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1.

Inleiding

Het gedrag van de levensmiddelenconsument in 2015 voorspellen is een ongewis
avontuur. Dit gedrag wordt immers beïnvloed door een groot aantal factoren
waarvan detoekomstige ontwikkeling moeilijk of slechte bij benadering kanworden
vastgesteld. Terwijl over de invloed van bepaalde factoren afzonderlijk, zoals de
grootte van huishoudens, toekomstvoorspellingen kunnen worden gemaakt, verschilt het gezamenlijk effect van deze invloeden op het consumentengedrag
aanzienlijk naartype consument enverbruiksituatie.
Beschouwingen over de toekomstige levensmiddelenconsument zijn dan ook vaak
gericht op het effect van bepaalde omgevingsfactoren afzonderlijk, zoals het effect
van veranderende normen en waarden, van bepaalde demografische ontwikkelingenofvanwijzigingen inlevensstijl.
Wij willen ons in dit essay over de toekomstige levensmiddelenconsument in de
eerste plaats richten op de betekenis van algemene omgevingsontwikkelingen op
het consumentengedrag en hieruit een aantal alternatieven in de ontwikkeling van
de levensmiddelenconsument afleiden. De opbouw van ons betoog is als volgt.
Eerst passeren een aantal reeds gemaakte voorspellingen over de levensmiddelenconsument de revue.Vervolgenswordt de invloedvan afzonderlijke omgevingsontwikkelingen op het consumentengedrag in kaart gebracht. Mogelijke gedragspatronen van de toekomstige levensmiddelenconsument worden besproken. Een
aantal aanbevelingen voor onderzoek vormen de afsluiting van deze beschouwing.

2.

Lange termijn voorspellingen over de levensmiddelenconsument

Er bestaan reeds diverse voorspellingen over de levensmiddelenconsument van
de toekomst. Zo zijn kwantitatieve voorspellingen gemaakt over de uitgaven aan
voedingsmiddelen binnen het kader van toekomstvoorspellingen over de Nederlandse economie en de Nederlandse agrarische sector. Een aantal kwalitatieve beschouwingen over het toekomstig consumentengedrag zijn ook relevant voor de
levensmiddelenconsument.
2.1.

Kwantitatieve voorspellingen

Het Centraal Planbureau (1992) voorspelt inde scenario-studie"Nederland indrievoud" voor de periode 1991- 2015 een groei vande uitgaven aanvoeding,afhankelijk van het gekozen scenario, met 1,6%,2,6% of 1,6%perjaar, tegenover een
groei van de totale consumptie met respectievelijk 2,0%, 3,6% en 2,9%. Deze
verwachte groei in de uitgaven voor voeding is wat lager dan de groei in het
verleden,die over deperiode 1966-1990 2%perjaar bedroeg.
Aansluitend bij de drie scenario's van het Centraal Planbureau voorspellen het
LEI-DLO.IKC (1994) een bescheiden groei in de consumptieve uitgaven aan
voedingsmiddelen en dranken in de EG-9 van 4,7% (Global Shift Scenario) tot
14% (Balanced Growth) gedurende de periode 1990- 2015. Deverwachte stijging
in de uitgaven voor voedingsmiddelen is procentueel kleiner dan die in de totale
consumptie. Zij verschilt overigens per voedingsmiddel. Zo zal volgens LEI-DLO,
IKC het aandeel van dranken en overige voeding in de totale uitgaven aan
voedingsmiddelen endranken in de EG-9 - afhankelijk van hetgekozen scenario stijgen van 35,6 % in 1992 tot 39,5%- 41,9% (LEI-DLO.IKC, p.85). Tevens wordt
een relatievedaling inde uitgavenvoor granenenvleesvoorspeld die onder meer
hetgevolg isvaneenverwachte prijsdaling voor dezeprodukten.
Beide geciteerde toekomststudies concluderen dus groei in de uitgaven voor
levensmiddelen gedurende de periode 1990 - 2015, zij het een groei,die geringer
isdandie indeafgelopenvijftottienjaar.
2.2. Kwalitatieve voorspellingen
- Indevoorspellingenvan LEI-DLO.IKC overdeperiode 1990-2015 zijnverwachtingen uitgesproken over de toekomstige levensmiddelenconsument, die verschillen al naar gelang de door het Centraal Planbureau (1992) ontwikkelde scenario's
van " EuropeanRenaissance (het accent ligt vooral internationaal, op het coördinatieperspectief), GlobalShift(op wereldniveau overheerst het vrije-marktperspectief, gekenmerkt door een zeer dynamische technologische ontwikkeling), Balanced Growth(..een wereld met een krachtige, multipolaire economische groei, op
weg naar een ecologischduurzame ontwikkeling) " (LEI-DLO, IKC, 1994,p.35,36).

In het scenario EuropeanRenaissance zal volgens het LEI-DLO, IKC een lichte
verschuiving inde voedingsmiddelenconsumptie
plaats vinden van goedkope, buikachtige produkten naar duurdere, meer hoogwaardige voedingsmiddelen. De consument is sterk milieubewust. Gezonde
voeding (dat wil zeggen weinig calorieën, minder vet, rijk aan vitamines en meer
verse produkten) krijgt veel aandacht en er bestaat argwaan tegen toevoegingen.
Het verbruik van Scharrelprodukten, Biologisch-Dynamisch en Ecologisch is
aanzienlijk en het welzijn van dieren staat in de belangstelling. Het gebruik van
"fast-food"vertoontweiniggroei.
In het scenario GlobalShiftstijgt de particuliere consumptie minder dan onder het
scenario European Renaissance.Milieubewustzijn en aandacht voor natuur, gezondheid en welzijn zijn gering. Veel consumenten met laag inkomen en weinig
marktsegmenten vormen karakteristieken van dit scenario. Consumenten willen
een laaggeprijsd voedselpakket.
Bij BalancedGrowthstijgt het inkomen sterk en daalt het aandeel van de bestedingen aan voedingsmiddelen en dranken van 14% in 1992 naar 6% in 2015.
Milieuvriendelijkheid van voedingsmiddelen is belangrijk. Men wil individueel benaderd worden, hecht grote waarde aan gezonde voeding, scharrelprodukten,
dierenwelzijn endeconsumptie van BD-en ECO-produkten neemttoe.
- De Bruin (1995) noemt als algemene trends die hun weerslag hebben op de
consumptie : individualisering; verdunning van huishoudens; minder tijd te
besteden, daardoor streven naar meer gemak; gezondheid wordt steeds belangrijker gevonden; toenemend milieubewustzijn (maar stagneert de laatste tijd); door
overheidsbezuinigingen steeds meer mensen met een zeer laag inkomen. Deze
algemene trends geven volgens de Bruin aanleiding tot specifieke voedingstrends:
steeds gevarieerder aanbod, ook van voorheen exotische produkten; meer
gemaksvoedings, kant- en klaar voedingsmiddelen en thuisbezorgen; een toenemende aandacht voor de relatie voeding - gezondheid; een kritischer houding
t.o.v. additieven en behandeling vandieren;toenemend hedonisme:van eattolive
naar live to eaf;het milieubewustzijn vertaalt zich vooralsnog voornamelijk in een
kritische houding t.o.v. de verpakkingen; maar ook: een groeiende groep consumentendie sterk moet bezuinigen,ook opvoeding.
- In recente studies over de consument in een aantal Europese landen (Leeflang,
Van Raaij, 1995) wordt de verwachting uitgesproken dat het voor consumptie
beschikbare inkomen verder zaltoenemen,dat vergrijzing en verkleining van huishoudenszullen doorzetten endatdeecologische betrokkenheid zalgroeien.
- Diverse auteurs hebben algemene consumententrends voor de toekomst ontwikkeld. Zo formuleerde Popcorn (1992) een tiental consumententrends voor de
toekomst: terugtrekken in de huiselijke kring, vlucht in de fantasie, miniluxes,
egonomie, afrekenen (van workaholic naar levensgenieter), verjongen, overleven
(gezondheidsobsessie), de strijdbare consument, de multifunctionele consument,
red de samenleving. Deze trends lijken ook van betekenis voor de levensmiddelenconsument. Over de relatieve betekenis ervan zijn geen duidelijke voorspellingen beschikbaar. Evenmin zijn voorspellingen beschikbaar over het gezamenlijk
effect vandezetrends opde levensmiddelenconsumptie van detoekomst.

