COMMUNICATIE

Om goed te kunnen communiceren moet je
durven inzien dat iemand anders kan denken

Communiceren

op een speelse manier
Wat moet je in het achterhoofd houden als
je met de naaste omgeving communiceert
over het eigen bedrijf? Maak er geen
welles-nietes-spelletje van en leef je in de
ander in, zeggen communicatiespecialisten.
‘Maar met communicatietrucjes alleen lukt
het niet’, zo weet Lieven Hérie. ‘Zoek
verbinding met je omgeving.’
TEKST INGE VAN DRIE EN GUY NANTIER
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e agrarische sector positiever en eerlijker voor het
voetlicht brengen. Met die doelstelling ging in
2017 Team Agro NL van start. ‘In Team Agro NL
bundelen we als boeren en tuinders onze krachten om
het grote publiek te bereiken’, vertelt Annemieke Schinkel uit Stedum. Ze haakte in 2019 als bestuurslid aan bij
Team Agro NL, nadat ze binnen haar eigen familie had gemerkt hoe machtig media zijn. ‘De documentaire Cowspiracy draaide toen, over de negatieve impact van veehouderij op het milieu. Zelfs mensen die als kind regelmatig
op de boerderij waren geweest, herzagen hun mening na
het zien van deze documentaire. Ik was ervan onder de
indruk dat zo’n documentaire zoveel invloed heeft.’

Welles-nietes niet aantrekkelijk
Met de stichting probeert de melkveehoudster uit Stedum onder meer de banden tussen burgers en de agrari-
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4 x tips voor een goede communicatie
TIP 1 Meer buik dan hoofd

• Argumenten zijn zelden de beste manier

om iemand te overtuigen. De mens heeft
weliswaar verstand (ratio), maar handelt
niet (altijd) rationeel. De mens is nu eenmaal meer buik dan hoofd.
• Als je zelf de communicatie start, gebruik
dan positieve verhalen en geen technisch
jargon. Niet: ‘Onze koeien hebben een
voerefficiëntie van 1,6.’ Wel: ‘Wij verbouwen
al ons voer zelf.’
• Als je reageert op iemand anders, analyseer dan eerst zijn of haar boodschap.
Gaat het om een mening, om feiten of om
een anekdote?
• Ga niet in discussie over feiten als je niet
zelf weet of ze verkeerd zijn. Ga niet in
discussie over meningen, geef wel aan dat
je een andere mening hebt.

TIP 2 Wapper met de witte vlag

• Als we willen dat mensen zich openstellen
voor tegenargumenten, moeten we eerst

hun onderbuik geruststellen. Wapper
dus eerst met de witte vlag: ‘Vrees niet,
ik kom in vrede.’
• Focus op gemeenschappelijke en goede zaken.
• Toon begrip en ga niet voor gelijk halen. Discussiëren mag, maar doorspek
het gesprek niet met beledigingen en
sneren naar je tegenpartij.
• Het is geen veldslag en soms is niet
communiceren de beste oplossing
• Gebruik zo min mogelijk dooddoeners,
zoals: ‘Het is altijd al zo geweest’, ‘Ze
zeggen zoveel’, ‘Met statistiek kun je
alles bewijzen.’

TIP 3 Herhaal, herhaal, herhaal

• Hoe meer we met z’n allen hetzelfde
zeggen, hoe meer impact het heeft.

• Iedereen kent Coca-Cola, maar het

bedrijf blijft reclame maken, in geprinte
media, op tv, op sociale media, op
reclamepanelen, op de winkelvloer,

sche sector aan te halen. Zo beheert de melkveehoudster
samen met collega-boerin Karin Bergmans het Twitteraccount van de stichting. Elke dag plaatsen ze tot wel
tien tweets. ‘Onze tweets zijn positief, leuk, informatief
en niet politiek geladen’, legt Schinkel uit. ‘We gaan
daarbij niet in de verdediging. Zo’n welles-nietes-spelletje is niet aantrekkelijk voor lezers. We gaan uit van
onze eigen kracht.’
De Vlaamse communicatiedeskundige Lieven Hérie beaamt dat het niet slim is om als boeren in de verdediging
te stappen. ‘Onze communicatie moet anders. We moeten van verdedigen naar inleven’, zegt Hérie, die tot
twee jaar terug zijn eigen communicatiebureau runde,
dat met name in de land- en tuinbouw actief was. Hij
stond daarnaast aan de basis van de Vlaamse verkiezing
Schoonste Boerin. ‘We moeten durven zien dat iemand
anders denkt. Vanuit welk perspectief denkt hij of zij?
Die diversiteit is juist waardevol.’

