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Voorwoord
Wij als LivingLab Fryslân willen graag het ROC Sneek en het kaasmerk De Fryske bedanken
voor het assisteren bij het onderzoek. Ook willen we de supermarkten Plus Balk, Jumbo
Bolsward, Jumbo Sneek en Jumbo Heerenveen Jister bedanken voor het openstellen van hun
supermarkt voor ons om het onderzoek uit te voeren.
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Samenvatting
Het doel van dit onderzoek is om erachter te komen hoe we ervoor zorgen dat duurzaam
natuurinclusief geproduceerde producten meer tot de mainstream gaan behoren. Aan de
hand van een vragenlijst die LivingLab Fryslân gemaakt heeft proberen we hierachter te
komen. De mensen die de klanten in de winkels ondervraagt hebben zijn leerlingen van het
ROC uit Sneek. Het kaas bedrijf De Fryske heeft geregeld dat er een actie voor hun duurzaam
en natuurinclusief geproduceerde kaas loopt in de winkels. Het onderzoek is georganiseerd
vanuit LivingLab Fryslân. LivingLab Fryslân heeft ervoor gezorgd dat alles goed verloopt
zoals; dat de studenten bij de goede winkels staan, dat de studenten over de juiste
informatie beschikken en dat de resultaten verwerkt worden. Het hele onderzoek heeft
vanaf begin tot half april gelopen.
Studenten van het ROC in Sneek hebben bij ruim 200 klanten van verschillende
supermarkten in Zuid-West Friesland de enquête afgenomen.
Van de ruim 200 afgenomen enquêtes is gebleken dat mensen duurzaam natuurinclusief
geproduceerde producten te duur vinden. Ook is er bevonden dat de mensen vinden dat er
te weinig keus in de supermarkten is voor duurzaam natuurinclusief geproduceerde
producten.
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Inleiding
We houden dit onderzoek omdat uit eerdere onderzoeken is gebleken dat respondenten
aangeven dat ze de natuur en het Friese landschap belangrijk vinden en wel extra geld over
hebben voor duurzame / natuurlijke producten. We merken nu in de praktijk dat deze
producten toch nog steeds tot een niche groep behoren. Hoe zorgen we ervoor dat deze
producten meer tot de mainstream gaan behoren? Wat weerhoudt mensen om (meer)
duurzame / natuurlijke producten te kopen? Wij zijn benieuwd naar de antwoorden, omdat
we er zo achter kunnen komen of er kansen zijn op meer producten van duurzame /
natuurlijke komaf. Living Lab Fryslân houdt zich bezig met de transitie naar natuurinclusieve
landbouw. Het kan niet zo zijn dat alleen boeren deze omslag maken, in de gehele keten is
een omslag nodig. Ook consumenten zouden meer van dit soort producten moeten gaan
kopen om de transitie te doen slagen.
De manier waarop we de informatie gaan verzamelen is via een enquête. De studenten van
het ROC Sneek nemen de enquête digitaal af. De vragen van de enquête gaan over wat
mensen van duurzaam en natuurinclusief geproduceerd eten vinden en of ze hier zelf ook
naar kijken of waarom ze er juist niet naar kijken. Ook kijken we wat de klant vindt van de
hogere prijs die duurzaam en natuurinclusief geproduceerde producten hebben.
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Probleemstelling en begrippenlijst
Probleemstelling
De vraag en aandacht voor een duurzame voedselproductie groeit. Het wordt steeds
belangrijker dat er bij de voedselproductie rekening wordt gehouden met het milieu,
klimaat, dierenwelzijn, natuurbehoud en eerlijke handel. Deze kwaliteitseisen gaan helaas
nog vaak gepaard met een iets hogere prijs voor de producten. Tot nu toe blijft dit een
nichemarkt, natuurinclusieve producten worden nog niet in grote mate verkocht. Waar ligt
dit aan? Wat is de bereidheid van consumenten om hiervoor extra te betalen? Helpt story
telling hierbij? Of is er een andere manier waarmee het lukt om consumenten vaker voor
natuurinclusieve producten te laten kiezen?

