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Even voorstellen
…
Even voorstellen
▪

Klaas Dijkstra, directeur Zest Marketing, opgericht in 1997

▪

Sinds 1990 werkzaam voor goede doelen, zoals …

▪

Deze technieken stap voor stap ook toepassen bij andersoortige organisaties, waaronder:

▪
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▪

Vakbonden (CNV, FNV)

▪

Politieke partijen

▪

Culturele hoofdsteden van Europa (Leeuwarden, Chemnitz, Faro)

▪

Belangenbehartigers (Jagersvereniging, Sectorraad Paarden)

▪

En nu 2,5 jaar in de paardensector – Taskforce Publieke Opinie

▪

Pluimveesector, varkenssector, vleessector

Altijd actief op het snijvlak van markt en maatschappij
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Mijn eerste ervaring in dit domein:
▪

Slachtvee schreeuwt om hulp (1991): Landelijke Inspectiedienst van de Dierenbescherming
versus Transport Logistiek Nederland (TLN)

▪

Hoe zag deze campagne eruit

▪

Wat ik toen nog niet in de gaten had, was dat activistische partijen de marketing goed voor
elkaar hadden. Een traditionele club als TLN dus niet!

▪

Dat is nog steeds zo!

▪

Traditionele partijen zijn op dit moment onvoldoende
opgewassen tegen activisme

▪

De tijd van onderschatting is voorbij!

▪

Dit geldt ook voor jagers, boeren, sportvissers, etc.
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Aandachtsgebieden
▪

Hoe denkt Nederland over het houden en sporten met paarden

▪

Wie zijn onze tegenstanders

▪

Een ander beeld op activisme laten schijnen

▪

Hoe we dierenactivisme kunnen neutraliseren

Beeld en
werkelijkheid
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In welke mate bent u voor- of tegenstander van het houden van paarden?
Als paarden een leven naar hun aard en behoefte hebben (contact met
andere paarden, beweging, verzorging)

47%

40%

12% 1%

Als paarden een goede verzorging krijgen

46%

39%

13% 1%

Als paardenbezitters en paardenhouders zich houden aan gedragsregels
van de Gids voor Goede Praktijken

40%

41%

17%

1%

Als het welzijn van paarden niet in gevaar komt door de manier waarop
ze worden gefokt, verhandeld, gehouden, gereden of getransporteerd

40%

41%

17%

1%

Als paardenbezitters en paardenhouders zich houden aan het Keurmerk
Paard en Welzijn

39%

40%

19%

1%

Als eigenaren en ruiters van paarden een verplichte cursus ‘houden en
verzorgen’ van paarden hebben gevolgd

39%

40%

19%

1%

20%

1%

Als paarden verplicht met minstens één soortgenoot samen leven, om
eenzaamheid en verveling te voorkomen
Als paarden in stallen worden gehouden, waarin ze contact hebben met
soortgenoten en beschikking hebben over voeding
Als paarden overdag in de wei staan en ’s nachts in de stal
Als paarden de gehele dag in de wei staan

Groot voorstander
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Publieke opinie begint bij dierenwelzijn!
En22-11-2021
als we hier fouten maken, dan is dit olie op het vuur voor activisten. Activisten zullen het breed
7
uitmeten. En het vertrouwen wat te voet kwam, gaat dan te paard!

Vindt u dat paarden ingezet kunnen worden als een vorm van therapie
voor mensen met fysieke en mentale problemen?

30%

44%

22%

Wat vindt u ervan dat paarden worden bereden door mensen voor
recreatieve doeleinden?

8%

Wat vindt u ervan dat paarden worden bereden door mensen voor de
uitoefening van hun (amateur) sport?

6%

39%

47%

Wat vindt u ervan dat paarden worden bereden door mensen voor de
uitoefening van professionele sport?

7%

37%

46%

Topruiters stemmen trainingsschema’s, voeding en verzorging af op de
prestaties die van het paard gevraagd worden. Is professionele sport…

6%

Net als bij mensen is door te sporten de kans op blessures bij paarden
3%
aanwezig. Is dit acceptabel?
Net als bij mensen is topsport voor paarden een grote belasting op het
lichaam. Is dit acceptabel?