- Er zijn ook voorspellingen van technologische ontwikkelingen in landbouw en
voedingsmiddelenindustrie, die van betekenis zijn voor het toekomstig produktaanbod en langs die weg voor de consumptie. We zullen in paragraaf 3 nader ingaan
op een aantal voorspellingen van het LEI-DLO.IKC over technologische ontwikkelingen inde agribusiness.
Hoe moeilijklange termijnvoorspellingen van technologische ontwikkelingen zijn, blijkt uit
voorspellingenuit 1967 van Kahn en Wiener(1969) voor het jaar 2000. Deze auteurs
voorspeldenhonderd technischevernieuwingendie waarschijnlijk in de periode tot 2000
zouden worden gerealiseerd, waarvan de volgende vernieuwingen de landbouw en
voedingsmiddelenindustrie raken (Kahn, Wiener, 1969, p.60 e.V.): - Verhoudingsgewijs
doeltreffende eetlust- en gewichtscontrole; - Nieuwe en nuttige plant- en diersoorten; Algemeen aanvaardbareen concurrerende synthetische voedingsmiddelen en dranken (bij
voorbeeld koolhydraten, vetten, eiwitten, enzymen, vitaminen, koffie, thee, cacao en
alcoholische dranken);-Geautomatiseerdewarenhuizen;- Uitgebreide genetische controle
vanplanten en dieren. Wijhebben hetjaar 2000 nog nietbereiktmaar het is duidelijk dat
technologie en samenleving weerbarstiger zijndan de voorspellers destijds dachten.

3. Veranderingen in de algemene omgeving van de
consument
Er voltrekken zich in de samenleving veranderingen, die van grote betekenis zijn
voor het consumentengedrag ten aanzien van landbouwprodukten en voedingsmiddelen. Dit geldt voor veranderingen in de socio-culturele omgeving, die
wijzigingen in consumentenbehoeften en in de beleving van Produktenbewerkstelligen. Ook andere algemene omgevingsveranderingen zijn van betekenis, zoals
technologische ontwikkelingen,die nieuwe consumptieve mogelijkheden scheppen,
en politieke die nieuwe randvoorwaarden aan de consumptie stellen. De volgende
trends in de algemene omgeving lijken van belang voor de levensmiddelenconsumentvandetoekomst.
3.1. Socio-culturele omgeving
- Demografische veranderingen
* De mondiale bevolkingsgroei - van 5,3 miljard in 1990 naar 7,7 miljard in 2015
waarvan 95%in ontwikkelingslanden (LEI-DLO.IKC, 1994,p.29) en naar 8,5 miljard
in 2025 (United Nations, 1991,geciteerd door Heijbroek, e.a. 1994, p. 11) - doet
de vraag naar landbouwprodukten en voedingsmiddelen toenemen. Deze groei is
zeer aanzienlijk in ontwikkelingslanden, met een bevolkingstoename van 4,1 miljard in 1990 naar 7,2 miljard in 2025 (United Nations, 1991, geciteerd door
Heijbroek, e.a. 1994, p.11). Zij is bescheiden in ontwikkelde landen, waar de
bevolking slechts toeneemt van 1,2 miljard in 1990 naar 1,4 miljard in 2025
(Heijbroek,e.a., 1994, l.c.,p.11).
Of deze bevolkingstoename een algemene stijging van het prijspeil van landbouwprodukten zal uitlokken, hangt af van de groeimogelijkheden van de agrarische
produktie. Hierover wordt verschillend gedacht. Zo wordt in studies van de WRR
betoogd dat mondiaal nog aanzienlijke produktiecapaciteit voorhanden is. Het
IFPRI is in dezen ook optimistisch gestemd. Andere deskundigen zijn minder
hoopvol over de mondiale agrarische produktiemogelijkheden.Bijvoorbeeld in een
recente beschouwing over de tegenwoordige tarwemarkt wordt gesteld dat het
mondiale areaal voor de teelt van tarwe, mais en andere granen maximaal met
3% kan toenemen (Burns, 1996, p. 34 ). Het is in dit opzicht interessant om een
visie uit 1972te releveren:
Er iseen goede kansdat de huidige profeten van komendeschaarsteaan grondstoffen te
zijner tijdbelachelijker zullenlijkendanzijopgrondvanhunaangeborenhoge intelligentie
verdienen....
De prognosemoetderhalveluidendat wijop wegzijn naar een overstelpend voedseloverschot, ook al besluitende agrariërs van de rijke landen in toenemende mate het harde
boerenbestaan vaarwelte zeggen
Watbetreftde voedselvoorziening büß het Malthusiaanse argument, zelfs in zijn laatste ecologische versie, wat het al in de dagen van de
oude dominee Malthus was : een karrevracht van modieuze, eerste klas oneconomische
onzin.'fMacrae, N., 1973)

Het is zonder meer duidelijk dat de groeiende vraag naar voedingsmiddelen als
gevolg van de mondiale bevolkingstoename zeer grote opgave aan de landbouw
stelt (ten aanzien van investeringen in produktiecapaciteit, het voeren van verant-

woord milieubeleid, verder open maken en het verder liberaliseren van markt), wil
menstructurele prijsstijgingenvan basisproduktenvoorkomen.
* Inwesterse landenzijnvergrijzing vande bevolking en gezinsverdunning belangrijk. De Wereldbank verwacht in veel ontwikkelde landen een stijging van het
percentage mensen ouder dan 64jr van 10à15% in 1990 tot iets meer dan 20%in
2025 (Wereldbank, 1992,geciteerd in Heijbroek, e.a., 1994,p.11). De omgekeerde
ontwikkeling wordt voorspeld ten aanzien van de leeftijdscategorie < 15 jaar, te
weten van rond 20% naar rond 15% (Wereldbank, 1992, zoals in RABO, p.11).
Voor Nederland gelden ten aanzien van de vergrijzing overeenkomstige ontwikkelingen: de grijze druk (bevolking 65 jaar en ouder, in procenten van de bevolking
van 2 0 - 6 4 jaar) zalvolgens het Centraal Planbureau inde periode 1990tot 2006
- 2015 toenemen van 20,8%totwaarden tussen 36,4%à 37,3%(CentraalPlanbureau, 1992,p.141).
Tabel 1.Demografische ontwikkelingen in Nederland
1986

2000

Aantalpersonen (*1000)CBS

14529

15983

Aantal huishoudens (*1000)GfK

5430

6808

Gemiddelde gezinsgrootte GfK

2.57

2,29

% 1en2 persoonshuishoudensGfK

57%

67%

1995

2010

Personen >40jaar GfK

43,2%

50,6%

Bron :GFK,1996.
Hoewel de voeding van ouderen redelijk overeenkomt met die van de rest van de
bevolking, is de energiebehoefte van ouderen iets lager dan die in jongere
leeftijdscategorieën en is de behoefte aan voedsel met een hogere nutriëntendichtheid iets hoger. Er wordt betoogd dat voor Nederlandse bejaarden meer behoefte bestaat aan voeding met een hogere calcium/fosfor verhouding. Voor
ouderen in de Verenigde Staten wordt opgemerkt : "Ouderen in de VS consumeren relatief meer verse groenten en fruit, granen, bakkerijprodukten, gevogelte,
varkensvlees, en olie dan gemiddeld. Zij gebruiken minder rood vlees, melk, soft
drinks, voorbereid voedsel en alcoholische dranken (Senauer, e.a., 1991, zoals
geciteerd inSchifferstein, Meulenberg, 1993,p.8).
Met deverwachte groei van de gemiddelde leeftijd zal deze consumentenbehoefte
aanspecifieke nutriëntenverdertoenemen.
* Het percentage één- en tweepersoonshuishoudens neemt volgens GFK in
Nederland toe van 57% in 1986 tot 67% in 2000 (GFK. 1996,p.15). Het Centraal
Planbureau voorspelt een groei van het aantal huishoudingen in Nederland over
de periode 1990 - 2015 afhankelijk van het gekozen scenario met 1,5 millioen 8

