

genorganisatie zou ik verwachten dat ze meer zouden botsen met
milieugroepen. Dat gebeurt weinig. Dat geeft aan dat ze meer open
staan voor de ideeën van de milieugroepen dan de standsorganisaties.
Deze hangen veel meer aan de rem en zijn meer gericht op de
korte termijn.

Konklusies:
*

De ideeën over hoe de standpunten binnen het NAJK worden
gevormd, zijn vaag. Het varieert tussen "geen idee", "aan de
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top" en "door de basis." De personen die denken dat de
standpunten aan de top worden gevormd, komen veelal uit
de provinciale standsorganisaties. Zij hebben het idee dat de
achterban van de jongeren diffuus of niet groot is. Een
aanzienlijk deel van de respondenten denkt echter dat het
NAJK wel een brede achterban heeft.
Velen

*

friktie

een

zien

tussen

top

en

Vooral

basis.

de

respondenten uit de provinciale standsorganisaties zien op
verschillende nivo's verschillende meningen.

Aanbevelinen aan het NAK:
Als

je

overtuigd

van

bent

het

demokratische

van

karakter

de

organisatie, kan je dit meer bekendheid geven, gezien het vage of
ontbrekende beeld bij de respondenten. Hetzelfde geldt voor de
grootte van je achterban. Hier kan het onderzoek naar het NAJKin de
imago bij de leden voor worden gebruikt. Natuurlijk moet dit
praktijk

ook

provinciale

het

kloppen;

besturen

zich

beeld

valt

regelmatig

in

duigen

distantiëren

als

bijvoorbeeld

van

landelijke

standpunten.
Ten aanzien van de friktie tussen top en basis zou je als exkuus
kunnen aanvoeren: om in de publiciteit te komen is het soms nodig
meningen iets radikaler naar voren te brengen. In dat geval moet je
bekijken hoe je hier mee omgaat en bijvoorbeeld hoe je deze
handelswijze uitlegt aan de achterban.
Naar aanleiding van de visies van de respondenten uit de provinciale
standsorganisaties moet je je afvragen hoe eenduidig en konsequent
de

NAJK-standpunten

op

provinciaal

en

plaatselijk

nivo

worden

verdedigd. En als je denkt dat dit inderdaad beter kan: hoe je dit
zou kunnen veranderen'?

E. Schrifteli'k materiaal

bestuur en

ersoneel.

goed
Het schriftelijk materiaal van het NAJK wordt meestal als
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beoordeeld. Dit geldt voor het ledenblad Binder, voor pamfletten, de
rapporten en het voorlichtingsmateriaal, voor zover men hiermee
bekend is.
Binder is bij bijna iedereen bekend en de meeste personen lezen er
ook artikelen uit. Het oordeel is over het algemeen positief.
Opvallend is dat Binder door de respondenten uit het ministerie niet
wordt gelezen.
Op een enkeling na kent iedereen één of meer rapporten van het
NAJK. De rapporten worden vaak van goede kwaliteit bevonden. Ze
voegen bij een aantal respondenten wat toe aan hun kennis door
goede analyses of door een andere benadering van de beschreven
problematiek. De positieve beoordelingen zijn: helder, kort, konkreet,
goede overzichten, lezenswaardig en goed beargumenteerd. De
negatieve kritieken luiden: er zit te weinig informatie in, het is te
smalsporig opgezet, het verhaal is naar een konklusie toegeschreven.
Dit laatste sluit aan bij de mening dat de argumentatie van het
NAJK in sommige gevallen zwak is. Een aantal mensen geeft hier
een, op het eerste gezicht, tegenstrijdige mening: goede rapportages
met zwakke onderbouwing. Zij waarderen de rapportages omdat ze
een andere kijk op de zaak geven, of wel een aardige analyse van
een probleem bevatten. En niet alle rapporten gaan over onderwerpen waarvan men de standpunten en argumentatie van mindere
kwaliteit vindt.
De pamfletten krijgen over de breedte een goede beoordeling. Ze
zijn kort, bondig en duidelijk. Dit staat dus los van de inhoud. Een
enkele keer wordt gezegd dat ze kretologie bevatten of naar een
konklusie toegeschreven zijn.
Het voorlichtingsmateriaal

is

bij weinig respondenten bekend.

De

respondenten van het ministerie van LNV kennen dit materiaal geen
van allen. Voorzover bekend wordt het wel positief beoordeeld.
Sommigen merken op dat het NAJK vaak goed in de krant weet te
komen, en publicitair goed te werk gaat.
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Er is veel waardering voor bestuur en personeel. Dit geldt, op een
uitzondering na, voor alle respondenten. Roemaat en Depla worden
als de meest belangrijke figuren genoemd waarbij sommigen zich
afvragen of het NAJK niet teveel afhankelijk is van een of twee
personen. Dit geldt vooral voor Roemaat, door velen gezien als het
gezicht van het NAJK. Dit beeld kan gedeeltelijk worden verklaard
door te bedenken dat de respondenten in kringen verkeren waar met
name de voorzitter van het NAJK aktief is. De positieve mening
over bestuur en personeel is zo vaak en zo met nadruk gebracht dat
hier bijna zeker geen sprake kan zijn van sociaal-wenselijke antwoorden. Dus ondanks dat een aantal respondenten vindt dat de standpunten en argumentatie van het NAJK niet altijd deugen, erkennen ze
wel dat er een goed en vaardig bestuur zit.
Meerder keren is gezegd dat de gemiddelde leeftijd van de bestuursleden aan de hoge kant is: "Er zijn er veel boven de dertig, zijn dat
jongeren? Ik

