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EXECUTIVE SUMMARY 
 

In dit beleidsrapport wordt een vervolg gebreid aan de vijfjaarlijkse studie van het Vlaams 

Infocentrum voor Land- en Tuinbouw (VILT) naar het imago van de landbouw in Vlaanderen. Een 

periodieke opvolging moet ervoor zorgen dat het zicht op de houding van de Vlaming te opzichte van 

de landbouw niet verloren raakt en dat zowel positieve als negatieve evoluties tijdig worden 

opgemerkt. 

 

Binnen de landbouw in Vlaanderen wordt overduidelijk gesproken van een crisis. De financiële 

vergoedingen voor de landbouwer zijn ondermaats terwijl de inspanningen enkel maar lijken toe te 

nemen. Maatschappelijke thema’s zoals de opwarming van het klimaat en het dierenwelzijn laten 

een kritisch licht schijnen over de sector en de mogelijke impact ervan op deze thema’s. Nochtans 

wordt geopperd dat er veel inspanningen worden gedaan om de sector er op een duurzame manier 

terug bovenop te helpen. De steun vanuit de overheid en Europa is hoog om een andere manier van 

productie te vinden voor de landbouw. Toch drukt het huidige economische klimaat op de sector, 

gezien steeds meer ontevredenheid vanuit de landbouwers vertaald wordt naar acties op de straat. 

De vertekende marktprincipes zorgen ervoor dat het moeilijk overleven is in een sector die 

grotendeels afhankelijk is van de wispelturige natuurkrachten.  

Om dit alles de baas te kunnen, gaat de landbouw in Vlaanderen op zoek naar alternatieven om het 

product bij de consument te krijgen. De biologische landbouw, hoewel intensief, ontziet het milieu 

en de gesubsidieerde, streekgebonden productie maakt de Vlaming weer vertrouwd met de 

oorsprong van zijn voedsel. Verder zoekt de landbouw financiële uitwegen in de vorm van onder 

andere hoeveproductie, toerisme of zal zorgboerderij voor mensen met een mentale of fysieke 

handicap. 

 

Binnen deze wisselende context is het zeker nodig om op vaste tijdstippen het imago van de sector te 

meten. Het VILT moet inspelen op mogelijke bedreigingen en kansen die de houding van de Vlaming 

ten opzichte van landbouw kunnen veranderen. Uiteindelijk heeft elk imago-onderzoek als doel de 

verborgen dimensies van een imago bloot te leggen. Via deze verhandeling proberen we dus de 

elementen van het imago van de landbouw alsook dat van de landbouwer in Vlaanderen te 

achterhalen. Hiervoor bestaan geschikte methodes die niet alleen de componenten identificeren van 

het imago, maar ook kijken of deze een positief of negatief effect op het uiteindelijke imago 

teweegbrengen. Daarnaast is het ook aangeraden op zoek te gaan naar waar de grootste verschillen 

liggen in de populatie via sociodemografische karakteristieken. De bekomen resultaten kunnen een 
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gedetailleerd beeld geven van een aan te pakken doelgroep waar het imago bijvoorbeeld minder 

positief is dan bij andere Vlamingen. Aangezien dit een vervolgstudie is voor het Vlaams Infocentrum 

van Land- en Tuinbouw wordt ook de evolutie doorheen de tijd een belangrijk aspect dat opgenomen 

wordt in de analyse. 

 

Om dit te kunnen doen deden we in de eerste fase beroep op een kwalitatief luik dat ondanks de 

beperkte omvang toch waardevolle inzichten produceerde. Door middel van enkele open vragen te 

stellen bekwamen we een aantal elementen die bij de meeste respondenten naar voor kwamen bij 

het bespreken van de landbouw als de landbouwer. Deze verborgen dimensies werden getoetst aan 

de hand van een uitgebreide, representatieve steekproef van 809 Vlaamse respondenten. Deze 

kwantitatieve vervolgfase bestond uit een aantal componenten. Eerst werden de nodige schalen 

geconstrueerd waarmee we later de impact van de dimensies op het imago konden nagaan. De 

populatie werd gecontroleerd op representatieve verschillen via de hypothesetoetsing en het laatste 

onderdeel gaf de evolutie aan het imago, en de onderdelen ervan, sinds de vorige twee studies.  