1,7 millioen en een relatieve groei van het aantal eenpersoonshuishoudens van
31% in 1990naar43%in2015 (Centraal Planbureau, 1992,p. 143).
Deze ontwikkeling naar kleinere huishoudens zal de behoefte aan gemak in
aankoop, bereiding en verbruik van levensmiddelen doen toenemen. De lagere
huishoudelijke consumptie bij eenpersoonshuishoudens zal de vraag naar kleine
verpakkingseenheden stimuleren.
Een andere aspect van huishoudensverdunning is de negatieve samenhang
tussen de grootte van het huishouden en de trouw aan één winkel. Zo blijken in
Nederland 43% van de eenpersoonshuishoudens hun levensmiddelen op één
plaats te kopen tegenover 27% van de huishoudens met 5 of meer personen
(GFK, 1995,p.40). Overigens bestaat er een duidelijk verschil tussen het koopgedrag van alleenstaande mannen envrouwen in Nederland: het marktonderzoekbureau AGB (1992) rapporteert dat de alleenstaande man in Nederland 17%minder
aan versprodukten, zoals vlees, vis, kip en gevogelte, aardappelen, groente en
fruit, besteedt dandealleenstaande vrouw (AGB,1992,p.38).
* De consument van de toekomst is beter opgeleid: het % personen met middelbaar beroepsonderwijs of hogere opleiding bedroeg in Nederland 31,7% in
1986 en 4 1 % in 1995. Het Centraal Planbureau voorspelt een groei van de
deelname aan het onderwijs in de leeftijdscategorie 1 5 - 1 9 jaar van 74% in 1990
naar 84 % in 2015 en in de leeftijdscategorie 20 - 24jaar van respectievelijk 27%
naar 34 %(Centraal Planbureau,1992).
Dezeontwikkeling inhet onderwijs leidttoteenbeter
geïnformeerde enmeer kritische consument.
- Culturele veranderingen
Culturele veranderingen zijn van grote betekenis voor het consumptiepatroon. Zij
beïnvloeden deoriëntatie vandeconsumptie.
* Waardensystemen, zoals van Rokeach, zijn van betekenis voor de beleving en
waardering vanProdukten.
Door Rokeach is een waardensyteem ontwikkeld, waarbij onderscheid wordt gemaakt
tusseneindwaarden(Terminal values: a comfortable life, an exciting life, a worldatpeace,
equality,freedom,happiness,nationalsecurity, pleasure,salvation,socialrecognition, true
friendship,wisdom,a worldofbeauty, familysecurity, maturelove, self-respect,a senseof
accomplishment, inner harmony) en instrumentele waarden (Instrumentalvalues: ambitious, broad-minded, capable, cheerful, clean, courageous, forgiving, helpful, honest,
imaginative, independent, intellectual, logical, loving, obedient, polite, responsible, selfcontrolled" (Bewerkingdoor Schiffman en Kanuk,1994,p.422).

De Waard constateerde dat in EU-landen aan het belang van deze waarden een
verschillende rangorde werd toegekend. Zo scoorde gezinsgeborgenheid het
hoogst in Groot-Brittannië en Duitsland en geluk het hoogst in Nederland en Italië
(geciteerd in Steenkamp, 1992, p. 14). Hoe deze waarden in de komende twintig
jaar zullen veranderen, valt moeilijk te voorspellen. De volgende ontwikkelingen
lijkenwaarschijnlijk.
Door de toenemende milieuproblematiek zal "A world of beauty" aan betekenis
winnen. Het milieubesef is zeker in Noord-europese landen groot. Het heeft
enigszins aan betekenis ingeboet ten opzichte van acute maatschappelijke
vraagstukken,zoalswerkloosheid.

9

InNederland is gedurende de periode 1966- 1991dewaarde "goedegezondheid"
belangrijker geworden en hebben de waarden een "goed huwelijk" en een "leuk
gezin" aan betekenis verloren (SCP, 1992zoals geciteerd in Schifferstein,Meulenberg, 1993,p.15,16).
Plummer (1989, geciteerd in Engel,1995 e.a., p. 627) suggereert de volgende
ontwikkeling indewaardenvan deWestersesamenleving:
TraditionalValues

NewValues

Selfdenialethic

Self-fulfillment ethic

Higherstandardof living

Betterquality oflife

Traditional sex roles

Blurring ofsex roles

Accepted definitionofsuccess

Individualized definitionofsuccess

Traditional family life

Alternative families

Faithin industry, institutions

Self-reliance

Livetowork

Workto live

Heroworship

Loveof ideas

Expansionism

Pluralism

Patriotism

Less nationalistic

Unparalleled growth

Growing senseof limits

Industrial growth

Information/servicegrowth

Receptivity to technology

Technology orientation

Bron : Plummer (1989,geciteerd in Engel,e.a.,1995,p.627)
De volgende door Plummer genoemde veranderingen in waarden lijken voor een
beter inzicht indetoekomstige levensmiddelenconsument vanbelang:
a) de verschuiving van "Higher standard of living" naar "Better quality of life" leidt
tot grotere gevoeligheid voor produktkwaliteit, met nameten aanzien van milieu en
diervriendelijkheid;
b) de verschuiving van "Faith in industry, institutions" naar "Self reliance" leidt
ertoe datde consument onafhankelijker en kritischer tot keuzes komt;
c) de verschuiving van "Live to work" naar "Work to live" bevordert een meer
hedonisch consumentengedrag;
d) de verschuiving van "Patriotism" naar "Less nationalistic" stimuleert dat de
consument meer openstaat voor buitenlandse Produkten;
e) de verschuiving van "Faith in industry, institutions"naar "Self reliance" betekent
dat consumenten hun voedingsmiddelenpakket zelfstandiger en meer in overeenstemming met huneigen identiteitkiezen.
10

* Groepen met een eigen levensstijl zijn voor de ontwikkeling en marketing van
consumptiegoederen van groot belang. Er bestaan diverse levensstijlstudies, zoals
de VALS classificatie van de Amerikaanse bevolking (Mitchell,1978), waarin als
hoofdsegmenten werden onderscheiden "Need driven consumers (survivors,
sustainers), Outer-Directed consumers (belongers, emulators, achievers) en Innerdirected consumers (i-am-me, experiential,societally conscious, integrated) (zie bij
voorbeeld; Engel, e.a., 1995, p. 457). Over de toekomstige betekenis van deze
levensstijlen in de Westerse wereld lijken kwalitatieve uitspraken mogelijk. De
levensstijlen "Survivors" en "Sustainers" zullen als gevolg van meer marktwerking
en beperktere sociale zekerheid meer betekenis krijgen. Dit bevordert dat ondanks
de stijgende welvaart indeWesterse samenleving prijsgeoriënteerde consumenten
van betekenis blijven. Als gevolg van de omvangrijke milieuproblemen blijft de
levensstijl"Societally conscious"vanbelang.
* Ook de groeiende hoeveelheid vriie tiid is belangrijk voor het toekomstige
consumentengedrag. Het aantal deeltijdbanen zal in Nederland verder toenemen,
maar het Centraal Planbureau (1992) verwacht voor de periode 1991 -2015 een
zwakkere groei dan in hetverleden.Verdere arbeidstijdverkorting zal inde periode
1991- 2015 bescheiden blijven,omdat in Nederland het aantal gewerkte urenper
full-time werkende reeds relatief laag is ten opzichte van andere EU-landen
(Centraal Planbureau,1992).
Men dient zichte realiseren dat de groeiende hoeveelheid vrije tijd niet gelijkmatig
over consumenten verdeeld is. Terwijl sommige consumenten veel vrije tijd
hebben,omdat er onvoldoende werkgelegenheid is,worden anderen inhunfunctie
overladen met werkzaamheden.Typisch voor de relatie consument-vrije tijd is ook
dat diverse consumenten in een "work and spend cycle" (Schor, 1991) terecht zijn
gekomen. Deze cyclus voltrekt zich zowel binnen het jaar, werken-vakantiewerken-vakantie-..., als binnen de week, grote werkdruk in de week en vrij in het
weekeinde. Deze patronen bevorderen het verschijnsel van de "Moment consument". Beckers (1995) betoogt dat de optimale verdeling van vrije tijd en produktievetijdvoor deWesterse consument intoenemende mateeenopgavewordt.
De behoefte aan efficiënte tijdbesteding zalde vraag naar gemak bijvoedingsmiddelen doen toenemen. Eenpersoonshuishoudens en meerpersoonhuishoudens,
waarin beide partners een beroep uitoefenen, staan gedurende de week vaak
onder tijdsdruk, consumeren dan veel buitenshuis, zoals in bedrijfs- en fast food
restaurantsenmaken relatiefveelgebruikvangemaksvoedsel.
De betekenis van de relatie tussende vraag naar gemak en schaarste aan tijdblijkt ook
uit de hogere uitgavenaan kant en klaar maaltijdendoor Nederlandse huishoudensmet
weinig tip, in het bijzonder als zij tevens over veel geld beschikken:weiniggeld - veel
tip, 60; veelgeld- weinigtip,108; weinig geld- weinigtip, 108;veelgeld- weinigtip,131
(allehuishoudens = 100, (GfK, 1996,p.25)).

