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Nederlanders waarderen Agri & Foodsector
positief en bijdrage van betrokkenheid groeit
Mariët van Haaster-de Winter, Emily Bouwman, Liam Dwyer en Marleen Onwezen

Inleiding
De Agrifoodmonitor 2022 laat een robuust beeld zien: Nederlanders zijn wederom
positief over de verschillende Agri & Foodsectoren. De stijgende lijn in waardering zet
niet door, maar er is ook geen sprake van een aantoonbare daling voor de meeste
sectoren. De betrokkenheid van consumenten bij de sectoren en de reputatie van de
sectoren zijn de belangrijkste factoren om deze waardering te verklaren. Daarbij zien we
dat de rol van betrokkenheid in de verklaring van de waardering in de loop van de jaren
groter is geworden. Consumenten herkennen dat sectoren zich inzetten voor
duurzaamheid en zien ook verschillen tussen sectoren. Op productniveau zijn duurzame
voedselwaarden weliswaar belangrijk, maar egocentrische waarden zoals smaak zijn net
als voorheen nog steeds de belangrijkste voedselwaarden voor consumenten. Als het
gaat om de consumptie van plantaardige alternatieven zien we dat consumenten in het
algemeen laag scoren op de kennis en vaardigheden om plantaardige alternatieven te
eten, zoals bijvoorbeeld het bereiden van verschillende recepten of het behouden van een
gebalanceerd dieet. Deze gedragsfactor blijkt ook een voorspeller van de intentie om
plantaardige alternatieven te gaan eten, juist in de beginnende fases van
gedragsverandering. Tot slot lijkt de oorlog in Oekraïne meer indruk op consumenten te
maken dan de boerenprotesten, maar deze oorlog heeft geen effect op de
maatschappelijke waardering voor de Agri & Foodsector. De boerenprotesten wel, maar
dit effect is klein.
Dit zijn enkele van de meest belangrijke bevindingen uit de Agrifoodmonitor 2022, een onderzoek
dat sinds 2012 elke twee jaar uitgevoerd wordt door Wageningen Economic Research en sinds 2020
elk jaar. De Agrifoodmonitor is een peiling, waarbij aan een representatief panel van ruim
drieduizend Nederlanders wordt gevraagd hoe zij de landbouw- en voedselsector waarderen. Uniek
aan de Agrifoodmonitor is dat deze over meerdere jaren heen verschillen aan het licht brengt
tussen de agrarische subsectoren, de retail en de voedingsmiddelenindustrie. Daarnaast geeft de
monitor aan welke factoren de waardering verklaren en biedt het aanbevelingen hoe de
maatschappelijke waardering van de landbouw- en voedselsector te versterken. Het onderzoek is
gefinancierd vanuit topsectoren Agri&Food en is in samenwerking met het ministerie van Landbouw,
Natuur en Voedselkwaliteit ontwikkeld en uitgevoerd.
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Maatschappelijke waardering Nederlandse Agri & Foodsector blijft
positief ondanks verschuivingen
Robuust beeld maatschappelijke waardering
Nederlanders zijn over het algemeen positief over de Nederlandse Agri & Foodsector en de
bijbehorende sectoren. Dat geldt ook voor de nieuw onderzochte sector: visserij. In vergelijking
met andere 1 sectoren wordt de Agrifoodsector als geheel ook positief gewaardeerd. Nederlanders
hebben meer waardering voor de agrifoodsector als geheel dan bijvoorbeeld voor de
kledingindustrie, farmaceutische industrie of energiebedrijven.
De stijging in de maatschappelijke waardering die we sinds 2018 zagen zet voor de meeste
sectoren niet langer door, maar verschilt niet aantoonbaar 2 met vorig jaar. Een uitzondering daarop
zijn de supermarkten, die in waardering gedaald zijn al blijft die waardering positief. Het niet
doorzetten van de stijging is niet uniek voor alleen maatschappelijke waardering en komen we ook
bij andere aspecten in de monitor tegen, zoals betrokkenheid, reputatie of voedselwaarden. Het is
belangrijk deze ontwikkeling in de gaten te houden.
In absolute zin zijn er verschillen in waardering tussen de sectoren: consumenten zijn positiever
over de tuinbouw en de akkerbouw en het minst positief over de varkenshouderij en
pluimveehouderij. De waardering voor de visserij, als nieuw onderzochte sector, ligt daartussenin –
net als de andere sectoren (melkveehouderij, supermarkten, en voedingsmiddelenindustrie). Dit is
een vergelijkbaar beeld met voorgaande jaren.