 

De resultaten van deze fasen stelden ons in staat om gerichte aanbevelingen te maken voor het VILT. 

Inzake de dimensies van het landbouw- en landbouwersimago bleek vooral een grotere aandacht 

nodig vanuit het infocentrum voor de biologische landbouw. Meestal worden biologische producten 

niet gekocht vanwege de hoge kostprijs. Dat er voor deze producten meer gevraagd wordt heeft 

nochtans een aantal redenen, maar daar is de consument doorgaans niet van op de hoogte. Wij 

geven daarom de suggestie om het biologische productieproces duidelijk te maken aan de Vlaming, 

want hoewel ‘bio’ alomtegenwoordig is, wordt het te pas en te onpas gebruikt. Ook voor 

duurzaamheid zien wij hetzelfde probleem opduiken. Ondanks deze twee mindere beoordelingen 

vanuit de Vlaamse bevolking kan het landbouwimago genieten van veel positieve eigenschappen. Zo 

Vlamingen veel positieve kenmerken van de sector zoals streekgebonden productie en 

voedselkwaliteit, waardoor blijkt dat de inspanningen van het VILT zeker resultaat opleveren. Het is 

dan ook belangrijk voor de werking van het VILT dat hun toegepaste methoden, voor sommige 

thema’s, duidelijk positieve resultaten tonen. 

Het imago van de landbouwer werd op dezelfde manier besproken en daar werd duidelijk dat de 

meningen eerder verdeeld zijn. De vooroordelen rond een klagende landbouwer verminderen, maar 

dat rond het harde werk zonder inkomen, een thema dat zeer toepasbaar is in het huidige klimaat, 

trekt de aantrekkelijkheid van het beroep naar beneden. Verdere aandacht is hier dus nodig. Ook de 

afstand tot de maatschappij wordt te groot geacht, voornamelijk door gebrek aan contact met de 

consument en een te kleine aandacht tijdens de schoolmomenten. Wij raden het VILT aan om hun 
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huidige kanalen meer te richten op de jongere leeftijdsgroepen aangezien hier nog veel progressie 

mogelijk is. 

 

Een meer praktische aanbeveling staat stil bij de distributie van het gratis tijdschrift ‘Melk & Honing’. 

Dit blad, bedoeld voor de modale Vlaming, wordt verdeeld via de lokale landbouwer. Aangezien uit 

onze resultaten blijkt dat net het contact tussen de landbouwer en de consument moet verbeteren 

lijkt het in eerste instantie niet meer opportuun om het medium via dit kanaal te verspreiden. Een 

alternatief, mogelijk naar het voorbeeld van ‘De Zondag’ bij de bakker, dringt zich op. Verder willen 

wij er ook op wijzen dat het VILT zijn eigen naamsbekendheid moet verruimen buiten de leefwereld 

van de landbouw. Het VILT is nog te weinig gekend bij de Vlaming die geen directe band met de 

landbouw heeft. Het centrum gaat eerder reactief op de vraag van de consument antwoorden, 

terwijl een proactief beleid mogelijk een groter effect kan genereren en de stap van de burger naar 

goede informatie over de landbouw kleiner wordt. 