* Verdere individualisering kenmerkt de toekomstige levensstijl van veel westerse
consumenten. Een betere opleiding en de waarde die aan "Self reliance" wordt
toegekend versterken dit. De afnemende sociale invloed van godsdienstige
groeperingen,localegemeenschappen enfamiliebevordert dezeindividualisering.
* Zullen veranderende waarden en levensstijl de eetcultuur van landen indringend
beïnvloeden?
'From an anthropological point of view,food culturecan be defined as a culinary order
whosetraitsare prevalentamong a certaingroup ofpeople. They may indicatewhether it
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is an everyday, special or perhaps even festive occasion;the degree of formality expected, the solidarityof a group (and distancefrom other groups); one's emotional involvement in the situation;one's own emotional condition;sense of adventure or regard for
traditions, etc.
Themostbasicdistinction in the culinary orderisthe categorization of whatis edible from
a socialpoint of view and what is not. But other distinctions such as taste criteria,the
relationshipbetween certain food items and certain consumption situations, timing,the
associations pertainingto foodproducts,eg in termsof gender (cfHeisley,1990), andthe
values attached to food also contribute to constitutingthe richness of a foodculture
(Fischler, 1990). The more specific term cuisine is often used to denote special typical
ingredients,combinationsof ingredientsand preparation methods belonging to acertain
country, regionorethnicgroup(Fieldhouse,1986).(Askegaard, Madsen, 1995,p.1,2).

Of de eetcultuur van landen onder invloed van de gesignaleerde waardenveranderingen zalveranderen valt te bezien. Men dient zich immers te realiseren dat
eetpatronen een fundamenteel aspect van een cultuur vormen. Zo stelt llmonen
(1990) dat de internationalisatie van onze eetgewoonten zich primair voltrekt op
het niveau van de ingrediënten. De eetcultuur van welke Produkten, in welke
combinatie, wanneer worden geconsumeerd is echter meer constant (Askegaard,
Madsen, 1995,p.7).
3.2. Technologische omgeving
Belangrijke ontwikkelingen in de technologie van landbouw en voedingsmiddelenindustrie zijn volgens sommige deskundigen de biotechnologie, de informatietechnologie en het gebruik van nieuwe materialen. De eerste twee zijn duidelijk
relevantvoor hettoekomstig consumentengedrag.
* Door diverse deskundigen wordt gewezen op het mogelijk belang van de
biotechnologie voorde21eeeuw:
"Biotechnology holdspromisetoproducenovelfoodsfromplants oranimalsnotpreviously feasiblefor technicalor economicreasons. For example, fat-free or low-fat substitutes
for butter, cakes and ice-cream are now available, and fruits and vegetables can be
geneticallymanipulatedforlongershelf-life to allowbetter marketing. Themarketshareof
such foods in the near future is difficult to predict but as emphasis is likely to be on a
diversity of good and safe foods, biotechnology, especially in high-value low-volume
markets,will play an important role. Suchfoodswillneed tobe examinedin the context of
thedietas a wholeand with referencetonutritional guidelines.
Biotechnology can alsoincreasethequantityandqualityof nutritionally desirable nutrients
in foodsand can helpprovidea healthierdiet Theapplication of biotechnology will create
new products and new processes which will pose a challenge to consumer nutrition
education. Dietary guidelines will therefore need to be flexible to accommodatethese
technicaladvances. The development ofnew foodsby genetic engineering can also result
in corresponding new problems for food safety and quality and this will require the
development ofnew safetyassessment strategies.(Lupien, 1993,p.43)."

In de gezondheidsector veroverden diverse produkten van biotechnologische
origine een aanzienlijk marktaandeel. Beek, e.a. (1994, p. 41) wijzen erop dat
groeihormonen om kinderen met groeistoornissen te helpen en insuline voor
patiënten met suikerziekte dank zij de biotechnologie zuiverder en op veel ruimere
schaal worden geproduceerd dan vroeger en dat in de procestechnologie
enzymen als katalysatorfungeren.
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LEI-DLO, IKC verwachten dat commerciële toepassingen van de biotechnologie
niet lang op zich zullen laten wachten. In de dierlijke produktierichtingen, aldus
LEI-DLO,IKC, gaat het in het bijzonder om kloneren, embryotransplantatie, produktiestimulerende middelen. Inde plantaardige bedrijfstakken richten biotechnologische technieken zich op het veranderen van de eigenschappen van gewassen
(genetische modificatie), op agrificatie (nieuwe verwerkingstechnieken) en op
meer duurzame produktiesystemen (ruime vruchtwisseling, curatieve gewasbescherming) (LEI-DLO.IKC, 1994,p.56 - 58).
Het valt op dat zowel Beek e.a., respectievelijk LEI-DLO.IKC, in hun beschouwingen over de betekenis van de biotechnologie niet zo zeer de introductie van
nieuwe voedingsmiddelen noemen, maar de nadruk leggen op "verbetering" van
bestaande Produkten en produktieprocessen. Het aantal nieuwe biotechnologisch
geproduceerde voedingsmiddelen is nog bescheiden in aantal. Een recent
voorbeeld is het Novel Protein Foods project, gericht op het langs biotechnologische weg produceren van eiwithoudende Produkten die in dezelfde behoefte als
vlees kunnenvoorzien,maar dieaanmerkelijk milieuvriendelijker zijn.
De consumentenperceptie van biotechnologische produktiemethoden belemmert
de consumentenacceptatie van produktendie op dezewijze geproduceerd zijn. Dit
geldt met name voor dierlijke produkten geproduceerd op basis van genetische
manipulatie. Een strategisch communicatieprogramma naar consumenten over de
mogelijkheden en beperkingen van biotechnologie is dan ook voor landbouw en
voedingsmiddelenindustrie vangrootbelang.
* Doorstraling van landbouwprodukten en voedingsmiddelen is een andere
"moderne"technologie omde houdbaarheid vanprodukten te bevorderen. Grotere
houdbaarheid bevordert efficiënte doorstuwing en vermindert produktverliezen.
Toch heeft doorstraling van voedingsmiddelen geen ingang gevonden wegens de
negatieve consumentenperceptie vandoorstraaldeprodukten.
* De evolutie van de informatietechnologie biedt nieuwe mogelijkheden voor
produktieproces, marketing en logistiek. Krachtiger computers, ruimer gebruik van
scanner data, de opkomst van internet, respectievelijk vernieuwingen zoals
electronic selling,teleshopping en virtual shoppingzullen het consumentengedrag,
vooral het koopgedrag,indringendwijzigen.
LEI-DLO,IKC verwachten op het landbouwbedrijf toepassing van robotisering,
klimaatbeheersing, automatische voedering en gesloten bedrijfssystemen (vooral
inde glastuinbouw).
Deze ontwikkelingen in de technologische omgeving leiden vooral tot verbetering
van produktieprocessen, produktkwaliteit en service. Deze ontwikkelingen verwetenschappelijken de produktiemethode in landbouw- en voedingsmiddelenindustrie
envervreemden deconsument vandeze produktiemethode.
Modern farmingtechnology frightens manypeople. Butlifecouldbe evenmore frightening
without it.
Taketwocows.Oneisa marvelofhightechfarming.Itlollsinthestrawin a giantshedat
a farm-research centre outside London. It has been bred by artificialinseminationand
vaccinated against a variety of diseases. Once a year it has antibiotics inserted up its
teats. Round itsneckis an electronic signalling devicewhichopensitspersonal feed-bin.
Thisanimalproduces 12000 kg(over 25.0001b)of milkeveryyear,roughlytwiceasmuch
as Britain's averagedairy cow.
Theother,nonchalantly chewingthe cudonan organicfarmin Oxfordshire, is surrounded
by a circleof admirers.For today the farm is open to thepublic. Visitors, worriedby the
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recentmad-cowscare, have flockedfrommilesaround. Thiscow wassiredby a live bull,
not a pipette. I eats no manufacturedfeed,and itsbloodis free fromdrugs. Crops grown
on the farmare fertilised by itsmanure, not by some chemicalcocktail.The trouble isthat
the milkproduced by thiscow is more expensive than intensivelyfarmed milk.Many visitorsmaybe inspired by the cow'sback-to-nature feeling.Fewer willbuyits milk.
That is the dilemmaconfronting consumersthroughoutthe world.Increasingnumbersof
people in richcountries have doubtsabout modem farmingmethods. Butfew, so far, are
willingto give up the cheap food these methods have brought.(N.N.,1996, TheEconomist).

