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Consumentisme
In hetbijzonder inrelatie totdeconsumptie
van voedings- engenotmiddelen (vervolg)
M. T.G. Meulenberg*
Samenvatting

Voedingsmiddelen en
consument
4.8
Consumentenbeleid
4.8.1'
Consumentisme,inhet
bijzonder in relatietot de
consumptie vanvoedingsen genotmiddelen

Dewijze waarop hetconsumentisme betrokkenisbijdebelangenbehartigingvan
deconsumentvanvoedings-engenotmiddelenvormthetonderwerp vandezeaflevering.Hiertoewordendealgemene karakteristiekenvanhetconsumentisme
belicht enwordt vanuitdezealgemeneanalyseingegaanopderelatie vanhetconsumentismetot deconsument,producent endistribuentvanvoedings-engenotmiddelen.
Inheteerste deelvandezebijdrage (aflevering 129)werdreedseenaantalbasiselementenvanhetconsumentisme geschetst.Vervolgensishetvanbelangnate
gaanopwelkewijze hetconsumentismeindesamenlevingfunctioneert, inhetbijzonder inrelatietotvoedings-engenotmiddelen.Zoweldeactiviteiten alsdeorganisatorischevormgevingvanhetconsumentisme komenaandeorde.Hierbijwordt
getracht omdeveelheidvanverschijningsvormen enactiviteiten vanhetconsumentisme binneneenalgemeenkaderte plaatsen.Enigegedachten overmogelijke
ontwikkelingen inhetconsumentisme inrelatie totvoedings-engenotmiddelen
vormendeafsluitingvandezebijdrage.

4.8.1.3.4 DEORGANISATIEVANHET
CONSUMENTISME
Consumentisme is op uiteenlopende wijze
georganiseerd. De organisatievorm staat
vaak inwisselwerking met dedoelstelling.In
dezeparagraatzaleenaantalconsumentistischeorganisaties de revue passeren.Zijzullen tevens aan de hand van een aantal verschillende criteria worden ingedeeld om de
onderlingeverschillenbetertekunnenbelichten. Defeitelijke informatieover dezeorganisaties wordt bij de eerste indeling gegeven
(zie voormeerfeitelijkeinformatieoverNederlandse consumentistische organisaties, bijvoorbeeld:DeelV.Consumentismeenhetbeleidvan deconsumentenorganisaties uitBeukenkamp,e.a.,1982;endeparagrafen9.3en
9.4 uitWierenga enVanRaay,1988).
—'Spontane/informele' beweging tegenover
'Formele'organisatie
Consumentisme manifesteert zich in de samenleving nietalleeninformeleorganisaties,
zoals deConsumentenbond,maarook inde
vorm van spontane bewegingen en acties.
Voor eencontinue ensystematische behartigingvanconsumentenbelangeniseenformeleorganisatie onontbeerlijk.
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Spontane/informele consumentenbewegingenzijnvaakop actuelevraagstukkengericht
enhebben eentijdelijk karakter.Zijzijnvaak
reactiesop- indeogenvandeactievoerders
—acute maatschappelijke vraagstukken of
misstanden. Een reeds genoemd voorbeeld
zijnvolksbewegingenalsgevolgvanvoedsel* Prof. dr ir M. T. G. Meulenberg, Vakgroep Marktkunde en Marktonderzoek, Landbouwuniversiteit
Wageningen.

tekorten,diethansnogwelvoorkomeninlanden met een laag welvaartspeil en een gebrekkige economische structuur. Andere
voorbeeldenzijndeboycotvanProduktenuit
landen met een verwerpelijk geacht politiek
regime, of de boycot van milieubelastende
consumptiegoederen en/of verpakkingen.
Nederland kentonder meerdevolgende formele consumentenorganisaties.
DeConsumentenbond, opgericht in 1953,is
de grootste Nederlandse consumentenvereniging metca550.000ledenin 1989.Vanuit
haar brededoelstellingjszijzowelgericht op
een groteremarktmachtvanconsumentenals
op een maatschappelijk verantwoorde consumptie. De Consumentenbond verricht onderzoeknaarprodukten/dienstenenmarkten.