 

Er werden ook een aantal zaken duidelijk die toekomstig onderzoek naar het imago van de landbouw 

in Vlaanderen kan verbeteren. Zo dienen in de eerste plaats meer tijd en middelen geïnvesteerd 

worden in de kwalitatieve fase van dit imago-onderzoek. Ook is via de theorie aan het licht gekomen 

dat een vergelijkende oefening tot wat de landbouwer zelf denkt dat het imago van de landouw is en 

de mening van de burger, interessante zaken aan het licht kan brengen. Via deze weg kunnen ze 

mogelijke discrepanties wegwerken. Als laatste raden wij ook aan om niet alle thema’s binnen de 

landbouw in de vragenlijst op te nemen. Dit komt de kwaliteit van de survey niet ten goede en kan 

respondenten afschrikken of ‘pushen’ naar het eind van de vragenlijst. 
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INLEIDING 
 

Onderzoek naar het imago van de landbouw kent in de academische wereld weinig voorbeelden. 

Daarom moeten we de bestaande theorie van meer gangbare imagoconcepten, voornamelijk uit de 

marketingwereld, vertalen naar de agrarische sector. Op deze manier proberen we een duidelijk 

beeld te schetsen van wat een imago eigenlijk is, hoe het ontstaat en waarom het uiteindelijk zo 

belangrijk blijkt te zijn? 

 

Imago is een onderdeel van een breder geheel van bedrijfscommunicatie, waarin we aan de ene kant 

de boodschappen vinden waar het object (hier de landbouw) controle over heeft, en aan de andere 

kant de communicatie waar geen zeggenschap over bestaat, bijvoorbeeld de media (Parent & 

Foreman, 2007, p. 18). Dit maakt het ingewikkeld om aan imago een duidelijke richting te geven 

aangezien meerdere actoren beslissen over de uiteindelijke vorm ervan (Grunig, 1993, p. 127). 

Hoewel het VILT de weg naar een eenduidig en correct imago uitgestippeld heeft, blijft het een 

moeilijk te coördineren sociaal proces waarin feedback vanuit de Vlaamse bevolking de nodige 

aanpassingen met zich meebrengt (Gilpin, 2010, p. 267). De theorie maakt echter duidelijk dat het 

sectorimago een van de meest uitdagende imago’s om te beïnvloeden aangezien er meerdere 

spelers in actief zijn die allemaal een andere boodschap de samenleving in sturen (Zinkhan, Ganesh, 

Jaju & Hayes, 2001, p. 3). Het imago van een sector is meestal gebaseerd op associaties uit het 

verleden, iets wat ook voor de landbouw opgaat aangezien het een hoofdrol speelt doorheen 

eeuwen van maatschappelijke ontwikkeling (Jones, 2005 in: Ginnige, Amaratunga & Haigh, 2007, p. 

378).  

Om het huidige beeld dat de Vlaming heeft van de landbouw te achterhalen, moeten we op zoek 

naar de juiste onderzoeksmethode. Belangrijk hierbij is om te zien hoe betrokken de respondenten 

zijn met het thema en hoe informatie over het onderwerp is opgeslagen in het geheugen (Pruyn, in 

Van Riel: 1994, p. 172). In ons geval doen we beroep op de attitudeschalen van Likert. Deze zijn het 

meest geschikt om de houding van de Vlaming over de landbouw te meten. Via deze schalen kunnen 

we gebruik maken van het longitudinale karakter van deze vervolgstudie en behouden we deze 

waardevolle eigenschap voor volgend onderzoek (Ten Klooster, Visser & de Jong, 2008, p. 507). Het 

eerste doel van dit beleidsrapport bestaat uit de zoektocht naar de elementen van het imago van de 

landbouw en de landbouwers en hoe deze elementen het gehelen imago beïnvloeden. 

 

Voor we echter overgaan tot het onderzoek is het noodzakelijk een kwalitatieve fase in te plannen. 