Begrippen
Duurzaamheid:
Duurzaamheid komt er op neer dat in een duurzame wereld mens (people), milieu (planet)
en economie (profit) met elkaar in evenwicht zijn, zodat we de aarde niet uitputten.
Ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder het vermogen van
toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen
Biologisch:
Biologische landbouw is een landbouwvorm die nadrukkelijk rekening houdt met
milieueffecten en dierenwelzijn. De biologische landbouw gebruikt geen chemische
bestrijdingsmiddelen, kunstmest en genetisch gemodificeerd producten. Dieren krijgen meer
ruimte en kunnen hun natuurlijk gedrag vertonen.
Natuurinclusief:
Natuurinclusieve landbouw is een vorm van landbouw die op alle fronten rekening houdt
met de natuur, door deze niet alleen optimaal te gebruiken, maar ook te sparen en te
verzorgen.
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Opzet en uitvoering van het onderzoek
De studenten van het ROC Sneek staan in de winkels waar De Fryske een actie heeft lopen.
Ze staan bij de uitgang van de winkel, zodat alle mensen die boodschappen gedaan hebben
langs de studenten lopen. Bij de studenten liggen kleine stukjes kaas van De Fryske voor de
klanten om te laten proeven zodat ze kunnen ervaren hoe duurzaam en natuurinclusief
geproduceerde kaas smaakt. Dit werkt uitnodigend voor mensen om bij de studenten langs
te komen en waarschijnlijk zijn ze dan bereidwilliger om circa 5- 10 minuten van hun tijd te
besteden aan het meewerken aan dit onderzoek.
De studenten nemen de vragenlijst digitaal af doormiddel van iPads. Op deze manier zijn de
resultaten meteen gedigitaliseerd. De vragen gaan over wat mensen van duurzaam en
natuurinclusief geproduceerd eten vinden en of ze hier zelf ook naar kijken of waarom ze er
juist niet naar kijken. Ook kijken we wat de klant vindt van de hogere prijs die duurzaam en
natuurinclusief geproduceerde producten hebben. Er zijn minimaal twee maximaal drie
studenten per supermarkt filiaal aanwezig. De studenten ondervragen de klanten als die
onderweg naar de uitgang zijn, zodat er ook een beeld gevormd kan worden van wat er nu
echt in het boodschappenmandje zit. LivingLab Fryslân begeleidt de studenten, zodat ieders
rol en taak duidelijk is. De contactpersonen van LivingLab Fryslân doen op de dagen van
onderzoek een ronde langs de supermarkten om te vragen hoe het gaat en waar nodig te
helpen.

Afbeelding 1 Studenten ROC Sneek aan het enquêteren
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Resultaten
De opvallendste bevindingen van het onderzoek zijn in dit hoofdstuk vermeld.
Aan het onderzoek hebben in totaal 202 mensen mee gedaan. Van die 202 mensen zijn het
94 mannen en 108 vrouwen. Ook zijn het 108 mensen uit een dorp en 94 mensen uit een
stad afkomstig. De verdeeldheid van de leeftijden is hieronder in een taartdiagram
weergegeven.

Afbeelding 2 Verdeling leeftijden

De mensen vonden de factor duurzaamheid zo belangrijk dat ze het een 5,9 gaven (op schaal
van 1 tot 10, met 1 als laagste en 10 als hoogste waardering).
Bij de leeftijdsgroep van 60+ is de factor duurzaamheid het belangrijkste bij aankoop van
voedingswaren, ze gaven het een 6,7. Bij het kenmerk stad of dorp vinden de dorpelingen
het het belangrijkst, ze geven het een 5,9. En bij de groep van de mannen en de vrouwen
vinden vrouwen het het belangrijkst, ze bestempelen het met een 6,4.

Afbeelding 2 Verdeeldheid factor duurzaamheid
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Bij de vraag of mensen het behoud van het Friese landschap en biodiversiteit belangrijk
vinden ook als dit betekent dat u meer voor producten moet betalen die dit ondersteunen
vindt 82,9% het belangrijk. De leeftijdsgroep van 51-60 vindt het het belangrijkst. Bij het
kenmerk stad of dorp vinden de mensen uit de stad het het belangrijkst. En bij de groep van
de mannen en de vrouwen vinden de vrouwen het het belangrijkst.

Afbeelding 3 Verdeeldheid waardering Friese landschap

De reden die mensen hebben waarom ze soms wel of niet duurzame, biologische of
natuurinclusieve producten kopen is dat het beter voor het milieu, de natuur, en het
landschap is. Meer dan 60% van de 202 mensen vinden dit. De andere redenen zijn in de
afbeelding hieronder weergegeven.

Afbeelding 4 Verdeling van redenen van aankoop
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Bij het voedselproduct ‘vlees’ letten mensen het meest of het milieu en
Dierenwelzijnskeurmerken heeft. De ander voedselproducten waar mensen op letten zijn
hieronder weergegeven.