Voorlichtingwordtaan consumentenverstrekt
door middel van de Consumentengids, een
maandbladwaarinondermeerresultatenvan
vergelijkend warenonderzoek zijn opgenomen. De Consumentenbond is door haar
doelstelling enomvangeenbelangrijkeoverlegpartner van overheid en bedrijfsleven in
consumentenvraagstukken.Zijdoetditonder
meer indeCommissie Consumentenaangelegenheden van de Sociaal Economische
Raad,een overlegorgaan vanconsumenten,
werkgevers, werknemers en onafhankelijke
deskundigen. Deze commissie adviseert de
overheidophetgebiedvan hetconsumentenbeleidenkanookopeigeninitiatiefoverconsumentenvraagstukken adviseren. Voor wat
betreftvoedings-engenotmiddelenmoetook
de vertegenwoordiging van de Consumentenbond in de Adviescommissie Warenwet
wordengenoemd.
Het Konsumenten Kontakt is in Nederland
naast deConsumentenbond een belangrijke
13
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— 'Primair'consumentistisch tegenover
'Afgeleid'consumentistisch
Terwijl consumentenorganisaties,zoalsConsumentenbond, Konsumenten Kontakten
ANWB,gesticht zijn omconsumentenbelangentebehartigen,trachtenandereorganisaties hetconsumentengedrag te beïnvloeden
tenbehoevevaneenprimair nietconsumentistischdoel.Mendenkebijvoorbeeldaanorganisaties diegericht zijnophetwelzijn van
dieren.Deze'Afgeleid'consumentistischeorganisaties/bewegingen zijn doorgaans niet
gerichtophetversterkenvandemarktmacht
vanconsumenten,maardoenvaakeenappèl
opconsumentenommaatschappelijkverantwoordte consumeren.

— 'integraal' consumentistisch tegenover
'Partieel'consumentistisch
Consumentenorganisaties,zoalsConsumentenbond en Konsumenten Kontakt, richten
zichopconsumentenbelangen indenbrede.
Daarnaast bestaanorganisaties enbewegingendieslechtseenbepaaldterreinofeenbepaaldaspect vandeconsumptietothunverantwoordelijkheid rekenen, zoals deANWB
respectievelijk de milieubewegingen. 'Integraal',consumentistische organisaties zijn
DeConsumentenbondverstrektvoorlichtingaandeconsumentdoormiddelvanhetmaandblad
deConsumentengids
zeer geschikte gesprekspartners voor overheidenbedrijfslevenmetbetrekkingtotconorganisatie die consumentenbelangen in het
mentenvoorlichting. Consumentenorganisa- sumentistische vraagstukken, zowel ophet
gebiedvandemarktmachtvandeconsument
algemeentrachttebehartigen.Hetwordtgetiesverrichtendanookveelonderzoektenbealstenaanzienvanmaatschappelijk verantdragen door de vakcentrales FNVen CNV,
hoeve vanvoorlichting enonderwijs. Er bewoord consumeren.Opvattingen over maatdoor deVara,door deNederlandse Gezinsstaaneenaantalspecialeinstitutendieonderschappelijk verantwoord consumeren kunraadendeNederlandseVerenigingvanHuiszoek verrichtentenbehoeve van hetconsunen overigens zodanig met een bepaalde
vrouwen.Deconsumentendiedoordezeormentenbeleid.DeStichtingVergelijkendWamaatschappijvisie of politieke opvatting verganisatieswordengerepresenteerdgenieten
renonderzoek, gesubsidieerd door deoverwevenzijn,dateen'Integraal'consumentistiuiteraarddespeciale aandacht vanhetKonheid,doet vergelijkend onderzoek naarProscheorganisatie indergelijke vragen nietzo
sumentenKontakt.EvenalsdeConsumentenduktenendienstenwaarvanderesultatenin
gemakkelijktoteenstandpuntkomt,c.q.geen
bond isookhetKonsumenten Kontakt voor
debladenvandeConsumentenbondenKonstandpunt wenst intenemen.