De basis hiervoor is een uitgebreide literatuurstudie rond het thema landbouw waarbij zowel 
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academische als actuele bronnen in acht genomen worden. In het beste geval gebeurt dit samen met 

een aantal diepte-interviews, focusgroepen of open vragen om een dieper inzicht in de sector te 

krijgen (Ten Klooster et al., 2008, p. 510). Wij deden beroep op open vragen. Op deze manier 

achterhaalden we de belangrijkste elementen van zowel de landbouw als de landbouwer, die 

gepercipieerd worden door de inwoners van Vlaanderen. Het vormen van dimensies op basis van 

items gegenereerd door de kwalitatieve fase, maakt het mogelijk de attitude van de Vlaming voor 

deze onderliggende dimensies te meten. De scores van de Likert attitudeschalen gaven aan welke 

elementen uiteindelijk in goede of slechte zin het imago beïnvloedden.  

Voor de landbouw bekwamen we zeven dimensies waarvan de meeste positief bijdroegen aan de 

algemene attitude. Zo had het belang van de sector voor de economie en voedselvoorziening samen 

met het respect voor de landbouw de hoogste positieve invloed. Iets minder hoge, maar nog steeds 

goede scores, noteerden wij bij de streekgebonden productie, de kwaliteit van het Vlaamse voedsel, 

de duurzame productie en de relatie van de landbouw met de natuur. Het enige wat de attitude naar 

beneden haalde was de biologische landbouw.  

Voor de landbouwer konden we vijf verschillende dimensies uit de kwalitatieve fase distilleren. Een 

werkpunt voor de landbouwer bleek alvast zijn afstand tot de rest van de maatschappij, die volgens 

de Vlaming nog te groot is. Dat de landbouwer hard moet werken en daarom ook veel klaagt zijn 

eerder neutrale dimensies die de algemene houding niet al te veel lijken te veranderen. De overige 

positieve elementen zijn het opleidingsniveau van de landbouwer en de goede zorg voor de dieren. 

 

Om een beter beeld te krijgen van de relatie van de Vlaming met de landbouw werd aan de hand van 

sociodemografische eigenschappen geprobeerd relevante verschillen te achterhalen. Zo kwam aan 

het licht dat jongere respondenten minder positief tegenover de sector staan in vergelijking met de 

oudere inwoners van Vlaanderen. Ook bleek kennis een grote rol te spelen, want wie een goede 

kennis had, had een beter beeld van de landbouw en dus ook een goede attitude. Wie persoonlijk 

mensen kent die actief zijn als landbouwer, geeft hen ook een hogere score. Ook wie er meer 

interesse voor toonde had een positievere houding ten opzichte van de landbouw. 

 

Het derde doel van dit beleidsrapport is, aangezien we te maken hebben met een vervolgstudie, te 

kijken hoe de houding van de Vlaming ten opzichte van de landbouw is geëvolueerd. De resultaten 

uit de imago-onderzoeken van 2002 en 2007 werden tegenover de huidige gezet. Hierdoor wordt 

duidelijk welke onderwerpen in goede en in slechte zin doorheen de tijd opschuiven. De belangrijkste 

bevindingen waren dat het in Vlaanderen geproduceerde voedsel steeds veiliger bevonden wordt, de 

biologische landbouw minder gesteund wordt, de landbouwer nog harder moet werken om zijn 

brood te verdienen en het cliché van de klagende landbouwer stilaan lijkt te verdwijnen. 
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Doorheen dit beleidsrapport willen we een duidelijke structuur hanteren. De opeenvolgende stappen 

worden uitgebreid beschreven zodat de lezer doorheen het volledige onderzoek het overzicht kan 

bewaren. 

We beginnen met een literatuuronderzoek naar het imagoconcept. Zoals eerder aangehaald is weinig 

te vinden over het imago van de landbouw of van een sector in het algemeen dus doen we voor het 

grootste deel beroep op het bedrijfsimago. Dit kunnen we mits enige nuances aanpassen naar het 

voorbeeld van de landbouw. Hoe een imago ontstaat, hoe het in mekaar zit en vooral hoe het te 

managen, zijn de invalshoeken die bekeken worden. Ook de soorten imago, met specifieke aandacht 

voor het beroeps- en sectorimago komen aan bod. 