1
2

Zogeheten referentiesectoren
Statistisch significant (p<0.05)
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Betrokkenheid nóg belangrijkere rol in maatschappelijke waardering
Net als in voorgaande jaren, zijn de belangrijkste factoren om de maatschappelijke waardering te
verklaren betrokkenheid en reputatie, gevolgd door vertrouwen in voedselveiligheid en vertrouwen
in samenwerking. In 2022 is voor het eerst het vertrouwen in duurzame producten gemeten. Ook
deze factor heeft een positieve relatie met de maatschappelijke waardering.
Over de jaren heen zien we een verschuiving: betrokkenheid van consumenten bij de sectoren is
inmiddels de grootste factor in de verklaring van maatschappelijke waardering. Betrokkenheid wil
zeggen de verbinding met de sector en de mate waarin deze veel voor iemand betekent. Het wordt
dus steeds belangrijker dat mensen zich betrokken voelen bij sectoren en deze als waardevol zien.
In het algemeen zet de stijgende trend die we afgelopen jaren zagen op bovengenoemde
verklarende factoren niet door. De meeste sectoren laten een lichte daling zien die niet aantoonbaar
is met uitzondering van de supermarkten. In absolute zin laat de reputatie van de varkenshouderij
een minimale toename zien en is de betrokkenheid bij de tuinbouw licht gestegen, maar beide zijn
niet aantoonbaar verschillend ten opzichte van vorig jaar. Voor alle sectoren is het vertrouwen in de
samenwerking en in voedselveiligheid niet aantoonbaar veranderd ten opzichte van vorig jaar. De
ontwikkelingen in de tijd geven een indicatie op welke terreinen de verschillende sectoren worden
gewaardeerd, en waar zij dus winst kunnen behalen in de positionering van de sector.

Duurzaamheid op product- en sectorniveau
Duurzame voedselwaarden belangrijk, maar egocentrische waarden nóg belangrijker
Nederlanders vinden vooral de smaak, versheid, veiligheid, betrouwbaarheid, betaalbaarheid en
gezondheid belangrijk bij het voedsel dat ze eten. Deze zogenoemde egocentrische waarden vinden
ze belangrijker dan duurzaamheidswaarden, die in de middenmoot scoren. De belangrijkste
duurzame waarden zijn volgens consumenten voedselverspilling tegengaan, rechtvaardigheid,
natuurlijkheid, dierenwelzijn en transparantie. Klimaat als voedselwaarde scoort als minder
belangrijk ten opzichte van de eerder genoemde waarden. In het algemeen zien we dat de stijging
in belang bij voedselwaarden niet verder doorzet. De meeste waarden laten qua belang een relatief
stabiel beeld zien, met uitzondering van de waarden versheid, veilig, gezond, goed gevoel en
seizoensproduct. Deze waarden zijn aantoonbaar in belang gedaald. Klimaat als voedselwaarde
scoort als minder belangrijk.
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Duurzame waarden (milieu-, klimaat- en diervriendelijk) zijn in de perceptie van consumenten
redelijk makkelijk te herkennen op een product, maar deze herkenning blijft achter bij het belang
dat consument aan deze waarden hechten. Er valt dus nog wat te verbeteren op het punt van
herkenning. Dit geldt ook voor gezondheidsinformatie. Zoek naar herkenbare duidelijke manieren
om te communiceren over duurzaamheid. Niet alleen om het duurzame imago vast te houden, maar
ook ter ondersteuning van de waardering van sectoren. Informeren over duurzaamheid kan op
productverpakking, maar het palet is groter dan dat (bijvoorbeeld informatie op een website of via
sociale media).