3.3. Economische omgeving
In diverse studies wordt een gestage groei van de welvaart in westerse landen
voorspeld. Voor Nederland verwacht het Centraal Planbureau (afhankelijk van het
gekozen scenario) over de periode 1991 - 2015 een groei van de particuliere
consumptie van 2,0% tot 3,6% per jaar. De groei van de uitgaven aan voedingsmiddelen wordt iets lager ingeschat, 1,6% - 2,6% per jaar in de periode 1991 2015 (Centraal Planbureau, 1992,p.160).
Een andere belangrijke ontwikkeling in de mondiale economie is de grotere
openheid van internationale markten en de internationalisering van het ondernemen,ook inlandbouw enagribusiness.
The international market has replaced the nationalmarket The marketplaceis international. An international setofsensors isindispensable totheproduction andmarketing ofthe
rightproductintherightmarketat therighttime. The firmmustbe able todetect, comprehend,and assimilate changesin consumerpreferences at the verymomenttheystart, but
the firm willnot be able to do thatifit is confinedto thenationalmarket. Operationon an
internationalscaleis vitalbecause twistsin consumerpreferencesnever takeplace inthe
same geographical location."(Möller,1995,p.16).

Het verdrag van Maastricht en de GATT Uruguay-ronde bewerkstelligen meer
open markten voor landbouwprodukten. De economische expansie in het Verre
Oosten draagt bijtot internationalisatie van de economie. Het iste verwachten dat
deze ontwikkeling zich na 2000 zal voortzetten, hoewel over de mate waarin en
wijze waarop verschillende scenario's bestaan. Men zie bij voorbeeld de verschillende aannames inde toekomstscenario's European Renaissance, Global Shift en
Balanced Growthvan het Centraal Planbureau (1992).
3.4. Politieke omgeving
Diverse politieke ontwikkelingen zijn van belang voor de Europese levensmiddelenconsument. Hiertoe behoort de vermoedelijke toetreding tot de EU van Polen,
Hongarije,Tsjechië en Slowakije.Zij verschaft deze landen,die over eenaanzienlijk agrarisch potentieel beschikken, betere toegang tot de Westeuropese markt.
Ditdrukt deWesteuropese prijzenvoor landbouwprodukten.
De trend naar "Meer markt minder overheid" geeft consumenten- en milieuorganisaties een belangrijker taak in het monitoren van de markt. De verantwoordelijkheid van de overheid op het gebied van milieu en gezondheid leidt er echter
toe dat de overheid zich vanuit deze gezichtshoek meer met markt en onderneming inlaat. Dit is thans reeds het geval voor milieuproblemen op het terrein van
mesten gewasbeschermingsmiddelen.
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Terwijl het belang van de individuele staat afneemt ten opzichte van overkoepelende organisaties, zoals de Europese Unie, groeit daartegenover de aandacht
voor de regio. Indien de consumenten zich meer gaan identificeren met een
bepaalde regio ontstaat hierdoor mogelijk een voorkeur voor Produkten uit het betreffende gebied. Dit leidt ertoe dat "Gebied van herkomst" van betekenis wordt
voordevermarktingvanprodukten.
The key wordin thiscontextis identity. Ourhuman identitycan alwaysbe said to consist
of identifications onseverallevels;the individual, the familythe otherprimarygroups,the
neighbourhood,ourregion,the "nation-state", transnational stateclusters (eg Scandinavianism),the continent, etc....(Askegaard,Madsen, 1995,p.6).

3.5. Ecologische omgeving
Ecologische problemen hebben indringende gevolgen voor de voortbrenging en
consumptie van landbouwprodukten en voedingsmiddelen. De betekenis van de
duurzaamheidsproblematiek behoeft sinds de studie van Carson (1962), het
rapport van de Club van Rome en het Bruntlandt-rapport geen nadere adstructie.
De centrale vraag isthans op welke wijze de duurzaamheidsproblematiek door de
samenleving wordt aangepakt. Talrijke beleidsmaatregelen zijn gericht op het
milieuvriendelijker maken van landbouw en voedingsmiddelenindustrie. Zo zijn in
Nederland onder meer voorschriften op het gebied van bemesting en gewasbescherming uitgevaardigd, zijn milieukeurmerken - zoals EKO - en Agromilieukeur - geïntroduceerd en heeft het bedrijfsleven initiatieven genomen, zoals het
verpakkingsconvenant en in de tuinbouw de projecten Milieubewuste Teelt en
Milieuproject Sierteelt. Milieuvriendelijke produktontwikkeling en milieucertificatie
van ondernemingen zullen in de toekomst dit palet van beleidsmaatregelen versterken.
Wij verwachten dat een veelheid van maatregelen en voorschriften gericht op
milieuvriendelijkheid in landbouw en agribusiness in de komende vijftien jaren zal
uitkristalliseren in een coherent beleid van overheid, bedrijfsleven en consumenten-, milieuorganisaties. Hierdoor zal milieuvriendelijkheid van produktie van
landbouwprodukten en voedingsmiddelen in 2015 veeleer regel dan uitzondering
zijn.
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4.

De toekomstige levensmiddelenconsument, de
vloedvandeomgeving

In de voorgaande paragraaf zijn een aantal omgevingstrends de revue gepasseerd, die ieder een specifieke invloed op de levensmiddelenconsument hebben.
Het toekomstig gedrag van de levensmiddelenconsument is niet alleen het gevolg
van deze algemene trends maar ook van de ondernemingsstrategie van landbouw
en voedingsmiddelenindustrie. Deze strategie evolueert uiteraard in interactie met
de ontwikkelingen inconsument enomgeving.
Onze analyse van de toekomstige levensmiddelenconsument zal zich niet uitsluitend beperken tot het effect van algemene omgevingsontwikkelingen maar waar
dienstig ook het effect van aanbodsveranderingen meenemen. De beschouwing in
deze paragraaf isgestructureerd aan de handvan Figuur 1.