zie dat meer als volwassen ondernemers." Sommige

respondenten uit het Landbouwschap en de provinciale standsorganisaties voegen daar aan toe: " Ik vind het vreemd om te zien dat de
bestuursleden als kreatieve ondernemers met een goedlopend bedrijf
pleiten

voor

een

ondernemerschap

zonder

risico's

en

met

veel

garanties van de overheid." Het NAJK zou, volgens hen, kunnen gaan
denken aan een strikte leeftijdsgrens, van bijvoorbeeld 30 in plaats
van 35 jaar, om te voorkomen dat er veel oudere jongeren rondlopen. Zij zouden allang mee moeten draaien in een standsorganisatie.

Een

kanttekening

ten

aanzien

van

de

bestuurders

betreft

het

funktioneren in het Landbouwschap: het NAJK zou daar meer kansen
kunnen grijpen om invloed uit te oefenen. Deze kansen worden
gemist omdat de NAJK-mensen niet altijd aanwezig zijn, of weinig
inbrengen of standpunten voorlezen zonder verdere aktieve deelname.
Dit wordt alleen door de mensen uit het Landbouwschap gezegd. De
bestuurders uit deze groep vinden dat ook de presentatie van NAJKers te wensen overlaat. De respondenten uit de andere publieksgroe-
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pen zijn het er over eens dat op een enkeling na de presentatie en
de optredens in vergaderingen goed zijn. Enkelen merken voorzichtig
op dat diskussietechnieken en presentatie verschillen per persoon,
waaruit kan worden opgemaakt dat bepaalde bestuursleden hier
minder sterk in zijn.

Het minder funktioneren van NAJK-bestuurders kan voor een deel
worden verklaard door de sfeer in de vergaderingen. Door een
slechte sfeer kan een jongere zich minder goed manifesteren. Zonder
dat deze persoon zich gaat aanpassen aan deze vergaderkultuur kan
hij of zij zich misschien beter voorbereiden op deze vergaderingen.
Dat kan door vantevoren met de op te volgen persoon een aantal
vergaderingen te bezoeken. En elke vergadering goed voor te
bereiden.

Indien

de

tijd

dat

toelaat

zou de vergadering

kunnen

worden voorbesproken met andere NAJK-ers. Op deze wijze is de
vertegenwoordiger goed ingevoerd in de diskussie en heeft zich het
standpunt van het NAJK eigen gemaakt.

Ook kwam een aantal keren ter sprake dat er relatief veel 'progressieve Wageningers' in Utrecht werken. Soms wordt dat als een
konstatering gebracht, soms wordt daar duidelijk negatief over
geoordeeld.

Op de vraag of het NAJK bescheiden of opdringerig kan worden
genoemd is meestal geantwoord: "Ertussenin." Het NAJK is vaak
duidelijk aanwezig zonder dat dit als opdringerig of als lastig wordt
ervaren. Een enkeling zegt: "Als er gekozen moet worden, zeg ik
bescheiden."

Konklusies:
*

De schriftelijk materiaal van het NAJK wordt in de breedte
als goed gekwalificeerd.

*

Ook is er veel waardering voor bestuur en personeel. Met
name voorzitter en sekretaris zijn bekend bij de respon-
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denten.
Het beeld van een echte jongerenorganisatie wordt door de

*

aanwezigheid van oudere jongeren wat vertroebeld.
De optredens in de vergaderingen van het Landbouwschap
zijn nog wel eens wisselend van nivo. Hier kan het NAJK

*

meer kansen grijpen om invloed uit te oefenen.

Aanbevelinen aan het NAK:
Als

je kiest voor belangenbehartiging

via het Landbouwschap

en

vertegenwoordiging in Landbouwschapskommissies dan moet hier natuurlijk zoveel mogelijk rendement uit worden gehaald. Dat betekent
dat degene die daar een plaats zal gaan bezetten vantevoren goed
ingewerkt wordt opdat hij of zij is voorbereid op de vergaderkultuur.
En de vergaderingen zouden kunnen worden voorbesproken zodat de
vertegenwoordiger goed voorbereid is op diskussie in de vergadering?
Je kan

je

afvragen

afhankelijkheid

van

of

de

organisatie

een

of

twee

kwetsbaar

personen

in

de

wordt

van

kringen

de

waar

geinterviewd is. Werkt het goed met een herkenbaar gezicht of moet
je kiezen voor méér representatieve vertegenwoordigers?