In een bubbel geboren
Hérie geeft in het kader hierboven een aantal tips voor
een goede communicatie. Al redden veehouders het niet
met alleen communicatietrucjes, stelt Hérie. ‘Veehouders hebben een andere mindset nodig. Ze moeten leren
om anders te kijken’, vindt de Vlaming. ‘De wereld verandert en veehouders veranderen mee. Het gaat er niet
langer om dat je als veehouder ondersteund wordt, maar
om als veehouder zelf de omgeving te ondersteunen.
Wees proactief, maak logische verbindingen. We zien nu
al meer korteketenverkoop, maar ook daar mag nog veel
meer geëxperimenteerd worden’, geeft Hérie aan. ‘Ieder
dorp heeft een slager; leg je vlees daar bijvoorbeeld neer.
Ga rond de tafel zitten met mensen uit je omgeving, ook
al weet je van tevoren niet waar je uitkomt. Durf in het

op festivals, bij sportwedstrijden.

• Blijf je mening en verhaal op een posi-

tieve manier in de kijker zetten. Alleen
door eindeloos te herhalen, zorg je ervoor
dat je boodschap niet vergeten wordt.

TIP 4 Let op je woorden

• Sommige woorden kun je beter vermijden
omdat ze een negatieve bijklank hebben.

• Zeg liever niet: gif of bestrijdingsmidde-

len, maar wel: gewasbeschermingsmiddelen
• Zeg liever niet: mestvee,
maar wel: vleesvee
• Zeg liever niet: bio-industrie,		
maar wel: gangbare landbouw
• Zeg liever niet: intensieve veehouderij,
maar wel: gangbare varkensen pluimveehouderij
• Zeg liever niet: vee-industrie,
maar wel: veehouderij
• Zeg liever niet: sterfte,
maar wel: uitval

onbekende te stappen. Dat is de enige manier om verder
te komen.’
Hérie realiseert zich dat het lastig kan zijn voor boeren
om met andere ogen naar hun omgeving te kijken. ‘Je
wordt als veehouder in een bubbel geboren. Op school
klit je samen met andere boerenkinderen, later sluit je
je bijvoorbeeld aan bij de KLJ.’ De Vlaming ziet bovendien dat de sector onder druk staat. ‘Veehouders hebben
al veel aanpassingen gedaan, bijvoorbeeld op het vlak
van dierwelzijn en weidegang, maar wat krijgen ze ervoor terug? Maar ik geloof niet dat we het gaan redden
met alleen technische vooruitgang. Veehouders moeten
verbinding gaan zoeken met de omgeving. Bedrijven
die een directe band met consumenten hebben, zijn
minder kwetsbaar.’
Annemieke Schinkel van Team Agro NL merkt al dat
steeds meer boeren zich realiseren dat ze niet alleen op
een eilandje zitten op een boerderij. ‘Het is goed om als
boer betrokken te zijn bij je omgeving. Sluit je bijvoorbeeld aan bij de ondernemersvereniging in het dorp. Als
boer ben je net zo goed ondernemer’, zo geeft ze als tip.
‘En gaat de basisschool pannenkoeken bakken? Zorg dan
bijvoorbeeld dat jij de melk levert.’
Het bereiken van burgers die nauwelijks contact hebben
met de agrarische sector is wel een uitdaging, vindt
Schinkel. ‘Veel mensen zitten in hun eigen bubbel. Burgers, maar ook boeren die met elkaar in WhatsApp- of
Facebook-groepen zitten. Toch blijft het belangrijk om
ook connectie te maken met anderen en je in te leven in
hun situatie.’

Gratis zendtijd
Een mooi voorbeeld om die doelgroep van burgers zonder contacten in de agrarische sector te bereiken vindt
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Nele Van Craenem: ‘Realistische en begrijpbare taal
gebruiken’
Als jonge politica die een zitje veroverd
heeft in de gemeenteraad bij de laatste lokale verkiezingen, weet Nele Van Craenem
(25) als geen ander dat goede communicatie
essentieel is om wat te bereiken in het leven. ‘Dat geldt voor de politiek, maar ook
voor de landbouwsector. Passie helpt om
een eerlijk verhaal te brengen.’