Consnment
• Behoeften
• Criteria
• Koopkracht
• Beslissen

i k

Belnvloeders

Algemeneomgeving
•
•
•
•
•

Socio-culdncle
Technologische
Eoonoraische
Politieke
Ecologiiche

•

*

• Overheid
• ConsumcsteDorganiiatie
• Milieuorganisaties

yf

Onderneming
• Capaciteiten
• Structi mr
• Slialef

Figuur 1. De consument a l s element van het
marktsysteem.

Dit schema veronderstelt dat consumentenbeslissingen tot stand komen onder
invloed van de algemene omgeving, respectievelijk van het beleid van ondernemingen en consumenten-, milieuorganisaties. De besproken omgevingstrends
doen vermoeden dat variabiliteit een karakteristiek zal zijn van de toekomstige
levensmiddelenconsument. Deze variabiliteit wordt groter door situationele
verschillen waaronder consumentenbeslissingen wordengenomen.
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De vraag is niettemin of consumenten overeenkomstig reageren op de gesignaleerde omgevingstrends.Wijwillen de bespreking van deze vraagstelling structurerenmetde inFiguur 1.onderscheiden consumentenvariabelen.
4.1.

Behoeften

Het gedrag van levensmiddelenconsumenten wordt volgens Sheth, e.a.(1991,p.
18)aangestuurd doorvijf klassenvanwaarden:
"- Functional value: The perceived utilityacquired by an alternative as the result of its
abilitytoperformitsfunctional, utilitarian, orphysical purposes....
- SocialValue:Theperceivedutility acquiredby an alternative as a resultofits association
withoneor morespecific social groups....
- Emotionalvalue: Theperceived utility acquired by an alternativeas a resultof its ability
toarousefeelings oraffective states.
- Epistemicvalue: Theperceived utilityacquiredby an alternativeas a resultof its ability
toarousecuriosity, providenovelty, and/orsatisfy a desireforknowledge.
- Conditional value: The perceived utility acquired by an alternative as a result of the
specificsituation or the contextfaced by the choiceas a resultof the specificsituation or
thecontext facedby thechoicemaker....".

Wijverwachten dat indetoekomstige levensmiddelenconsumptie:
- de functionele waarden gezondheid en sensorische beleving van meer betekenis
worden,
- de sociale waarde belangrijker wordt door de behoefte aan identificatie met
bepaalde maatschappelijke opvattingen,stromingen,
- de emotionele waarde toeneemt insamenhang met eengroter aanbodvanexotische produkten,merkenen regionaleProdukten,
- de epistemischewaardemeer gewicht krijgt door het variatie-zoekend gedrag
vandewesterse consument.
- de conditionelewaardebelangrijker wordt door de uiteenlopende "situationele"
contextwaaronder hetconsumeren plaatsvindt.
Meer specifiek mogen voor bepaalde behoeftecategorieën de volgende ontwikkelingenworden verwacht.
- Sensoriek. Sensorische behoeften zijn basisbehoeften ten aanzien van levensmiddelen. Niettemin zal de verzadigde Westerse consument het genot van
levensmiddelen trachten te vergroten door verfijning van de sensorische beleving.
Verschuiving naar "Better quality of life" en "Work to live" in plaats van "Live to
work" bevorderen dit. Dit geldt ook voor de grotere mobiliteit en meer vrije tijd die
het contact met buitenlandse produktenintensiveren.
Verbeterde produktietechnologie en verdere internationalisering van markten
makende sensorische alternatievenvoor consumenten meerdivers enverfijnd.
- Gezondheid. De behoefte aan "gezonde" produkten wordt van meer betekenis
door de wisselwerking tussen beter geïnformeerde consumenten, technologisch
bekwamere levensmiddelenproducenten en een expanderende voedingswetenschap. Meer specifiek zal de behoefte aan "gezond" voedsel toenemen bij
groepen,zoals:
* het groeiend aantal ouderen die door gerichte voeding hun weerstand tegen
specifieke gebreken kunnenverhogen;
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* lichamelijk kwetsbare groepen, die intoenemende mate speciale levensmiddelen
tot hun beschikking krijgenwaarmeezij hun kwetsbaarheid kunnenverminderen.
De veronderstelde grotere betekenis van de waarden "Self-fulfillment ethic", "Self
reliance" en "Better quality of life" in de samenleving stimuleert een actief gebruik
van"gezonde"levensmiddelen omgoedte kunnenfunctioneren.
- Gemak. Belangrijke stimulansen voor de toekomstige behoefte aan gemak zijn
demografische veranderingen zoals gezinsverdunning, huishoudens met twee
beroepsbeoefenaars, een veranderende levensstijl, zoals grotere mobiliteit, en
huishoudens met"weinigvrijetijdenveelgeld".
Veranderende waarden, in de richting van "Technology orientation" en "Better
quality of life", versterken de consumentenbehoeften aan gemak bij levensmiddelen.
Bepaalde vormen van gemak bij levensmiddelen, zoals bepaalde soorten verpakking en verduurzaming, staan op gespannen voet met milieuvriendelijkheid,
respectievelijk met natuurlijkheid van produkten. Dit zal de vorm waarin gemak
wordt aangebodenbeïnvloeden.
- Milieuvriendelijkheid. Milieuvriendelijkheid raakt de levensmiddelenconsument als
burger. Zij sluit op een volstrekt andere behoeftencategorie aan dan die doorgaans door voedingsmiddelen wordenbevredigd.
In de toekomst zal, mede als gevolg van het beleid van overheid, consumentenen milieuorganisaties, het algemeen milieu bewustzijn van consumenten groot
blijven. De verwachte grotere betekenis van de waarden "Better quality of life" en
"Growing sense of limits" bevorderen dit. Echter, ook in de toekomst lijkt het
milieubewustzijn van de consument onvoldoende omte mogen verwachten dat de
consument kan functioneren als de motor van het'proces naar een milieuvriendelijke landbouw envoedingsmiddelenindustrie. Voor diverse consumenten blijven de
prijs en de diepte en breedte van het assortiment van ecologische produkten
onvoldoende. Wij verwachten echter - zoals eerder opgemerkt - dat in de komende twintig jaar geleidelijk een coherent beleid van milieuvoorschriften, milieuvriendelijke produktontwikkeling, convenantes produkt-milieukeuren, milieucertificatie
van ondernemingen en milieuvoorlichting zal ontstaan waardoor milieuvriendelijk
consumentengedrag zal worden vergroot. Door de interactie tussen consument en
devoorgaande maatregelen zalde Nederlandse levensmiddelenproduktieen -consumptie anno2015 een belangrijke matevan milieuvriendelijkheid hebben bereikt.
- Het natuurlijke. Als reaktie op de groeiende bewerking, verwerking van landbouwprodukten, of algemener gesteld, op de verwetenschappelijking van de
levensmiddelenproduktie, groeit bij consumenten eenvoorkeur voor het onbewerkte, het natuurlijke. Dit wordt van meer betekenis naarmate meer levensmiddelen
geheel of gedeeltelijk op basis van biotechnologische procédé's worden geproduceerd.
Deze behoefte aan natuurlijke produkten valt ten dele samen metde behoefte aan
ecologische produkten.Zij leidtooktotgrotere belangstelling voorversprodukten.
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4.2. Kennis
Consumenten zijn beter opgeleid, beschikken over meer informatie, zoals van
consumentenorganisaties, en komen in contact met een grote variatie levensmiddelen. De verwachte grotere betekenis van "Self fulfillment" en "Self reliance"
versterkt de houding om naar produkten te zoeken die goed aansluiten bij
consumentenbehoeften.
Door de toenemende betekenis van milieuproblematiek en biotechnologie en door
de betere kennis van consumenten van voedingsmiddelen groeit de noodzaak,
maar ook de mogelijkheid om consumenten beter te informeren. De consument,
die veel levensmiddelen in routine koopt, kan echter gedetailleerde informatie over
produkten niet verwerken. Het vermijden van "Information overload" door bondige
produktinformatie is een belangrijke opgave voor de actoren in het marketingsysteem.
4.3. Criteria
De matewaarin levensmiddelen aan de besproken behoeften kunnen voldoen zijn
voor consumenten belangrijke beoordelingscriteria. Uiteraard blijft daarnaast de
prijs een belangrijk criterium voor de toekomst. Dit geldt zeker voor deconsumenten inde lagere inkomensklassen.
De toekomstige betekenis van de prijs als keuzecriterium wordt door een aantal
specifieke omgevingsontwikkelingen beïnvloed. Zo zal de mondiale bevolkingsstijging ceterisparibus de prijs van agrarische produkten doen stijgen. De recente
prijsstijgingen voor tarwe worden door sommigen als een voorteken van deze
ontwikkeling beschouwd. De OESO voorspelde voor zuivelprodukten rond 2000
hogereprijzen.
De meningen over de ontwikkeling van de toekomstige prijzen van agrarische
produkten zijn echter verdeeld, omdat de produktiecapaciteit van de landbouw
volgens sommige deskundigen nog aanmerkelijk kan uitbreiden door productiviteitsstijgingen en beter grondgebruik. Zo gaan LEI-DLO, IKC (1994, p.85) in een
scenario voor hetjaar 2015 uitvandalende prijzenvoor granenenvlees.
4.4. Koopkracht
Zoals in de geciteerde onderzoekingen van het Centraal Planbureau (1992) en
LEI-DLO,IKC wordt voorspeld,zal de toekomstige westerse consument gemiddeld
over meer koopkracht beschikken dan thans. Deze koopkracht zal relatief minder
gericht zijn op voedingsmiddelen dan op andere produkten.Wel zullen belangrijke
groepen consumenten over slechts bescheiden koopkracht beschikken. Zo
voorspelt het Centraal Planbureau (1992,p. 111)over de periode 1991- 2015een
aantal werkzoekenden als % van de beroepsbevolking van 7,5 %, terwijl dit cijfer
over de periode 1974 - 1990 4,0% bedroeg. Prijsbewuste kopers blijven ook voor
detoekomst een belangrijk marktsegment.
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4.5. Beslissen
Door de gesignaleerde omgevingsontwikkelingen zullen de beslissingsprocedures
van consumenten niet principieelveranderen.
De grote hoeveelheid informatie, die via electronische informatiesystemen kan
worden geraadpleegd, bevordert dat de consument van de toekomst meer
rationele enweloverwogen keuzes maakt ten aanzien van noodzakelijke consumptiegoederen. Tevens zal als gevolg van nieuwe informatietechnologie en grotere
beschikbaarheid van informatie een duidelijker splitsing optreden tussen "fun
shopping"en deaankoop van noodzakelijke consumptiegoederen.
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5.