F. Toekomst.
Op de vraag of men het NAJK als een jongerenorganisatie of als een
landbouworganisatie ziet, antwoorden de personen uit Landbouwschap,
standsorganisaties en ministerie allen: "Jongerenorganisatie." Van de
andere groepen antwoorden velen ook jongerenorganisatie. Voor veel
van hen betekent dat niet dat de landbouwproblemen louter door de
bril van een jonge boer worden bekeken maar dat het NAJK wel
afwegingen maakt in een breed perspektief. Een aantal respondenten
is het hier niet mee eens en zegt dat het NAJK zich teveel richt op
ekonomische zekerheid in deze ondernemerswereld (zie ook punt B).
Over de vraag of een jongerenorganisatie wel altijd serieus wordt
genomen verschillen de meningen. Aan de ene -·kant wordt gesteld dat
een organisatie "een kweekvijver met talent moet koesteren", aan de
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andere kant wordt gezegd dat het beeld kan leven dat jongeren het
nog niet altijd overzien en daarom niet helemaal voor vol worden
geteld.

Veel van de respondenten denken dat er wel behoefte is aan een
belangenorganisatie voor jongeren. Een deel vindt dat de belangenbehartiging sowieso door een aparte organisatie, zoals het NAJK,
moet worden gedaan. Een deel vindt dat het NAJK dit moet doen
zolang de provinciale standsorganisaties dit niet goed genoeg doen.
En een deel vindt dat het NAJK geen echt bestaansrecht heeft en
dat de belangenbehartiging binnen de centrale landbouworganisaties
en provinciale standsorganisaties een goede plaats heeft of moet
krijgen. Deze meningen zijn verdeeld over alle publieksgroepen.
Iedereen is het erover eens dat de behartiging van jonge boeren een
plaats moet krijgen. Alleen hoe en waar is de vraag.
Voor

de

toekomst krijgt

het

NAJK van

veel

personen van

het
Landbouwschap en van de provinciale standsorganisaties als advies
dat ze zich meer moeten richten op het Landbouwschap: "Als ze
daar meer energie in steken kunnen ze daar meer bereiken." Meer
energie betekent alle plaatsen goed bezetten, vergaderingen met
meer mensen voorbespreken, standpunten goed voorbereiden, op tijd
voor een kompromis kiezen. Die mening leeft bij bijna alle respondenten.
Een

enkeling

waarschuwt

echter

voor

teveel

aandacht

voor

Landbouwschap:

"Het NAJK moet wel mee blijven praten

Landbouwschap,

maar

ze

moeten

niet

proberen

een

het

in het

zelfstandige

positie te verwerven, bijvoorbeeld in het bestuur als jongerenorganisatie. Zo gauw ze een vaste positie hebben kunnen er twee dingen
gebeuren:

of ze nemen telkens een minderheidspositie

in en dan
krijgen de centrale landbouworganisaties zo iets van 'daar heb je ze
weer', of ze gaan teveel meepraten in het bestuur en vervreemden
dan van de basis. Wat ze dus beter kunnen doen is via de basis met
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de provinciale standsorganisaties in diskussie gaan."
Ook moet er volgens veel respondenten van de provinciale standsoren de plattelandsvrouwen meer dialoog komen met de
centrale landbouworganisaties en provinciale standsorganisaties. Het
op een lager nivo in diskussie gaan met de provinciale standsorganisaties

ganisaties levert resultaat op omdat er in de provinciale standsorga-

nisaties meer rekening met de jongeren zal worden gehouden en
omdat er binnen het NAJK meer afgewogen standpunten worden
gevormd.

Een

aantal

organisaties met

pleit

daarbij

plaats voor

voor

mannen,

de vorming

vrouwen

en

van gezins-

jongeren.

Dat

betekent dat er nog wel plaats is voor diskussie tussen jongeren in
bijvoorbeeld een platform maar dat er geen aparte organisatie, zoals
het NAJK, hoeft te bestaan.

Konklusies:
*

De kanttekeningen bij de leeftijdsgrens (zie punt E) worden
gemaakt omdat de meesten het NAJK als een jongerenorganisatie zien. Een jongerenorganisatie die haar afwegingen
in een breed perspektief maakt, vinde de meesten.

*

Velen vinden dat er behoefte is aan een belangenorganisatievoor agrarische jongeren. Er wordt door een klein deel
geopteerd voor de gezinsorganisatie met een plaats voor
mannen, vrouwen en jongeren.

*

Er

is meer

gewenst,

dialoog met de provinciale standsorganisaties

aldus

veel

personen

uit

standsorganisaties

en

plattelandsvrouwen.
*

ln de toekomst zou het NAJK zich meer moeten richten op
het Landbouwschap om daar meer te kunnen bereiken.

Aanbevelinen voor het NAK:
Een belangrijke vraag voor jullie is: wil je je als jongerenorganisatie
of als landbouworganisatie profileren? Door sommigen word je al
gezien als een (4e) landbouworganisatie en anderen vinden dat er bij
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jullie veel oudere jongeren rondlopen. Het beeld van een jongerenorganisatie zou langzaam kunnen gaan verdwijnen. Wil je je toch als
jongerenorganisatie profileren dan kun je denken aan de toepassing
van een leeftijdsgrens lager dan 35 jaar, bijvoorbeeld 30 jaar.
Wellicht kunnen jullie nogmaals nadenken over de vraag hoeveel
energie je wil steken in belangenbehartiging via het Landbouwschap.
Als je dit doseert zou je dit kenbaar kunnen maken naar de betrokkenen, zodat deze weten dat dit een weloverwogen handelswijze is.