bedrijfsleven enoverheid een belangrijke
sumenten Kontakt worden gepubliceerd.De
overlegpartnerinconsumentenzaken.Consustichting SWOKA, gesubsidieerd doorde
mentenvoorlichting wordt door het Konsuoverheid,heeftalsdoel:'hetbevorderen,doen
— 'Zuiver"consumentistisch tegenover
menten Kontakt onder meer verzorgd door
verrichten en verrichten vanonderzoekge'Gemengd'consumentistisch
middelvanhetmaandblad Koopkracht. Ook
richtophetverwervenvaninzicht en kennis,
In hetvoorgaande kwamen naast organisahet Konsumenten Kontakt is vertegenwoorwelkedirectvanbelangzijnvoorhetbeleidinties bestaande uit belangenbehartigers van
digdindegenoemdeCommissieConsumenzakekonsumentenaangelegenheden,tevoeconsumenten ook instanties aan de orde
tenaangelegenheden vandeSociaal Econorendooroverheidenmaatschappelijkeorgawaarin naast consumentenvertegenwoordimische RaadenindeAdviescommissieWanisaties,inhetbijzonderkonsumentenorganigersookanderebelangengroepenvertegenrenwet.
saties'(statuten,artikel 2).Dezeonderzoekswoordigdzijn.Ditisondermeerhetgevalinde
instituten verrichten metgrote regelmaatonErbestaanookdiverseorganisaties diecongenoemde Commissie Consumentenaangederzoeknaardekwaliteitvanvoedings-engesumentenbelangen inrelatie tot specifieke
legenheden van deSociaal Economische
notmiddelenennaarhetgedragendeopinies
Produkten endiensten behartigen.VoorbeelRaadenindeStichtingConsumentenklachvandeconsumenttenaanzienvanvoedingsdenzijndeANWB,diezichinzetvoordeconten. Unanieme standpunten van dergelijke
engenotmiddelen.
sument vantoeristische diensten envoorde
'Gemengd' consumentistische organisaties
consumentinhetverkeer,endeVerenigingEiErzijndiverseorganisaties gerichtopde behebben perdefinitie eenbreder maatschapgen Huis,diezich richt opdebelangenvan
hartigingvanconsumentenbelangen,waarin
pelijkdraagvlakdanstandpuntenvan'Zuiver1
huisbezitters.DenationaleVoedingsraad,saconsumenten samenwerken met onderneconsumentistischeorganisaties.Indiezinzijn
mengesteld uit deskundigen op het gebied
mers eneventuele andere belangengroepedergelijke 'Gemengd' consumentistische orvandevoeding,behartigtdebelangenvande
ringen/instanties.Dereeds genoemdeComganisatiesnuttigalsgesprekspartnerenadviconsumentvanvoedings-engenotmiddelen.
missie Consumentenaangelegenhedenvan
seurvoordeoverheid.De'Zuiver'consumenOokzijnerdiverseorganisaties,zoalsmilieudeSociaalEconomischeRaadiseenoverlegtistische organisatie zal echter duidelijkeren
organisaties, die een bepaald consumptief
orgaanvanwerkgevers,werknemers,consuscherper de standpunten vanconsumenten
gedragstimulerenmaardienietprimairophet
mentenenonafhankelijkeleden.Anderevoorkunnenuitdragen.
consumentenbelang als zodaniggericht zijn.
beelden vanorganen,waarin consumentenvertegenwoordigers samenwerken meton4.8.1.3.5 HETBELEIDVAN HET
dernemersvertegenwoordigers zijnde ReclaOnderzoekvanprodukten/dienstenenmarkCONSUMENTISME
meCodecommissie,gerichtopzelfregulering
ten biedt informatietenbehoevevanconsuHetbeleidvaneenconsumentistischeorgani14
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satie houdt indat men met betrekking tot een
bepaalde doelgroep een bepaald doelwil bereiken door middel van een bepaalde combinatie van instrumenten.