De toekomstige levensmiddelenconsument, typen en
karakteristieken

De levensmiddelenconsument van de toekomst wordt gevormd door een veelheid
van omgevingstrends. De invloed van de afzonderlijke trends zijn in hetvoorgaande geanalyseerd. Het concrete consumentengedrag is de uitkomst van een
combinatie van deze invloeden. De relatieve betekenis van deze trends verschilt
per consument. Mogen wij niettemin in de toekomst homogene consumentensegmentenverwachten meteenovereenkomstige reaktie opdegesignaleerde trends?
5.1. Consumenten die hun levensmiddelenkeuze vooral op één omgevingstrend afstemmen:dezuivere lijnen
Sommige consumenten leiden hun gedrag in sterke mate af van één omgevingstrend. Zij zijn in hoge mate betrokken bij bepaalde omgevingsontwikkelingen en
willen hun gedrag afstemmen op, in dienst stellen van deze ontwikkelingen. Wij
denken dat deze tendens in de toekomst belangrijker wordt omdat de westerse
consument gemakkelijk in zijn basisbehoeften ten aanzien van voedsel kan
voorzien en uit een veelheid aan produkten kan kiezen. Hierdoor kan hij eenzijdig
bepaalde trends in zijn consumptiepatroon benadrukken zonder wezenlijkebehoeften te hoeven verwaarlozen. Een dergelijke nadruk op één bepaalde consumptietrend versterkt de mogelijkheid tot zelfexpressie in de consumptie. De
symboolfunctie van levensmiddelenconsumptie wintaanbetekenis.
"Anderzijdskan uit deze theorie (Veblens theorie van Conspicuous Consumption; onze
toevoeging) wel het element overgenomenworden, dat consumentenmet hunaankopen
aan anderen iets trachtente bewijzen.Dat isdan veeleer hun levensstijl dan hun rijkdom:
het gaat hen er om telaten zien datzijmethunlevensstijl, nietmethun formele welstand,
kunnenbehorentotdegroep waarbij ze aansluiting zoeken. Goederenwordengebruikt als
demarcatie van de eigen stijl,om zo de gewenste sociale integratie te bereiken. Niet de
trend vanderijken,maar die vande "eigen" groep wordt gevolgd.
Fass, die de consumptie van Amerikaanse jongeren in de jaren 1920 bestudeerde,
bevestigtdat niet de welstand van hun ouders, maar groepsidentificatie het consumptiegedrag van diejongeren stuurde, "Inplacing emphasison the externalsofappeareance
and the accessories of sociability and in demandingconstantand carefulconformity toall
its subtleties,the peer societypromoted and enforced an ethos of consumerism.It was
nota questionofinitial cost,forexpensiveness and durability (...) wasnotat issue. Rather
thepeer groupemphasizedrepeatedbuying tokeepup."
Niet de symboolwaardevan de prijs van produkteninteresseerde de door Fassbeschrevenjongeren, maar de mogelijkheid om metbehulpvanbepaalde produktenaan tegeven
bij welkegroep zij wel wildenbehorenen bij welkeniet.Imitatievan consumptie vond dus
welplaats, maar uit verlangen naar socialeintegratie (conformisme/hon-conformisme) en
in veelminderemate uiteerzuchten afgunst.
De moderne consumentzoekt naar identificatie met een groep. Zijn consumptiestaatin
dienst van dit streven en is derhalve niet doorpuur materialismeingegeven." (Hielkema,
1995,pp. 26,27).
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Type 1. Consumenten gericht op één bepaalde trend in de toekomstige levensmiddelenconsumptie kunnen naar onze mening zijn:
* demilieuvriendelijke consument, zoals de EKO-consument;
* de natuur- endiervriendelijke consument;
* degezondheidsconsument,koersend op"gezondheidscriteria";
* degemaksconsument, diedoelmatigheid voorop stelt;
* de hedonische consument,diegaat voor lekker enverfijnd;
* de prijsbewuste consument, met prijs als keuzecriterium;
*devariatie-zoekende consument,dieverandering nastreeft.
De kwantitatieve betekenis van consumenten die hun gedrag volledig door één
van deze trends laten bepalen blijft echter bescheiden. Veel consumenten vinden
een aantal van de onderscheiden lijnen belangrijk en hebben geen behoefte om
zich op één lijnte concentreren. Ook zal een aantal van deze lijnen,zoals gemak
en smaak, vaak in één produkt samengaan.De consument hoeft dan nietzodwingendte kiezenvoor één lijn.
Deze "zuivere lijn" consumenten, zoals de EKO-consument, vervullen een rol als
symboolconsument, waarop ook de markt voor de gemiddelde consument reageert.
5.2. Consumenten die hun levensmiddelenkeuze op een combinatie van
omgevingstrends afstemmen
Terwijl Produkten die nauw aansluiten bij één van de onderscheiden "zuivere"
lijnen de gemiddeldeconsument niet de gewenste behoeftebevrediging verschaffen, is het onmogelijk om tegen een aanvaardbare kosten alle "zuivere" lijnen op
hoog niveau in één produkt in te bouwen. In interactie tussen consumenten en
aanbieders kristalliseren dus consumentenprodukten uit die op een bepaalde
combinatie vanonderscheiden lijnengericht zijn:
Type 2. Consumenten gerichtop Milieuvriendelijk, Natuur/Diervriendelijk, Gezond.
Milieuvriendelijkheid wordt met name nagestreefd door het benutten vannatuurlijke/diervriendelijkeproduktiemethoden, zo weinig mogelijk/geen kunstmest en
bestrijdingsmiddelen, en een zo groot mogelijk dierenwelzijn.Produkten van een
dergelijk produktieproces worden door veel consumenten geassocieerd met
"gezond".
Wij verwachten dat deze produktcategorie en het daarop aansluitend consumentensegment belangrijker wordt, omdat :
a) bij deze produkten de doelmatigheid en doeltreffendheid van produktie en
marketingzullenverbeteren;
b) natuurlijkheid alszodanigvoor sommige consumenten een belangrijker produktelementwordt.
Type 3. Consumenten gerichtopHedonisch,Variatie en Gemak
Een dergelijke combinatie van eigenschappen sluit aan bij de hedonisch gerichte
consument, die door variatie de behoeftenbevrediging verder tracht te verhogen.
Hierbij is van belang dat variatie in consumptie gemakkelijker te realiseren is door
(voor)bewerking van produkten,dusdoor gemak inprodukten intebouwen.
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Kwaliteitsprodukten met een dynamisch assortiment, zoals zuiveldesserts enverse
salades, zijn voorbeelden van Produkten die op deze ontwikkeling aansluiten. Wij
verwachten dat vooral veel consumenten met een hoger dan gemiddeld inkomen
enweinigvrijetijddezeProduktenzullenbenutten.
Type 3a. Consumenten gerichtopHedonisch,Variatie, GemakenGezond