3.2.2. Publieksgroep
Nogmaals moet worden benadrukt dat hier geen sprake is van de
officiële mening van een organisatie maar van de persoonlijke
mening van de personen waar mee is gesproken.
A. Landbouwscha

en Centrale Landbouworanisaties.

Als eerste associatie geven de respondenten van het Landbouwschap
vaker steekwoorden met een negatieve waardering dan met een
positieve waardering. Ze hebben forse kritiek op de standpunten en
de argumentatie van het NAJK:
-

"Eenzijdig beargumenteerd";

-

"Geen strakke ononderbroken beleidslijn, modegevoelig";

-

"Gebaseerd op te weinig en smalsporige informatie, nooit
een sprankelende gedachte";

-

"Ik mis politieke realiteit, ze leggen te weinig dwarsverbanden naar andere sectoren, houden te weinig rekening met
internationale aspekten";

-

"Ze kijken teveel met de bril van de jonge boer en wegen
hun standpunten niet voldoende in een breed perspektief af."

Men vindt de standpunten vaak behoudend, niet altijd reëel en men
is het er soms mee eens. De respondenten zijn over het algemeen
tevreden met het landbouwmodel.
Er bestaan wat twijfels of de achterban wel zo groot is als het
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NAJK doet voorkomen. Dit is voor een aantal een schemergebied.
De meningsverschillen tussen provinciale standsorganisaties en NAJK
zijn, volgens de respondenten,

meestal

te wijten aan het NAJK,

omdat het NAJK te weinig ervaring heeft, de standpunten te verengd
opzet of omdat de jongeren zich willen profileren t.o.v. de ouderen.
Het NAJK wordt door hen gezien als een jongerenorganisatie en niet
als een landbouworganisatie.
Ten aanzien van het optreden van het NAJK in Landbouwschapvergaderingen
aanwezig

of

heeft
de

men

inbreng

ook
is

kritiek.

matig:

"In

Of

de

personen

sommige

zijn

gevallen

niet

worden

standpunten voorgelezen en doet degene vervolgens niet meer mee
met de diskussie." Dit laatste verschilt dus per persoon. Voorzitter
en secretaris funktioneren volgens de meesten prima.
De respondenten uit deze publieksgroep zijn over het algemeen van
mening dat het NAJK alleen buiten het schap mag optreden, als het
algemene landbouwbelang niet wordt geschaad en liefst alleen als het
specifieke jongerenbelangen betreft. Het NAJK zou volgens hen meer
aandacht moeten besteden aan het optreden in het schap; dan zouden
ze daar meer kunnen bereiken.

Aanbevelinen:
Allereerst is het van belang een heldere visie te ontwikkelen hoe de
belangen van agrarische jongeren door het NAJK het meest effektief
kunnen worden behartigd: via het Landbouwschap en/of rechtstreeks
naar ministeries en parlement. Daarna is het gewenst het Landbouwschap en de centrale landbouworganisaties duidelijkheid te verschaffen over de manier waarop het NAJK in de toekomst deze belangen
wil behartigen.

B. Provinciale standsoranisaties.
Ook hier overheersen steekwoorden met een negatieve strekking bij
de vraag naar hun eerste associatie met het NAJK. De respondenten
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uit de provinciale standsorganisaties laten zich ook kritisch uit over
de standpunten en de argumentatie van de agrarische jongerenorganisatie.
groep:

De inhoud hiervan
te

eenzijdig,

te

is ongeveer gelijk als van voorgaande

weinig

zicht

op

europese

en

mondiale

verbanden, smalle afweging, aksepteren niet altijd realiteiten.
Er zijn twijfels bij het realisme van de standpunten, men is het er
soms eens en vindt de standpunten vaak een behoudend aksent
hebben. De mening over het landbouwbeleid in deze publieksgroep
lijkt iets meer met die van het NAJK over een te komen dan bij de
vorige publieksgroep. Ook wordt er in deze groep wat voorzichtige
kritiek geuit op het funktioneren van het landbouwmodel en van het
Landbouwschap.
Men vindt dat er voorwaarden zijn aan de vrijheid van het NAJK om
rechtstreeks naar ministerie en parlement te gaan.
De oorzaak voor de verschillen van mening tussen NAJK en provinciale standsorganisaties ligt vooral bij de wens tot profilering bij het
NAJK en omdat het NAJK niet in staat is tot een brede afweging.
Er wordt een friktie gekonstateerd tussen top en basis bij het NAJK.
Regelmatig blijkt dat de regio's anders denken over de problemen in
de landbouw dan de top. In sommige provincies distantiëren de
provinciale

jongeren

zich

van

de

landelijke

standpunten.

Of

de

provinciale vertegenwoordigers schuiven een standpunt naar voren dat
ze zich niet eigen hebben gemaakt en wat men dus ook niet zo goed
kan verdedigen. Deze respondenten hebben dan ook de indruk dat de
achterban van het NAJK niet zo groot is.
De personen uit de provinciale standsorganisaties beoordelen bestuur
en personeel, hun presentaties en optredens in vergaderingen over
het algemeen als goed.