2%

Wat vindt u ervan dat paarden worden ingezet voor shows (Efteling,
Cavalia, Apassionata…)

3%

41%

22-11-2021

Voorstander

46%

22%

Neutraal

7%2%

7%

24%

48%
40%
Tegenstander

11% 3%

21%

46%

20%

6%

46%

25%

0%
Groot voorstander

44%

34%

18%

3%

21%
60%

80%

5%

6%

10%
100%

Groot tegenstander

8

Is er draagvlak voor het houden van
paarden, het verantwoord berijden van
paarden en sporten met paarden in
Nederland?

Jazeker!
22-11-2021
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▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

1037 Against Animal Cruelty
Actiegroep Koen
Animal Liberation Front
Animal Rights (satelliet)
Animals Today
Coalitie (ADC)
Because we Care
Bite Back
Bont voor Dieren
CAS International
Comité Anti Stierenvechten
Comité Dierennoodhulp
De Dierenbescherming
Dier en Recht (satelliet)
Dierenambulance
Dierenbescherming
Dierenbevrijdingsfront
Dierenhulp zonder grenzen

▪ Dierenlot
▪
▪
▪
▪
▪

Extinction Rebellion Nederland
Eyes on Animals
Faunabescherming
House of animals
Meat the Victims

▪ Media
▪ Met de Dieren Tegen de Beesten
▪ Milieudefensie
▪ Ongehoord

▪ Partij voor de Dieren
▪ Peoples Animal Welfare Society
▪ PETA

▪ De politiek
▪ Postcodeloterij
▪ Proveg
▪ Ravon

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Stem voor Dieren
Stichting AAP
Stichting Comité Dierennoodhulp
Stichting Proefdiervrij
Stichting Roemeense Paarden in Nood
Stray Animal Foundation Platform
TRAFFIC International
Varkens in Nood (satelliet)
Vegan Strike Group
Vereniging Wilde Dieren de Tent Uit
Viervoeters
Vissenbescherming
Vogelbescherming
Vrienden van de olifant
Wakker Dier (satelliet)
Wereld Natuurfonds
World Animal Net
WPA Nederland

Wakker dier: marketingbudget 2,5 miljoen per jaar
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De proeftuinen voor de politiek en de media

11

22-11-2021

12

We worden geframed!!!
Framing is een krachtig instrument
22-11-2021
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Jumping Amsterdam:

▪ Dierenwelzijn is nummer 1 bij Jumping Amsterdam
▪ Activisten roepen iets, maar is het ook waar?
▪ Wat zijn de feiten?
▪ Media onophoudelijk aanspreken op:

o

Toepassen van hoor en wederhoor

o

Kom maar kijken en neem je eigen dierenarts mee (depolarisatie)

o

Het brengen van een feitelijk kloppend verhaal

▪ Vertel je eigen eerlijke verhaal vanuit je hart. Dit is iets anders als een verhaal opgebouwd
vanuit de mediatraining
▪ Vertel het verhaal zoals het is. Dan kom je nooit in de problemen. Dit hebben we ook
gedaan tijdens Jumping Amsterdam. Dit biedt comfort
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Dier&Recht
Heeft dit paard pijn?
Foto op Facebook van Dier&Recht:
https://www.facebook.com/dierenr
echt/posts/3074686785876210
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We zijn het gaan uitzoeken!
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Dit paard heeft geen pijn!!!

We worden geframed!!!
Framing is een krachtig instrument

Heiligt het (goede)doel de middelen?
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Welke technieken gebruiken onze opponenten?
▪ Framing (via woorden, beelden en gevoelens de manier waarop groepen naar de
werkelijkheid kijken beïnvloeden)

▪ Onjuist toepassen van onderzoek (vele verschijningsvormen)
▪ Verliesframing (begin boodschap licht negatief en eindig positief. Volgorde belangrijk)
▪ Polarisatie (wij/zij en welles/nietes)
▪ Emotie (zoals boosheid, woede, angst, vrees, afschuw, etc.)
▪ Specifiek taalgebruik (schrijven)

▪ Bewust amateurisme
▪ De verdubbelaar (ze helpen elkaar)
▪ Testbatterijen
▪ Demoralisatie strategie

Onze opponenten worden hier in gedrilled!!!
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Wat kan je hier tegen doen?
Framing neutraliseren door feiten te gebruiken

Depolariseren
▪

Ga niet op de polen zitten

▪

Geef geen brandstof aan de polarisatie

▪

Voorkom zij/wij, welles/nietes

▪

Wees uitnodigend, onafhankelijk en empathisch (depolarisatie)

Issue marketing
▪

Counteren als je positie hebt

Vraag om hulp als dat nodig is
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