Afbeelding 5 Percentage bij welk product mensen opletten bij aankoop

De mate waarin mensen duurzame, biologische of natuurinclusieve producten kopen is
gemiddeld 1,1 keer per week. De leeftijdsgroep van 51-60 koopt het vaakst duurzame
producten namelijk gemiddeld 1,5 keer per week. Bij het kenmerk stad of dorp worden er
het vaakst door dorpelingen zulke producten gekocht, namelijk gemiddeld 1,2 keer per
week. Bij de groep van mannen en vrouwen kopen de vrouwen het vaakst duurzame,
biologische of natuurinclusieve producten, namelijk gemiddeld 1,3 keer per week.
Bij de aankoop van een product letten mensen het meest op verpakking en op
keurmerk/certificering. Ook vinden ze dat de prijs naar beneden moet en ook dat er meer
aanbod moet zijn van duurzame, biologische of natuurinclusieve producten.
49,2% van de 202 mensen hadden op het moment van enquêteren ook duurzame producten
in hun winkelkarretje.
44% van de 165 mensen die eerder in het onderzoek aangaven dat ze het behoud van het
Friese landschap en biodiversiteit belangrijk vinden ook als dit betekent dat ze meer voor
producten moet betalen die dit ondersteunen hadden echter geen duurzame producten
gekocht.

Afbeelding 6 Verdeeldheid van wel of geen duurzame producten
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Bij de vraag op welke volgorde mensen letten op bepaalde punten, is de volgorde:
- Op nummer 1 waar de mensen het meest op letten staat de prijs,
- 2 de ingrediënten
- 3 het verhaal van het product
- 4 de smaak
- 5 de verpakking
- Op nummer 6 waar de mensen het minst op letten staat of het een streekproduct is.
Bij de vraag wat de mensen ervan weerhoudt om duurzame producten te kopen. Geeft
64.4% aan dat ze het te duur vinden. En als extra opmerking gaven de mensen aan dat het
niet lang houdbaar is.

Afbeelding 7 Verhoudingen tussen redenen

Bij de vraag wat mensen EXTRA bereid zijn te betalen geven ze aan dat ze €2,40 bereid zijn
extra te betalen. De leeftijdsgroep van 18-30 is bereid het meest te betalen, namelijk €3,10
extra. Bij het kenmerk stad of dorp zijn de dorpelingen bereid het meest te betalen, namelijk
€2,60 extra. En bij de groep van de mannen en de vrouwen zijn de mannen bereid het meest
te betalen, namelijk €2,60 extra. Op de afbeelding staat op de Y-as het aantal mensen en op
de X-as de hoeveelheid die mensen extra willen betalen in centen.

Afbeelding 8 Verdeeldheid van extra bijdrages
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De manieren waardoor Friezen gestimuleerd worden om meer duurzame producten te
kopen zijn volgens de mensen:
- Aantrekkelijker maken van de producten
- De producten goedkoper maken
- Meer informatie geven
- Meer aandacht geven
- Meer reclame maken over duurzame producten
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Resultaten De Fryske
Voor dit onderzoek werkten wij als LivingLab Fryslân samen met het kaasmerk De Fryske.
Het doel van de samenwerking is om er ook achter te komen of mensen duurzaam en
natuurinclusieve producten in de winkel zien liggen.
Maar 28,1% van de 202 mensen hebben de kaas van De Fryske in de winkel zien liggen.
Op het moment van het onderzoek had De Fryske een actie lopen. 29,1% van de 57 mensen
die De Fryske wel opgemerkt hebben, waren zich bewust van de actie. Die mensen
reageerden echter wel positief op de actie.
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Conclusie
Door dit onderzoek zijn we erachter gekomen dat mensen bereid zijn gemiddeld €2,40 extra
te betalen voor een kilo duurzaam, biologisch en natuurinclusief geproduceerde kaas. Dat er
meerdere dingen gedaan kunnen worden waardoor de verkoop van duurzame, biologische
of natuurinclusieve producten groter wordt. Zoals meer informatie over de producten
geven. Ook zijn we erachter gekomen dat veel mensen die zeggen dat ze duurzame,
biologische of natuurinclusieve producten kopen dit echter helemaal niet doen. Deze groep
bestond uit 44% van de mensen die zeggen dat ze het niet erg vinden om extra te betalen
voor duurzame, biologische of natuurinclusieve producten. Door de samenwerken met De
Fryske zijn we er ook achter gekomen dat duurzame, biologische of natuurinclusieve
producten niet goed opvallen in de supermarkten.
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Bijlagen
Foto’s
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Vragenlijst

De bereidbaarheid om duurzame / natuurlijke voedingsmiddelen aan te kopen
Inleiding
De vraag en aandacht voor een duurzame voedselproductie groeit. Het wordt steeds
belangrijker dat er bij de voedselproductie rekening wordt gehouden met het milieu,
klimaat, dierenwelzijn, natuurbehoud en eerlijke handel. Deze kwaliteitseisen gaan helaas
nog vaak gepaard met een iets hogere prijs voor de producten. Tot nu toe blijft dit een
nichemarkt, natuurinclusieve producten worden nog niet in grote mate verkocht. Waar ligt
dit aan? Wat is de bereidheid van consumenten om hiervoor extra te betalen? Helpt story
telling hierbij? Of is er een andere manier waarmee het lukt om consumenten vaker voor
natuurinclusieve producten te laten kiezen?
Vragenlijst