C. Politieke

arti'en

Hier wordt nogal divers gedacht over de agrarische jongeren. Er zijn
nauwelijks overeenkomsten te ontdekken.
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Bestuur, personeel en schriftelijk materiaal van het NAJK worden
over het algemeen positief beoordeeld. De rapporten vindt men vaak
van goede

kwaliteit,

mede

door

een

andere

benadering van een

onderwerp: "Het verbreedt vaak je beeld." De bestuursleden zijn goed
geïnformeerd: "Ze weten waar ze over praten."

D. Ministerie van Landbouw

Natuurbeheer en Visseri'.

De respondenten binnen het ministerie beoordelen de standpunten en
argumentatie op een aantal aspekten als zwak. Vooral het oog
hebben voor internationale aspekten en de beperkingen van nationale
maatregelen wordt nogal eens gemist.
Men ziet het NAJK meer als een jongerenorganisatie dan als een
landbouworganisatie en vindt hen eerder progressief dan behoudend.
Bestuur, personeel en prestaties krijgen een voldoende. Binder en het
voorlichtingsmateriaal zijn hier niet of nauwelijks bekend.
Begrijpelijkerwijs vinden de respondenten binnen het ministerie het
een goede zaak als het NAJK buiten het Landbouwschap om de
politiek

of

het

ministerie

benadert.

De

reakties

variëren

van

"Verstandig!" tot "Terecht, de diversiteit mag naar buiten treden."
De personen binnen het ministerie verwachten van het NAJK
rapportages met goede analyses, een goede inhoudelijke inbreng dus.
Dat hoeft niet altijd te resulteren in een standpunt, 't mag bij de
analyse blijven. Anders zou een verhaal misschien teveel aan de
konklusie worden aangepast. Een visie vanuit de jonge boer, ook op
praktisch nivo, is gewenst: "Het NAJK zou met informatie en met
ideeën moeten komen, en minder met eisen. Ze moeten proberen
meer analyses te geven en niet alles in de vorm van eisen naar
voren schuiven. Eisen werken beperkend terwijl we op het ministerie
meer ideeën nodig hebben om met goede voorstellen te kunnen
komen." Deze rapporten moeten in het ministerie worden verspreid.
De politiek kan benaderd worden met goede inhoudelijke brieven. En
zolang het Landbouwschap nog invloed heeft moet het NAJK ook
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haar mening in het Landbouwschap naar voren schuiven.
Aanbevelin:
Als je daar voldoende menskracht voor hebt zou je in de geschetste
behoefte van het ministerie kunnen voorzien.

E. De
De

ers.

respondenten uit

de

journalistiek

zijn goed te spreken over
standpunten en optreden van het NAJK. Men is het vaak eens met
het NAJK en vindt de standpunten en argumentatie meestal goed
doordacht en afgewogen. Het NAJK is, volgens hen, progressief. En
ze mogen best buiten het Landbouwschap om naar parlement en
ministerie stappen. Er is bij hen redelijk wat kritiek op het Landbouwschap en de centrale landbouworganisaties te horen.
Bestuur en personeel van het NAJK krijgen een goede beoordeling.

F. Plattelandsvrouwen.
De geïnterviewde personen van de plattelandsvrouwen vinden vooral
belangrijk dat er meer integratie van jongeren in de provinciale
standsorganisaties moet komen. Daar kunnen de jongeren ook een
horzelfunktie

vervullen.

Het

NAJK

moet

niet

teveel

buiten

het

Landbouwschap om optreden. Toch is men van mening dat er niet
altijd echt wordt geluisterd binnen het Landbouwschap naar de
jongeren.
De argumentatie van de standpunten wordt als voldoende beoordeeld,
maar men is het soms eens met het NAJK. Deze tegenstrijdigheid
zou voort kunnen komen uit onbekendheid met de standpunten. De
respondenten vinden het bestuur goed. Naar hun mening stelt het
NAJK zich pas sinds kort aktief op t.o.v. de positie van de agrarische vrouw.
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3.2.3 Belang en betrokkenheid bij het NAJK.

Als belangrijkste
worden

aspekten van het

onderscheiden

het NAJK kunnen

imago van

kwaliteit

betrokkenheid,

belang,

van

de

prestaties, de mensen en de standpunten (zie ook 1.2). De laatste
drie van deze rij zijn in de vorige paragrafen aan de orde geweest;
belang en betrokkenheid nog niet.

A. Belan.
Het belang bij het NAJK is getoetst aan de hand van de vragen:
heeft het NAJK een taak als belangenbehartiger van agrarische jongeren,
-

heeft het NAJK een grote achterban, en

-

luistert u naar het NAJK en heeft dit resultaat?

Als dit nader wordt bekeken

zijn er geen opvallende verschillen

tussen de publieksgroepen. Toch valt er meer over te zeggen.
Het belang bij het NAJK kan een negatief en een positief belang
Van de personen uit het Landbouwschap en de provinciale
zijn.
standsorganisaties

kan

worden

gesteld

dat

zij

naast

positieve

belangen ook een negatief belang hebben bij het NAJK. Als het
NAJK naar politieke partijen en het Ministerie van LNV gaat met
standpunten die niet in de lijn van het Landbouwschap liggen, treden
de jongeren op als een soort konkurrent van het schap. Vandaar dat
de georganiseerde landbouw belangstellend is voor de aktiviteiten van
het NAJK. Deze redenering kan worden getoetst door de antwoorden
van de respondenten op de vragen op een rij worden gezet:
wat vindt u ervan als het NAJK buiten het Landbouwschap
om naar politiek en ministerie stapt,
-

bent u het vaak eens of oneens met de jongeren,

-

hoe kunnen de verschillen van mening tussen NAJK en de
centrale landbouworganisaties worden verklaard?