Eens we voldoende kennis hebben over imago en hoe het gevormd wordt, gaan we in het tweede 

hoofdstuk op zoek naar de mogelijkheden voor imago-onderzoek. Er bestaan verschillende methodes 

die onder meer afhangen van het beoogde resultaat. We kiezen het type onderzoek dat het best 

aansluit bij onze doelstellingen en gaan de initiële stappen vervolgens opnemen als leidraad 

doorheen de rest van dit beleidsrapport. De imago-elementen die vervolgens worden gevonden 

worden kort toegelicht aan de hand van theoretische en actuele voorbeelden in hoofdstuk drie. 

Vervolgens bespreken we de toegepaste methodologie. In dit deel komt voornamelijk aan bod hoe 

de analyse van de data gebeurde. Zo komt de kwalitatieve fase aan bod, de berekening van de 

verschillende dimensies, de hypotheses die we wensen te hanteren met bijhorende bespreking en 

ook op welke manier we de gemaakte evolutie van het imago wensen te meten. 

De volgende delen bespreken voornamelijk de resultaten die we bekomen uit het onderzoek. 

Hoofdstuk vijf toont de samenstelling van onze steekproef en de representativiteit ervan. Vervolgens 

worden in twee opeenvolgende stukken de elementen van het imago van de landbouw en van de 

landbouwer omschreven met hun invloed op het globale imago. Dan controleren we of we de 

hypothesen die we aan de hand van sociodemografische kenmerken uit de steekproef mogen 

aanvaarden of eerder verwerpen en als laatste analyse wordt in hoofdstuk negen de evolutie sinds 

de studie uit 2002 bekeken. 

We sluiten het beleidsrapport af met een algemene conclusie maar ook met de beperkingen van dit 

imago-onderzoek. Op basis van de resultaten en theorie eindigen we het beleidsrapport met de 

aanbevelingen voor het VILT. 
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GESTELDE OBJECTIEVEN 
 

Deze imagostudie werd in opdracht van het Vlaams Infocentrum voor Land- en Tuinbouw (VILT) 

gevoerd om na te gaan hoe het met imago van de landbouw in 2012 gesteld is bij de Vlaamse 

bevolking. Dit rapport heeft bijgevolg als doel deze brede vraag te verdelen in concrete 

onderzoeksvragen waardoor het VILT waardevolle inzichten kan verkrijgen in dit thema, teneinde de 

toegepaste strategie en het vooropgestelde beleid te toetsen en waar nodig aan te passen. De 

specifieke noden van het VILT worden vertaald naar een wetenschappelijke onderzoeksbasis zodat 

de bevonden resultaten op een correcte en betrouwbare manier geïnterpreteerd kunnen worden, 

rekening houdend met de beschreven beperkingen. 

 

Dit rapport hoort binnen een reeks van vijfjaarlijkse imago-onderzoeken, gestart in 1992, die het VILT 

laat uitvoeren om de evolutie van het imago van de landbouw na te gaan. Sinds de laatste studie in 

2007 zijn heel wat veranderingen te noteren binnen de sector maar ook binnen de Vlaamse 

maatschappij. Deze elementen kunnen mogelijk een invloed hebben op het imago van de landbouw 

waardoor onderzoek zich opdringt. De conclusies uit eerder onderzoek zijn mogelijk niet meer van 

toepassing waardoor een update van enerzijds de beschikbare theorie en anderzijds nieuwe 

inzichten in de sector van primordiaal belang zijn. 

 

De vragen die we hiervoor willen beantwoorden zijn gebaseerd op richtlijnen vanuit het VILT, de 

persoonlijke interpretatie van het onderzoeksdomein en de bevindingen uit vorige studies om de 

longitudinale lijn door te trekken. Eerst moeten we de dimensies waaruit het imago van de landbouw 

anno 2012 bestaat zien bloot te leggen. Om de gepaste methode te achterhalen gaan we een 

uitgebreide analyse van de beschikbare ‘tools’ maken, waaruit we de meest geschikte zullen 

overhouden, rekening houdend met wat onderzocht moet worden en het karakter van de studie. 