De vraag, welke doelgroepen en combinatie
van instrumenten een consumentistische organisatie in haar beleid zal kiezen, hangt samen met:
a) haarvisieopdewenselijkheid en mogelijkheid om ondernemersgedrag te beïnvloeden door middel van een bepaald marktgedrag van consumenten;
b) de tijdsduur waarbinnen een beleid effect
moet sorteren;
c) de intensiteit van de beoogde veranderingen bij consument/producent.
ad a) Is ondernemersgedrag te beïnvloeden
door het marktgedrag van consumenten?
Bepaalde consumentisten hebben alsideaal,
dat de consument door middel van wel doordachte koopbeslissingen een zodanigtegenwicht biedt tegen aanbieders van produkten
en diensten,dat hij de mogelijkheden van de
markt maximaal kan benutten. In dit kader is
het begrip 'Consumentensouvereiniteit' uit de
economische literatuur van betekenis. Met dit
aan Hutt (1936) toegeschreven begrip wordt
in beschrijvende zin bedoeld dat de consument het uiteindelijke doel van alle produktie
iseninnormatieve zindatdeprestatievaneen
economie moet worden beoordeeld naar de
mate waarin de wensen van consumenten
doordezeeconomie wordenvervuld (Rothenberg, 1962). Rothenberg (1962) stelt echter
dat het,onder meer om devolgende redenen,
moeilijk isom het begrip consumentensouvereiniteit te hanteren: het begrip is in theoretischezinonvoldoende afgebakend;deconsument is vaak slecht geïnformeerd over het
marktaanbod en kent zijn toekomstige leefsituatie vaak slechts gebrekkig; en consumentensmaak en -voorkeur worden door externe
omstandigheden en producenten beïnvloed.
Scitovsky brengt in een kritische beschouwing over consumentensouvereiniteit soortgelijke argumenten naar voren (Scitovsky,
1962).
Hoewel 'Consumentensouvereiniteit' als economisch concept sterk bekritiseerd is (zie
Brack, 1981),streven bepaalde consumentisten in de praktijk naar het ideaalbeeld van:
'Een consument die de instelling en bekwaamheid bezit om de beschikbare relevante marktinformatie te benutten,het marktaanbod kritisch te evalueren enop basis van een
consistente beslissingsprocedure te kiezen'.
Hoe meer eenconsument dit ideaalbeeld van
de 'Zelfstandige' consument benadert, des te
beter kan hij tegenspel bieden aan aanbieders in de markt. Onderwijs en voorlichting
zijnde belangrijkste beleidsinstrumenten van
hetconsumentismeomditideaalbeeldvande
'Zelfstandige' consument in de praktijk zo
goed mogelijk te benaderen.Wettelijke voorschriften, die een wenselijk gedrag aan consumenten enproducentenopleggen,zijnvanuitdezevisiegeenidealeinstrumenten.Zijzijn
veeleer een noodzakelijk kwaad. Acties van
consumenten zijn vanuit dit ideaalbeeld een
uiterste machtsmiddel. Het hoeft geen nader
betoog dat het ideaalbeeld vande'Zelfstandige' consument beter past bijeen liberale visie
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op deeconomische ordedan bijeenvoorkeur
voor een centraal geleide economie.
De tegenvoeter van de 'Zelfstandige' consument is de 'Zwakke, gemanipuleerde' consument, die niet bij machte is om tegenspel te
bieden tegen aanbieders in de markt. De
'Zwakke, gemanipuleerde' consument wordt
gedwongen om te kiezen uit het door p r o d u centen bepaalde marktaanbod. Hij/zij wordt
gemanipuleerd door reclame en door andere
vormenvanverkoopbevordering.Deze'Zwakke, gemanipuleerde' consument voelt zich
vaak weinig betrokken bij de maatschappelijkegevolgenvanzijnconsumptie.Consumentisme dat uitgaat van de 'Zwakke, gemanipuleerde' consument als dagelijkse werkelijkheid, acht randvoorwaarden aan het gedrag
van producent en consument belangrijk. Advies, overleg en lobby's gericht op het tot
stand komen van regelgeving door de overheid envanzelfregulering door het bedrijfsleven worden dan belangrijke beleidsinstrumenten van het consumentisme. Onderwijs
envoorlichting zullen relatief een minder centraleplaats innemendanbijeenconsumentistisch beleid,opererend vanuit het ideaal van
de 'Zelfstandige' consument.