Dan blijkt dat met name de respondenten van Landbouwschap en
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provinciale standsorganisaties kritischer zijn over het aparte optreden
van het NAJK, dat ze het minder vaak eens zijn en dat ze bij de
laatste vraag vaak beschuldigend naar het NAJK wijzen (zie 3.2.1).
Dit negatieve belang hoeft niet een geheel negatieve intentie te
veroorzaken. Er kunnen ook positieve belangen een rol spelen. De
centrale landbouworganisaties en provinciale standsorganisaties zien
bijvoorbeeld graag dat hun potentiele opvolgers goed worden opgeleid, en goed mee kunnen diskussieren. Ook zijn ze geinteresseerd in
de visie van de jongeren op de bedrijfsovername. Daarom hebben zij
belang bij een goedlopende organisatie voor agrarische jongeren.
Dat het beeld niet geheel negatief wordt gekleurd blijkt ook uit de
resultaten. De personen uit het Landbouwschap en de provinciale
standsorganisaties

zijn bijvoorbeeld vaak

positief over bestuur en

personeel van het NAJK en over de kwaliteit van de rapporten.
Het Ministerie en de politieke partijen hebben een meer positief
belang bij een goed funktionerend NAJK. Het NAJK is namelijk een
exponent

van

de

diversiteit

in

standpunten

en

belangen

in

de

landbouwwereld. En dat mag, volgens deze respondenten, best naar
buiten treden.
Voor de pers geldt in grote lijnen hetzelfde. Uiteenlopende opinies
geven meer stof voor een goed verhaal.
Zo blijkt elke publieksgroep op een eigen wijze belang te hebben bij
de agrarische jongerenorganisatie.

B. Betrokkenheid
De betrokkenheid bij het NAJK is nader bekeken door de kennis bij
de respondenten te toetsen betreffende bestuur, personeel, rapporten,
pamfletten, voorlichtingsmateriaal, Binder, AJW- of AJK aktiviteiten,
en wel of geen uitgesproken ideeen hebben voor de toekomst van het
NAJK. Dit geeft ook geen grote verschillen, alleen van de personen
uit het Ministerie van LNV kan worden gezegd dat de betrokkenheid
geringer is. De afstand tot de agrarische jongeren is blijkbaar vrij
groot.
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Konklusies:
Elke publieksgroep kan op een eigen wijze belang hebben bij het
NAJK. Voor het Landbouwschap en de provinciale standsorganisaties
lijkt een negatief belang een rol te spelen. Dit kan de resultaten
negatief beïnvloeden. Dat zou reden kunnen zijn negatieve respons
uit de hoek van het Landbouwschap en de provinciale standsorganisaties af te doen als vooroordelen. Dat is in dit geval niet reëel.
De meningen van de respondenten uit deze publieksgroepen is bijna
altijd genuanceerd en sommige kritiek wordt breder gedragen. Het
blijkt bijvoorbeeld dat ook de respondenten uit het Ministerie van
LNV kritisch zijn over de argumentatie. Terwijl hier de betrokkenheid minder is en het belang bij de jongerenorganisatie anders ligt.
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4. Konklusies en aanbevelingen.

Dit hoofdstuk geeft in grote lijnen de bevindingen van dit NAJKimago onderzoek. In 4.1 worden de konklusies gegeven in de vorm
van een korte beschrijving van het imago van het NAJK bij de
publieksgroepen. Hiermee wordt de eerste vraag uit de probleemstelling, welk imago heeft het NAJK bij de publieksgroepen, beantwoord.
In 4.2 zal worden ingegaan op de tweede vraag uit de probleemstelling: in hoeverre ligt een negatief imago van het NAJK ten grondslag aan geringe resultaten van pogingen tot beïnvloeding van het
landbouwbeleid?
Wat er met de resultaten van het onderzoek gebeurt is afhankelijk
van

het

NAJK. Als

leidraad voor dit vervolg

zijn aanbevelingen

geformuleerd. Hier kan de organisatie de komende tijd mee aan de
gang.

4.1 Konklusies.

Het

NAJK staat

bij

de

respondenten

bekend

als

een

agrarische

jongerenorganisatie die zich vooral bezig houdt met landbouwpolitieke zaken. Daarbij ligt het zwaartepunt op het beleid t.a.v. bedrijfsopvolging, akkerbouw, melkveehouderij en milieu. De standpunten ten
aanzien

van

produktiebeperking

en

de

wens

voor

een

offensief

milieubeleid zijn het meest kenmerkend.
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De personen uit het Landbouwschap, provinciale standsorganisaties en
ministerie vinden de standpunten van het NAJK op bepaalde terreinen

zwak beargumenteerd.