2 à 3 posts per week

Nele Van Craenem houdt op communicatievlak veel ballen in de lucht: zo post ze met
de regelmaat van een klok berichten, foto’s
en filmpjes op de website van het ouderlijk
landbouwbedrijf ’t Alsemhof en dito hoevewinkel te Beersel en op de Facebook- en
Instagram-pagina van het bedrijf.
Ook op haar persoonlijke pagina’s op Facebook, Instagram en TikTok is ze heel actief
met berichten, foto’s en filmpjes. ‘Het lijkt
veel, maar ik ga planmatig te werk, week per
week. Ik plaats 2 à 3 posts per week en zorg

ervoor dat er afwisseling is tussen de berichten. Ik gebruik daarbij de posts op meerdere
fronten: dat maakt het werk behapbaar en
levert een mooie kruisbestuiving op.’
Het plaatsen van zelfgemaakte foto’s van
vleesbereidingen, seizoensgroenten of fruit
heeft de verkoop in de hoevewinkel, die
inmiddels al 26 jaar bestaat, verhoogd.
‘Communicatie werkt echt.’
Sinds kort is Nele gestart met een berichtenen fotoserie ‘van kalf tot koe’ om de veeteeltactiviteiten op het bedrijf onder de aandacht van haar medeburgers te brengen.
‘Belangrijk is ook om creatief te zijn om effectief te blijven’, aldus Nele. ‘Ik schuim dan
ook regelmatig websites en social media af
om ideeën op te doen.’
Bij het maken van de berichten vermijdt Nele
al te ‘fluffy’ woorden; adjectieven zoals ‘lief’
en ‘leuk’ gebruikt ze daarom bij voorkeur
niet. Nele Van Craenem: ‘De kans is groot
dat jonge mensen afhaken om het slachten

ze de actie van Team Agro NL eind 2019 om ervoor te
zorgen dat het nummer ‘De Boer dat is de keerl’
hoog in de Top 2000 zou eindigen. Uiteindelijk belandde het nummer op plek 9 in de Top 2000. ‘Een
whatsappbericht van onze voorzitter met een uitleg
over de actie werd zelfs letterlijk op de radio voorgelezen. Zo kregen we gratis zendtijd als agrarische
sector’, vertelt Schinkel.
Deze zomer organiseert Team Agro NL #rondjekavelpad. ‘Dat idee ontstond toen een melkveehouder op
een rustig moment van de dag nog een rondje over
het land maakte langs de koeien. Hij dacht: “Wat zou
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van lieve en leuke dieren te vermijden. Ik
gebruik realistische en begrijpbare taal om
een eerlijk verhaal te brengen. Dat leverde
tot op heden zelden kritiek op. Integendeel,
het zorgt voor begrip voor items zoals waarom kalfjes niet bij de moeder lopen op ons
bedrijf of waarom zwerfvuil op de weide
dodelijk is voor de dieren.’ Met héél moeilijke onderwerpen, zoals de keizersnede of
de methaanuitstoot van koeien, is Nele nog
niet geconfronteerd geweest.

Goede communicatie loont

Een post van Nele Van Craenem over het
opkopen van landbouwgrond in haar gemeente om te bebossen, leverde een massa
aan steunreacties op van de lokale bevolking. ‘De mensen wilden zelfs een petitie
opstarten tegen de opkoop.’ De post van
Nele werd massaal gedeeld, ging viraal nationaal en leverde de basis voor artikels in de
kranten. ‘Daar krijg je positieve energie van.’

ik nu graag burgers aan de hand meenemen.” Dat
idee is uitgegroeid tot #rondjekavelpad. Boeren nodigen zelf burgers uit op hun bedrijf en laten zien hoe
het er op de boerderij aan toegaat. Dat is een mooie
manier om met burgers in contact te komen.’
Op een speelse manier in de media komen, zo noemt
Schinkel dat. ‘Begin gewoon in je eigen dorp’, raadt
ze collega-veehouders aan. ‘Meld bijvoorbeeld aan de
dorpskrant dat je koeien naar buiten gaan of dat er
een tweeling is geboren. Of gebruik social media om
het zelf naar buiten te brengen. Zo kunnen we onszelf als sector laten zien.’ l
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