Consumenten herkennen dat sectoren zich inzetten voor duurzaamheid
Alle sectoren spannen zich voor duurzaamheid in volgens consumenten. De consumentenpercepties
ten aanzien van duurzaamheid, in termen van duurzaamheidsinspanningen, zijn voor alle sectoren
positief. Toch zien we ook hier een daling ten opzichte van het vorige meetmoment in 2020. De
daling is aantoonbaar voor een aantal sectoren, namelijk voor de akkerbouw, tuinbouw,
supermarkten en voedingsmiddelenindustrie, al blijft het beeld positief. De mate waarin
consumenten de verschillende sectoren associëren met verschillende duurzaamheidsinspanningen
varieert. In het algemeen scoren alle sectoren volgens consumenten hoog op het hanteren van
kwaliteitsstandaarden en eerlijke prijzen. We zien ook verschillen: inspanningen op
diervriendelijkheid worden relatief meer van toepassing ervaren op dierlijke sectoren; inspanningen
op recycling op de supermarkten en voedingsmiddelenindustrie en inspanningen op het voorkomen
van verspilling op de supermarkten.
In het algemeen is er vertrouwen in duurzame producten uit de verschillende sectoren, relatief het
meest in producten uit de akkerbouw en de tuinbouw. Melkveehouderij en visserij scoren ook
relatief hoog en verhoudingsgewijs scoren pluimveehouderij, varkenshouderij,
voedingsmiddelenindustrie en supermarkten minder hoog. Vertrouwen in duurzame producten
speelt ook een (kleine) rol in het verklaren van maatschappelijke waardering voor de Agri &
Foodsector.
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Voedseltrends en consumptie van meer plantaardige alternatieven
Voedseltrends
Consumenten eten het vaakst brood, groente, fruit en zuivel. Verder eten zij vaker vlees (van rund,
varken of kip) dan vis. We zien dat dierlijke eiwitten nog de boventoon voeren, terwijl alternatieve
eiwitten nog veel minder worden geconsumeerd.
Overschakelen op meer plantaardige alternatieven: nog niet zo gemakkelijk
We hebben ook de consumptie van plantaardige alternatieven 3 in de context van
gedragsverandering onderzocht en daarbij onder andere gekeken naar de gedragsfactoren
motivatie, capaciteit en gelegenheid. Voor het eten van plantaardige alternatieven is motivatie
(willen) alleen niet genoeg; capaciteit (kunnen) speelt ook een rol bij gedragsverandering, net als
de omgeving.
Consumenten scoren gemiddeld laag op de capaciteit en zijn niet goed in staat om te gaan met
plantaardige alternatieven. Denk bijvoorbeeld aan kennis en vaardigheden ten aanzien van het
bereiden en het kennen van verschillende recepten, hun voedingswaarde of het behouden van een
gebalanceerd dieet. Ook ervaren consumenten in het algemeen nog nauwelijks druk uit de sociale
directe omgeving om plantaardige alternatieven te eten. Dit terwijl de sociale omgeving een
belangrijke drijvende kracht is in verschillende voedselcontexten.
De belangrijkste voorspellers voor de intentie om plantaardige alternatieven te eten zijn sociale
norm, consumentenwaardering en intrinsieke motivatie. Deze voorspellers tellen mee in elke fase
van gedragsverandering, van er niet mee bezig zijn tot er al lange(re) tijd mee bezig zijn. Capaciteit
speelt echter alleen een rol in de beginnende fases van gedragsverandering. Hier liggen dan ook
kansen. Het is dus belangrijk om consumenten te inspireren en ondersteunen om plantaardige
alternatieven toe te voegen aan hun dagelijkse routines.

3

Hiermee bedoelen we plantaardige producten die rijk zijn aan eiwitten.
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Impact van actuele gebeurtenissen
Om de verschillen in waardering over de tijd goed te kunnen duiden, is er ook gekeken naar de
impact van actuele gebeurtenissen 4. De resultaten laten zien dat de oorlog in Oekraïne meer indruk
maakt op consumenten dan de boerenprotesten, maar dat de oorlog geen effect heeft op de
waardering van de Nederlandse Agri & Foodsector. Wel geven consumenten aan dat zij sinds de
oorlog in Oekraïne speelt gemiddeld nagenoeg evenveel voedsel zijn blijven kopen, maar wel iets
meer lokale producten en goedkopere alternatieven dan normaal. Ook herkennen zij door de oorlog
in Oekraïne in het algemeen stijgende prijzen van voedsel, energie en brandstof.
Boerenprotesten hebben een kleine relatie met de maatschappelijke waardering. Hoe meer impact
de protesten op het persoonlijk leven hebben, zoals plannen die niet door kunnen gaan, des te
negatiever de waardering voor de sector is. Mensen die meer positieve emoties met de
boerenprotesten ervaren, waarderen de Nederlandse Agri & Foodsector juist meer. De waardering
wordt dus in kleine mate en zowel positief als negatief beïnvloedt door de boerenprotesten.
Betrokkenheid, reputatie en vertrouwen blijken vele malen belangrijker dan de protesten om de
waardering voor sectoren te verklaren.
In het algemeen geven consumenten aan dat het belangrijk is om qua voedsel minder afhankelijk
van andere landen te zijn en om meer voedsel in Nederland te gaan produceren. Dit kan variëren
tussen consumenten afhankelijk van waar ze wonen (grote stad/stad/dorp). Consumenten geven
aan bereid te zijn om – wanneer dat nodig is – hun voedselpatroon aan te passen, ongeacht waar
ze wonen.

4

Het veldwerk voor de Agrifoodmonitor is in juli 2022 uitgevoerd; ontwikkelingen sindsdien met betrekking tot de oorlog,

boerenprotesten en koopkracht zijn dus niet meegenomen.

Het veldwerk voor de Agrifoodmonitor is in juli 2022 uitgevoerd; ontwikkelingen sindsdien met
Meer informatie

Mariët van Haaster-de Winter
T +31 (0)70 33 58 332
E mariet.vanhaaster-dewinter@ wur.nl
4
www.wur.nl/economic-research
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