Dit

zijn

vooral

beleidsterreinen

waar

internationale aspekten een rol spelen. Daar wordt door respondenten
uit het Landbouwschap vaak aan toegevoegd dat de standpunten niet
altijd reëel zijn en dat ze het soms eens zijn met de standpunten.
De meeste andere respondenten zijn positief over standpunten en
onderbouwing, ze zijn het vaak eens met het NAJK.
Er wordt door het Landbouwschap goed geluisterd naar het NAJK en
dat heeft effekt, maar dit is niet altijd aanwijsbaar. Voor een aantal
respondenten is het dan ook begrijpelijk dat het NAJK buiten het
Landbouwschap om politieke partijen en Ministerie van LNV benadert. De meeste personen uit het Landbouwschap, de provinciale
standsorganisaties en de plattelandsvrouwen vinden dat het NAJK
alleen onder bepaalde voorwaarden naar ministerie en politiek mag
stappen.
Dat het NAJK en de provinciale standsorganisaties vaak van mening
verschillen ligt óf aan het NAJK óf aan de standsorganisaties. De
respondenten

zijn

pro

NAJK

en

kontra

landbouworganisaties

of

andersom. Respekt voor beide meningen lijkt bij weinigen aanwezig.
De ideeën over hoe en waar de standpunten binnen het NAJK tot

stand komen, zijn vaag. De meningen variëren tussen 'geen idee',
'aan de basis' of 'in de top'. De laatsten hebben de indruk dat de
achterban van het NAJK diffuus of niet groot is. Een aanzienlijk
deel van de respondenten denkt dat het NAJK een brede achterban
heeft. Wel wordt door velen een friktie tussen top en basis gekonstateerd. Vooral de respondenten uit de provinciale standsorganisaties
zien op verschillende nivo's de meningen uiteenlopen.
Het schriftelijk materiaal dat door het NAJK wordt uitgebracht,
wordt vaak als "goed" gekwalificeerd. Ook is er veel waardering voor
bestuur en personeel. De voorzitter en de sekretaris zijn het meest
bekend bij de respondenten. Het valt sommigen op dat er nogal wat
'oudere jongeren' in de jongerenorganisatie rondlopen. Ze vinden dit

56

opmerkelijk valt omdat ze het NAJK als een echte jongerenorganisatie zien.
Velen vinden dat er behoefte is aan een belangenorganisatie voor
agrarische jongeren. Er wordt door een klein deel geopteerd voor de
gezinsorganisatie met een plaats voor mannen, vrouwen en jongeren.
De optredens van NAJK-mensen in de vergaderingen van het
Landbouwschap zijn nog wel eens wisselend van nivo. In de toekomst
zou het NAJK zich volgens de respondenten meer moeten richten op
het Landbouwschap om daar meer te kunnen bereiken. Ook is meer
dialoog met de provinciale standsorganisaties gewenst,

aldus veel
personen uit deze standsorganisaties en de plattelandsvrouwen.
Bij elke negatief aspekt van het imago van het NAJK hoort de vraag
of het een imago- of een identiteits-probleem is. In ieder geval is er
een aantal punten in het imago van het NAJK welke voor verbetering in aanmerking komt. Het NAJK zal moeten bepalen of daarvoor
eerst de

identiteit moet worden veranderd of dat het puur een
kwestie is van verkeerde beeldvorming bij de publieksgroepen.
Ook zijn er aspekten die volgens de ene publeksgroep kunnen worden
verbeterd, maar volgens de andere juist niet. Hier moet de jongerenorganisatie een eigen koers bepalen aan de hand van de vraag: welke
publieksgroep vinden wij het belangrijkst?

4.2 Aanbevelinen.

Voor de publieksgroepen speelt het imago van het NAJK een rol bij
de bepaling van het gewicht dat de NAJK-standpunten in de schaal
legt. ls het imago slecht dan zal hun standpunt minder van invloed
zijn dan wanneer ze een goed imago hebben. Bepaalde aspekten van
het imago zijn belangrijker bij dit proces dan andere. Dit is altijd
een subjektieve keuze. Voor de meeste respondenten zal gelden dat
argumentatie en realisme van de standpunten het zwaarst wegen.
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Ook de presentatie van de standpunten, door wie en hoe, is waarschijnlijk belangrijk. De respondenten lijken in eerst instantie minder
geinteresseerd namens wie een groepering spreekt. Het is de vraag
of dit echt zo is.
Dat de argumentatie van de NAJK-standpunten op sommige terreinen
als onvoldoende wordt gezien is dus een zwaarwegend gegeven. Hier
zal de nodige aandacht aan moeten worden besteed.
Uit de konklusies blijkt dat het NAJK op een aantal aspekten slecht
'scoort'. Indien dit zou kunnen worden verbeterd, zou de invloed van
het NAJK op de totstandkoming van het landbouwbeleid waarschijnlijk toenemen. Hoeveel effekt deze verbetering van het imago heeft
is moeilijk te zeggen. Belang en betrokkenheid van de respondenten
bij het NAJK zijn namelijk moeilijk te veranderen. Deze spelen wel
een belangrijke rol bij de waardering van en voor de standpunten.
In hoofdstuk 3 zijn na de konklusies aanbevelingen geformuleerd. Uit
deze aanbevelingen worden hier enkele thema's geselekteerd. Deze
aanbevelingen worden meestal in vragende vorm geformuleerd. Het
NAJK kan hier voor zichzelf antwoord op geven. Na de behandeling
van de thema's uit dit hoofdstuk kunnen de resterende aanbevelingen
uit hoofdstuk 3 eenvoudiger worden verwerkt.
N.b. De onderstaande aanbevelingen zijn opgesteld met kennis die
vooral gebaseerd is op de beelden van de respondenten. Het kan dus
zijn dat het NAJK hier al uitgewerkte ideeen over heeft. Dan wordt
met dit hoofdstuk duidelijk welke vragen er leven bij de respondenten en waar van het NAJK antwoord op wordt verwacht.