Het consumentisme opererend vanuit de gedachte dat de'Zwakke,gemanipuleerde' consument de werkelijkheid van alledag is,zal in
zijn beleid veel aandacht besteden aan de
zwakkere groepen in de samenleving.
Overigens zij nog opgemerkt dat de'Zelfstandige' ende 'Zwakke,gemanipuleerde' consumenttheoretischeconceptenzijn,dievermoedelijk nooit volledig werkelijkheid kunnen
worden. Een consumentistische organisatie
zal dan ook haar beleid nooitstriktop éénvan
deze concepten baseren, ook al wordt dat
concept door haar als uitgangspunt onderschreven.
ad b) De tijd waarbinnen een beleid effect
moet sorteren isook belangrijk voorde keuze
vanbeleidsinstrumenten.Zozalonderwijs gericht op de ontwikkeling van bepaalde attitudes, inzichten en vaardigheden van consumenten vermoedelijk pas op langetermijn effect sorteren.Denk bijvoorbeeld bij voedingsmiddelenaanzakenalsmeerinzicht ingezonde voeding, in produkteigenschappen van
voedingsmiddelen, inhetfunctionerenvan de
markt en in de milieu-effecten van consumptie.Hierop gerichtalgemeen consumentenonderwijs heeft nog geen grote ontwikkeling
doorgemaakt. Eenvan de problemen is in dit
kader hoe de betrokkenheid van jongeren bij
dergelijk onderwijs kan worden vergroot. De
pogingen om dit onderwijs uit te bouwen zijn
talrijk: in bepaalde onderdelen van het basisonderwijs — hetvormingsgebied 'Sociale redzaamheid' — envan het voortgezet onderwijs
— hetvakgebied economie en handelskennis
— worden consumentenvraagstukken aan de
orde gesteld; de Consumentenbond is met
name actief in het ontwikkelen van lesmateriaal voor het consumentenonderwijs (Ministerie van Economische Zaken, 1988).
'Eenbeleiddatop kortetermijneffect moet sorteren zal vooral gebruik maken van acties en
voorlichting.Mendenkeaanconsumentenacties gericht op hetwerenvanprodukten uitbe-
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paalde landen,of aan de voorlichting gericht
op de gevaren/bezwaren die verbonden zijn
aan de consumptie van bepaalde produkten.
ad c) Wanneer diep ingrijpende veranderingen in het gedrag van consumenten en producenten worden beoogd, zijn onderwijs en
wetgeving in beginsel geschikte beleidsinstrumenten. Consumentistische bewegingen
kunnen een bepaalde wetgeving stimuleren
door advies, lobby en acties. Terwijl consumentenonderwijs door het consumentisme
kan worden gestimuleerd, zal het meestal
door de overheid moeten worden geconcretiseerd,c.q.gefinancierd.Consumentenorganisaties kunnen wel belangrijke bijdragen leveren aan de voorbereiding van dit onderwijs.
Het Nederlands consumentisme werd in de
zeventiger jaren gevoed door fundamentele
discussies over het wenselijke consumentistisch beleid en het wenselijke consumentenenconsumptiebeleid vandeoverheid (zie bijvoorbeeld: Van den Biggelaar, 1978; Nota
Consument en Consumptie, 1979; Nederlandse Gezinsraad, 1978). Thans lijkt het gedreven idealisme van destijds verstomd. De
consumentistische organisaties lijken thans
sterker dan voorheen gericht op praktisch uitvoerbare acties, met name op het gebied van
onderzoek, onderwijs, produktinformatie,
klachtenbehandeling en op zelfregulering
door het bedrijfsleven (zie bijvoorbeeld: Ministerie van Economische Zaken,1$
4.8.1.4 Het consumentisme in relatie tot
de consument en producent van
voedingsmiddelen; enige speciale
thema's
Actuele vraagstukken voor het consumentismeop hetgebiedvanvoedings-engenotmiddelen hangen samen met:
— veranderingen aan deaanbodzijde van de
markt, zoals de concentratie van het aanbod, respectievelijk de vernieuwing van
produkten,produktieprocessen enopslagmethoden;
— veranderingen aan de vraagzijde van de
markt,zoals demografische, economische
en sociale veranderingen.