Op basis van een sterkere markt-oriëntatie en van verbeterde produktietechnologie trachten ondernemingen gezondheid in hun produkten te combineren met
produkteigenschappen gericht op hedonisme, variatie, en gemak. Voorbeelden
hiervan vindt men thans reeds bij margarines en de reeds genoemde zuiveldesserts en verse salades. De mogelijkheden om "gezond" aan "op genoegen"
gerichte produkten toe te voegen zal in de toekomst toenemen door de vooruitgang intechnologie envoedingswetenschap.
Type 3b. Consumenten gericht op Hedonisch, Variatie, Gemak, Gezond en
Milieuvriendelijkheid
Bij produkten gericht op hedonisme,variatie en gemak wordt intoenemende mate
aandacht besteed aan milieuvriendelijkheid als produktattribuut, mits dit geen, of
een beperkt, negatieve invloed heeft op de hoofdattributen van het produkt. Veel
consumenten zullen onder deze omstandigheden milieuvriendelijkheid als extra
eigenschap waarderen en meenemen. De mogelijkheden zullen in dezen toenemen als gevolg van een groter aanbod van milieuvriendelijk geproduceerde landbouwprodukten. Dit wordt bevorderd doordat de produktiekosten van milieuvriendelijkheid alsprodukt-eigenschaprelatiefzullenafnemen.
In het voorgaande is betoogd dat als gevolg van verbeterde technologie en
marketing verschillende produktattributen (gezondheid, milieuvriendelijkheid,...)
gemakkelijker in één produkt worden gecombineerd. Dit leidt ertoe dat detoekomstige levensmiddelenconsument niet per se een "zuivere lijn" produkt hoeft te
kiezen om zich aan bepaalde maatschappelijk wenselijk gedrag,zoals milieuvriendelijkheid,te conformeren.Hijkaninzijn uitingenveelvormig zijn.
5.3. Situationele omstandigheden en levensmiddelenkeuze
Eenzelfde persoon consumeert inverschillende rollen onder verschillende omstandigheden, op verschillende wijze. Dit geldt wellicht meer voor kleding dan voor
voedingsmiddelen, maar ook bij de laatstgenoemde produkten isditvan betekenis.
Het consumptiepatroon van de levensmiddelenconsument verschilt tussen week
en weekeinde, tussen op het werk en thuis, tussen thuis en buitenshuis. Wij
verwachten datdit indetoekomst sterker zalworden alsgevolgvan:
a) degrotere mobiliteit indesamenleving;
b) hettoenemend aantalhuishoudens mettwee betaaldeberoepen;
c) meer nieuweverkooppunten van levensmiddelen,zoalsfastfood restaurants;
d) langere openingstijden vanwinkels;en
e) een groter aanbodvan kanten klaar produkten dat "grazing"alsconsumptiecultuur bevordert.
Deze ontwikkelingen maken het voor de toekomstige consument niet alleen
minder mogelijk maar ook minder noodzakelijk om zijn levensmiddelenconsumptie
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te plannen,waardoor de invloedvan situationelefactorengroter wordt.
5.4. De onzekere levensmiddelenconsument
Consumentengedrag is reeds in het grijze verleden getypeerd als risico nemen.
Geldt dit ook voor de levensmiddelenconsument van de toekomst? Dit risico is
bescheiden omdat ook toekomstige consumenten veel eeuwen-oude produkten,
zoals brood, boter, aardappelen, rijst, varkensvlees, eieren..., zullen consumeren.
De consument kent deze produkten, gebruikt ze regelmatig en neemt bij aankoop
weinig financiële risico's. Gedurende de afgelopen tien tottwintigjaar is echter het
consumentenwantrouwen ten aanzien van het voedsel gegroeid vanwege de
bezorgdheid over deproduktiemethode.
Wij verwachten dat de risico-perceptievan de consument in levensmiddelen in de
toekomstzaltoenemenomdat:
a) in de produktie van landbouwprodukten en voedingsmiddelen nieuwe produktiemethoden,zoals biotechnologische,zullenwordentoegepast;
b) de trend naar "vers" het risico van bacteriële infecties in voedsel relatief vergroot;
c) een kleine fout in het produktieproces als gevolg van de concentratie in de
produktie en distributie van levensmiddelen een internationale uitstraling kan
hebben;
d) een beter opgeleide en meer kritische consument meer informatie over dit
onderwerp ontvangt.
"Heeft het eten van bedorven voedsel in veel gevallen geen ernstige gevolgen, met
bacteriën als salmonella,Campylobacter en listeria monocytogenesin het spel wordthet
gevaarlijker.Als die de kans krijgenuit te groeien, kunnenze heel lastig worden.Salmonella heeft al geregeld slachtoffers geëist.....Ook Campylobacteris een grote ziekmaker. Een verraderlijke bacterie is de listeria
In flinke aantallen kan listeria een
infectie veroorzaken. Gezonde volwassenen en kinderen merken er weinig van als ze
voedsel besmet met listeria hebben binnengekregen " (Consumentengids,juni 1996,
nummer 6,p. 377).

Ondernemingen zullen trachten deze risico's te minimaliseren door integrale
kwaliteitszorg in de keten van producent tot consument. Hun relatie met de
consument zalechter opgezette tijden op de proefworden gestelddoor calamiteiten inde markt, die vaak het gevolg zijnvan slechts kleinefouten inhet produktieproces. Crisis management van dergelijke calamiteiten wordt een schone kunst in
landbouw enagribusiness.
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6. Onderwerpenvoor consumentenonderzoek
De voorgaande beschouwingen over de levensmiddelenconsument van de
toekomst suggereren devolgende onderzoeksvragen.
- Wat is de inhoud van gezondheid als behoefte-categorie ten aanzien van
levensmiddelen? Welk rol speelt gezondheid bij de beoordeling van nieuwe
voedingsmiddelen?
- Op welke punten heeft de consument van de toekomst behoefte aan meer
gemak?
- Hoe beïnvloedt sensorische beleving de levensmiddelenkeuze door consumenten? In welke mate spelen situationele factoren een rol in de sensorische beleving?
- Voor welke levensmiddelencategorieën zou de consument variatie in de consumptievangroot belang achten?
- Hoe kunnen nieuw technologieën in landbouw en voedingsmiddelenindustrie
naar consumentenworden gecommuniceerd?
- Wat isde invloedvansituationele omstandigheden op het consumptiepatroon?
- Welke risico's ervaart de consument in levensmiddelen en hoe tracht hij die te
vermijden.
- Wat zijn de mogelijke consequenties van teleshopping voor de produktie en
distributie van levensmiddelen en isdeconsument hierrijpvoor?
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