1. Profiel en ontwikkeling.
Een belangrijke vraag is of het profiel zoals in hoofdstuk 3 beschreven klopt met de werkelijkheid en met jullie gewenst imago.
Wil je je als jongerenorganisatie of als landbouworganisatie profileren? Door sommigen word je al gezien als een (4e) landbouworgani-
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satie. Anderen vinden weer dat er bij jullie veel oudere jongeren
rondlopen en je profileert je ook op onderwerpen die niet specifiek
voor jongeren van toepassing zijn. Het lijkt in de richting van een
landbouworganisatie te gaan. Kies je daarvoor en stem je daar je
beleid op af, of wil je je toch als jongerenorganisatie profileren? En
waar blijkt dat uit?
Het NAJK staat bekend als een organisatie die zich vooral bezighoudt met landbouwpolitieke zaken. Klopt dit beeld? Zo, nee, wil je
dan meer bekendheid geven aan het NAJK als veelzijdige organisatie?
Dezelfde vragen gelden voor de de associatie van NAJK met vooral
akkerbouw en melkveehouderij.

2. Argumentatie en realisme.
Volgens respondenten uit ministerie, Landbouwschap en provinciale
standsorganisaties is de argumentatie van jullie standpunten met
internationele raakvlakken zwak. Anderen vinden jullie standpunten
nogal gericht op de korte termijn. Hoe kunnen de respondenten aan
dit beeld komen? Ligt de oorzaak bij jullie, zijn de standpunten niet
altijd goed onderbouwd? Worden ze niet altijd even duidelijk
gepresenteerd

voor de

eksterne

publieksgroepen?

Hoe kun

je dit

beeld veranderen?

3. Bestuur en personeel.
Vooral Roemaat en Depla zijn bekend bij de respondenten. Je kan je
afvragen of de organisatie kwetsbaar wordt als het gezicht van de
organisatie bij de publieksgroepen bepaald worden door een of twee
personen. Werkt het goed met een herkenbaar gezicht of moet je
kiezen voor meer representatieve vertegenwoordigers?
Aanbevolen wordt meer bekendheid te geven aan de wijze waarop
het NAJK de positie van jonge (agrarische) vrouwen wenst te
verbeteren.
Als

je

kiest voor

belangenbehartiging via het

Landbouwschap

en
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vertegenwoordiging
natuurlijk

zoveel

in

Landbouwschapskommissies

mogelijk

rendement uithalen.

moet

Dat

je

hier

betekent

dat

degene die daar een plaats zal gaan bezetten van tevoren goed
ingewerkt wordt opdat hij of zij is voorbereid op de vergaderkultuur.
En de vergaderingen zouden kunnen worden voorbesproken zodat de
vertegenwoordiger goed voorbereid is op diskussie in de vergadering.

4. Achterban.
Het

beeld van

de respondenten

over

het

totstandkomen

van

de

standpunten bij jullie is vaag. Als dit op een goede en demokratische
wijze gebeurt, zou je hier meer bekendheid aan kunnen geven.
Ben je er van overtuigd dat je namens een grote achterban spreekt?
Zo ja, dan zou je dit moeten benadrukken en liefst met gegevens
onderbouwen.
Mede

naar

aanleiding van

de visies van de respondenten uit

de

provinciale standsorganisaties moet je je afvragen hoe eenduidig en
konsequent de NAJK-standpunten op provinciaal en plaatselijk nivo
worden verdedigd. Kan dit beter? Hoe kun je dit veranderen?

5. Toekomst.
Allereerst is het van belang een heldere visie te ontwikkelen hoe je
de belangen van agrarische jongeren het meest effektief kunt
behartigen: via het Landbouwschap en/of rechtstreeks naar ministeries en parlement. Moet je meer als een zelfstandige organisatie
opereren, of moet je meer integreren met de provinciale standsorganisaties en centrale landbouworganisaties? Of zoek je naar een
kompromis door als een zelfstandige organisatie meer in diskussie te
gaan met de centrale landbouworganisaties en provinciale standsorganisaties?
Wellicht kun je nogmaals nadenken over de vraag hoeveel energie je
wilt steken in belangenbehartiging via het Landbouwschap. Veel
respondenten vinden dat het Landbouwschap nog steeds een belangrijke rol speelt bij de totstandkoming van het landbouwbeleid. Het is
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gewenst dat je aan de centrale landbouworganisaties en provinciale
standsorganisaties duidelijk maakt waar je je prioriteiten legt bij de
belangenbehartiging van agrarische jongeren.
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