De mogelijke betekenis van deze veranderingenvoor hetconsumentisme inrelatietotvoedings- en genotmiddelen zal in het volgende
nader worden bezien.
4.8.1.4.1 VERANDERINGEN AAN DE AANBODZIJDE ALS AANDACHTSPUNTEN VOOR
HET CONSUMENTISME
Concentratie van het aanbod
De concentratie in de levensmiddelenindustrie (zie bijvoorbeeld, Linda, 1988) en -detailhandel kan de keuzemogelijkheden van de
consument beperken als gevolg van het geringer aantal aanbieders en het kleiner aantal
verkooppunten.
Tegenover deze eventuele negatieve invloed
op de keuzemogelijkheid van consumenten
staat als positief punt, dat door de vergroting
van de vloeroppervlakte per supermarkt het
assortiment per verkooppunt toeneemt.
Het beperkter aantal producenten en detailhandelsondernemingen in levensmiddelen
lijkt vooralsnog de concurrentie in de markt
15
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niettehebbenverminderd.Deconcurrentiein
devoedingsmiddelenindustrie en-detailhandel isdoor verdergaande concentratie naar
een regionaal,vaak nationaal en internationaal niveauverschoven.Dit heeft deconcurrentiegestimuleerd,invergelijking metdelocale concurrentie van dekleinschalige produktie en detailhandel inlevensmiddelenin
het verleden. Een positief element voorde
keuzevrijheidvanconsumentenisookdegroteremobiliteitvandeconsument,diehetmogelijkmaaktomineengrotergebiedtewinkelen.
Niettemin waakt het consumentisme thans
voormogelijkenadeligegevolgendievoorde
consument uitdeze concentratie inlevensmiddelenindustrie en-detailhandel kunnen
voortvloeien. Ditgebeurt onder meer door:
- hetverrichten vanprijsvergelijkingen tussen verschillende detailhandelsondernemingen;
- hetstimulerenvaneendoorzichtigeprijsstellingvanProdukten,zoalseenprijsper
standaardeenheid;
- hetijverenvooropenheidtenaanzienvan
ondernemingsafspraken die belemmerendzouden kunnenzijnvoor de concurrentie,zoalsdooropenbaarmakingvanhet
kartelregister;
- hetbevorderenvandoorzichtige,effectieve
informatieviareclame—Wet Misleidende
Reclame—enverkoopbevorderingenproduktinformatie bijofopdeverpakking;
- dezorgvoorvoldoendedistributiefaciliteitenvoor kleinewoonkernen enouderen.
^B
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Dezeactiviteitenzoumenkunnensamenvattenals het bevorderen van een doorzichtige
markt enhettegengaanvanmachtsposities.
Vernieuwing vanprodukten, produktieprocessenen opslagmethoden
Deconsumentwordtthansregelmatiggeconfronteerd met nieuweofvernieuwde produktenenmetnieuwemethodenvanproduktieen
verduurzaming.Mendenkebijvoorbeeldaan
nieuwe zuiveldranken, aanlaag-calorische
voedingsmiddelen enaanproduktenrijkaan
linolzuur.
Actuelevraagstukkenophetgebiedvanproduktiemethodeenverduurzamingzijnhettoedienen van BST aan koeien omdemelkproduktieperkoetestimulerenendeverduurzamingvanlevensmiddelendoormiddelvan
doorstraling (Feenstra enVanZon, 1987;
Meulenberge.a.,1988).Stimulansenvooreen
verderevernieuwingvanhetlevensmiddelenaanbodzijnondermeerdeontwikkelingenin
devoedingsmiddelenindustrie, in hetbijzonder indebiotechnologie (zie bijvoorbeeld,
BeekenKeuning,1987;Longworth,1987).