1. Bent u een man of een vrouw
o Man
o Vrouw
2. Komt u uit een dorp of stad?
o Dorp
o Stad
3. Wat is uw leeftijd?
o
o
o
o
o

18-30
31-40
41-50
51-60
60+
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4. In hoeverre is duurzaamheid een belangrijk factor voor u bij de aankoop van
voedingswaren? Schaal 1 tot 10, 1 als laagste waardering en 10 als hoogste
waardering.
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

5. Vindt u het behoud van het Friese landschap en biodiversiteit belangrijk ook als dit
betekent dat u meer voor producten moet betalen die dit ondersteunen?
o Ja
o Nee
6. Koopt u weleens duurzame, biologische of natuurinclusieve producten? Zo ja, Wat is
voor u de belangrijkste reden?
o Ja, (een onderstaande reden opgeven)
o Nee
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Het is beter voor het milieu, de natuur en het landschap
Het is beter voor de lokale economie (streekproducten)
Het is beter voor mijn gezondheid (en/of die van mijn partner/gezin)
Het is lekkerder
Het is diervriendelijker
Het is goedkoper
Het product is goed, want ik weet waar het vandaan komt
Het levert boeren een eerlijke prijs op
Andere reden, namelijk:__________________________________________________
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7. Bij welke voedselproducten let u of iemand in uw huishouden op milieu- of
dierenwelzijnskeurmerken?
o
o
o
o
o
o

Vlees
Vis
Groente en fruit
Zuivel
Eieren
Ander voedselproduct, namelijk:

8. In welke mate koopt u deze producten?
o
o
o
o
o

Twee keer per week of vaker
Eén keer per week
Minder dan één keer per week
Minder dan één keer per maand
Weet ik niet

9. Is het voor u duidelijk wanneer u wel of niet voor een duurzaam product kiest?
o Ja
o Nee
10. Heeft u behoefte aan een duidelijker keuzemogelijkheid voor de keuze van
duurzame, biologische of natuurinclusieve producten?
o Ja
o Nee
11. Hoe zou u makkelijker / beter een keuze kunnen maken?
o
o
o
o
-

Plaats in het schap
Verpakking
Keurmerk / Certificering
Meer uitleg bij product zoals; wat is biologisch, duurzaam, etc.?
Ander namelijk: ________________________________________________________

12. Heeft u op dit moment ook duurzame producten gekocht?
o Ja
o Nee
- Waarom?_____________________________________________________________
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13. Op welk punt van de onderstaande punten let u het eerste bij aankoop van een
product? Van 1 tot 5 nummeren met 1 als laagste waardering en 5 als hoogste.
De ingrediënten
De prijs
Het verhaal erachter
De verpakking
Of het een streekproduct is
14. Vindt u dat supermarkten consumenten voldoende stimuleren om duurzame
producten te kopen? En waarin uit zich dit?
o Ja
o Nee
- Motivatie:_____________________________________________________________
15. Wat weerhoudt u van de aankoop van (meer) duurzame producten?
o
o
o
o
o
o
-

Ik vind producten met een keurmerk (te) duur
Er zijn te weinig producten met een keurmerk in mijn winkel te koop
Er zijn te weinig snel te bereiden producten met een keurmerk
Producten met een keurmerk hebben soms een mindere kwaliteit
Ik ken te weinig producten met een keurmerk
Ik vind het niet lekker
Andere reden, namelijk: _________________________________________________

16. Waardoor zou u zelf (meer) duurzame / natuurlijke voedingsmiddelen gaan kopen?
-

Reden: _______________________________________________________________

17. Hoeveel bent u bereid EXTRA te betalen voor één kilo duurzaam geproduceerde
kaas?
o
o
o
o
o
-

€1,€2,€3,€4,€5,Anders: € _____________________________________________________________
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18. Hoe zouden we Friezen kunnen stimuleren om meer duurzame producten te kopen?
-

Manier: ______________________________________________________________

19. Heeft u de kaas van het merk De Fryske ook in de winkel zien liggen?
o Ja
o Nee
20. Weet u waar de Fryske voor staat?
o Ja
o Nee
21. Weet u dat De Fryske momenteel een actie heeft en wat deze actie inhoudt?
o Ja
o Nee, (dan hoef je vraag 15 ook niet te stellen.)
22. Sprak de actie u aan? En waarom?
o Ja
o Nee
- Reden: _______________________________________________________________
23. Wat was u reden om wel of niet tot aankoop over te gaan?
-

Reden: _______________________________________________________________

24. Zou u een volgende keer bij de aankoop van kaas wel voor de Fryske kiezen en
waarom?
o Ja
o Nee
- Reden: _______________________________________________________________
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