Deconcurrentie inde levensmiddelendetailhandel eninde voedingsmiddelenindustrie
op basis van kwaliteit stimuleert eveneens
produktvernieuwing.
Het consumentisme zal de consumentenin
deze marktontwikkelingen kunnen begeleidendoor:
— goede voorlichting over de wezenlijke
voordelenenbeperkingenvannieuweprodukten;
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Deconsumentwordtregelmatiggeconfronteerdmetnieuweofvernieuwdeprodukten, bijvoorbeeldzuiveldranken enlaag-calorische voedingsmiddelen
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—onderzoek naarproduktenennaarconsumentengedrag inrelatietotproduktkeuze.
Produkt- en consumentenonderzoek is
vantoenemendbelangvooreengoedconsumentenbeleid, metname voor goede
voorlichting;
—actieve deelname aan hetoverleg over
eventuelewetgevingofandereoverheidsmaatregelengerichtopdeproduktieende
afzetvanvoedings-engenotmiddelen.De
nieuwesamenstelling vandeAdviescommissieWarenwet,Afdelingeet-endrinkwaren,met maximaalvijf consumentenvertegenwoordigersopeentotaalvan15leden
illustreert dezeontwikkeling;
— benadering van voeding en leefwijze als
eengeïntegreerd systeem;nietzozeerde
individuelenieuweprodukten,maarhettotale voedingssysteem ende leefwijze bepalenhet lichamelijk welzijn;
— meer aandacht voor de algemeen maatschappelijke gevolgen van nieuwe produkten enproduktieprocessen, zoalsde
gevolgen van nieuwe produkten voor het
milieu;hierbijishetvanbelangdatconsumentenorganisaties deconsument kunnen begeleiden op basisvandeskundigheid.Zonderdezedeskundigheidzalmen
tegemakkelijkvoorde'Veiligeweg'kiezen
doorvernieuwingen aftewijzen;
— hetbevorderenvangoederegelingenwanneer leveranciers ingebreke blijven ten
aanzienvanproduktkwaliteit endienstverlening (geschillencommissies, regelgeving ten aanzien van produktaansprakelijkheid).
4.8.1.4.2.VERANDERINGENAANDEVRAAG-'
ZIJDE,ZOALSDEMOGRAFISCHE,ECONOMISCHE ENSOCIALEONTWIKKELINGEN,ALS
AANDACHTSPUNTEN VOOR HET CONSUMENTISME
Nietalleendedynamiekaandeaanbodzijde,
maar ookstructurele veranderingen in het
consumentengedragvragendeaandachtvan
hetconsumentisme.
Belangrijkedemografischeontwikkelingenin
Nederland zijn onder meer (gegevens zoals
gerapporteerd in:DenOuden,(1989)):
a) devergrijzing van desamenleving (van
12,3%vandebevolking65+'ers in1987naar
21,3%â 24,6%vandebevolking in2035);
b)destijgingvanhetaantaléén-entweepersoonsgezinnenvan54%vanallegezinnenin
1985naar64%inhetjaar2000.
HetCentraalEconomischPlanbureaugeeftin
een drietal scenario's voor Nederlandgedurendedeperiode1985- 2000eenverwachte
jaarlijksegroeiinhetvolumevandeparticuliere bestedingen variërend van respectievelijk
1,7%, 3,5%tot 4,5%(DenOuden,1989).
AlsmogelijkeontwikkelingenindeWesteuropesewaardenwordenondermeergenoemd:
'—secularisatievanreligieenmoraal:levensgelukgaatprevaleren boventraditionelenormen;— democratiseringvansociaal-politieke
waarden;—moderniseringvanhuwelijkenrelaties;— individualisering van arbeid en opvoeding'(DenOuden,1989).Devolgendeaan
het verbruik van voedingsmiddelen gerelateerde waarden zullen meer betekenis krijgen: gezondheid/vitaliteit, natuurlijkheid,milieuvriendelijkheid,smakelijkheid,gemak en
VMT/ 6juni(1989) nr12
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exclusiviteit.Indepraktijkzalertussenderealisatie van sommige waarden een zekere
spanning bestaan,zoals bijvoorbeeld tussen
gemak ennatuurlijkheid.
Levensstijlenzullenondermeerevoluerenals
gevolg van meer vrije tijd, meer onderwijs,
meer informatie engrotere mobiliteit.
Hetconsumentismezalinzijnbeleidtenaanzienvanvoedings-engenotmiddelenmetdezeontwikkelingen rekening moetenhouden.
Puntendieinditverbanddeaandachtverdienen,zijn:
— het ontwikkelen van een onderwijsstrategie voor de Nederlandse consument ten
aanzienvanvoeding engezondheid;
—eenevenwichtigevoorlichtingovergezondevoeding;
— hettegengaanvangezondheidbedreigendeconsumptie.Klassiekevoorbeeldenzijn
hetverbruikvansigarettenenalcoholdoor
jongeren;
— het stimuleren van eengoedaanbodvan
Produktenendienstenvoorsterkgroeiende specifieke consumentensegmenten
zoals de kleine huishoudens,de65+'ers,
gezinnen waarvan de vrouw buitenshuis
werkt,etnischeminderheden;
—streven naardoeltreffende informatieover
hetmarktaanbodvanvoedings-engenotmiddelen;
— het bevorderenvanactuele informatieten
aanzienvanvoedingsmiddelenenvanbereidingswijze met behulpvandemoderne
informatica;
— goed gefundeerde informatie over mogelijknadeligemilieu-effectenvanProdukten
enverpakkingen.
4.8.1.5Slotopmerking
Hetconsumentisme isuitgegroeidtoteen algemeenaanvaarde maatschappelijke bewegingdieinzeeruiteenlopendeverschijningsvormenconsumentenbelangenbehartigt.Het
heeft deze plaats inde samenleving verworvenomdat de bestedingvanhetaanzienlijke
vrij besteedbare inkomen van de westerse
consument een complexe opgave isgeworden. Dit is het gevolg van het ruime, zich
steeds vernieuwend, marktaanbod van Produkten endiensten.
MetnameindezeventigerjarenzijninNederlandindringende discussiesgevoerdoverde
plaatsendetaakvanhetconsumentismeen
van deoverheid tenaanzienvanconsument
enconsumptie.Dezediscussieszijnthansgeluwd. Erisdoor hetconsumentisme veelbereiktophetgebiedvanconsumentenbescherming en consumentenbegeleiding. Wetgeving,zelfregulering envoorlichting zijnzodanigontwikkelddatmogelijkenegatievegevolgenvanaankoop enverbruikaanzienlijkzijn
ingeperkt.Defasevanhetbestrijdenvanevidentemisstandenindemarktisthansgrotendeelsvoorbij.Nuiserbehoefteaaneenmeer
verfijnd beleid, dat consumenten helpt om
hun vaak reeds aanzienlijk welvaartsniveau
verderteverbeteren.Deverdereontwikkeling
van het instrumentarium voor dat doel blijkt
eenweerbarstigematerie.Hetverbeterenvan
produktinformatie,hetzoekennaarwegenom
de reclamevoordeconsument informatiever
te maken en hetontwikkelen van hetconsuVMT/ 6 juni (1989) nr 12

mentenonderwijszijnvoorbeeldenvanonderwerpen waar slechts geleidelijk vorderingen
worden gemaakt. Echter daarnaast kan men
constateren dat diverse meer praktischezakenthansingoedoverlegtussenconsumentisme,bedrijfslevenenoverheidvandegrond
komen,zoalsgeschillencommissiesenzelfregulerendeactiviteitenvan het bedrijfsleven.
Samenvattend kanmenstellendatdetijdvan
grote algemene visies en plannen van het
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consumentisme voorbij lijkt te zijn en dat
thansmeerprojectsgewijszakenvoordeconsument worden bewerkstelligd.
Ookconsumentistische bewegingen moeten
zich tegenover hun achterban waar maken
door concrete praktische beleidsresultaten.
Ditvergrootdemogelijkhedenvoorproducentenenhandelaren invoedings-engenotmiddelen om gezamenlijk met consumentenorganisaties consumentenproblemen aan te
pakken.
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