Daarbij hebben we ook aandacht voor het landbouwersberoep, wat eveneens uit een aantal, 

mogelijk andere, elementen bestaat. Eens duidelijk is welke zaken bij het landbouw- of 

landbouwersimago horen, moeten we trachten het effect ervan te meten. Wat zijn de factoren 

waaronder het imago te lijden heeft en welke dragen bij tot de positieve connotaties bij de 

Vlamingen? Daarbij zoeken we uit of er voor de Vlaming sociodemografische verschillen bestaan 

inzake imago. Een laatste, maar zeker niet minder belangrijke, vraag die we onszelf stellen en waar 

we via dit onderzoek een antwoord op willen vinden, is de gemaakte evolutie van het imago anno 

2012 ten opzichte van de vorige studies. We gaan op zoek naar de grootste verschuivingen, in goede 

en slechte zin, om voor het VILT een zo duidelijk mogelijke analyse te bekomen. 
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IMAGO EN IMAGO-ONDERZOEK 

1. HET CONCEPT ‘IMAGO’ 

1.1. Historische ontwikkeling 

Het concept imago kende niet bepaald een eenduidig ontstaan, meer zelfs, onderzoekers zijn het tot 

op vandaag nog steeds niet eens over een algemeen aanvaarde definitie (Stern, Zinkhan & Jaju, 2001; 

Whetten, Lewis & Mischel, 1992; Lyman, 1984; Tubillejas, Cuadrado & Frasquet, 2011). Sinds de term 

imago voor het eerst gebruikt werd in de jaren vijftig (Orzekauskas & Smaiziene, 2007, p. 91), onder 

andere door Martineau (in: Chun, 2005) hebben er in een halve eeuw onderzoek alleen maar meer 

auteurs een andere invulling aan gegeven (Stern, et al., 2001, p. 202). Helaas is er voor het centrale 

thema van deze thesis, namelijk het sectorimago, weinig wetenschappelijk materiaal te vinden. 

Daarom wordt er in dit theoretisch luik gebruik gemaakt van het meer voorkomende corporate 

image aangezien dit begrip het best aanleunt bij wat wij in deze verhandeling wensen te bespreken. 

Om de ontwikkeling van het imagoconcept te plaatsen binnen de tijd, volgt hieronder een greep uit 

de talrijke definities van (corporate) imago (Stern, Zinkhan & Anupam, 2001, p. 211; Tubillejas et al., 

2011, p. 359)  die met een paar nuanceverschillen vertaald kunnen worden naar een eerste 

assumptie van wat het imago van de landbouw zou kunnen omvatten: 

 

Martineau (1958) Image is a stereotype held by the public, based on functional aspects, 

like price and quality, and emotional aspects. 

Spector (1961)  Image can be seen as the sum of all public perceptions on the 

personality of an object. 

Kennedy (1977) Image consists of two main components, the emotional and the 

functional. Because of this, image is the consideration of attributes 

that influences buying behavior for identical products. 

 Pharaoh (1982)  Corporate image refers to the expectations, attitudes and feelings 

that consumers have about the nature and underlying reality of the 

company as represented by its corporate identity. 

Selame & Selame (1988) Image is intangible impressions that are shaped and reshaped to 

produce the most favorable public perception…they are gradually 

perceived and evolutionary – tend to be made up of small, often 

unrelated parts. 

Barich & Kotler (1991)  Overall impression produced in the minds of an organization’s public. 
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Fearnley (1993) Image is the collective experience of those who work of and deal with 

the organization. 

Worcester (1997)  The result of the interaction of all the experiences, impressions, 

beliefs, feelings, and know-how that people have about a business. 

Poon et al. (2000)  Image is the public’s perception of an organization’s actions, 

activities and achievements. 

Santesmases (2004) A mental representation. The result of the perceptions generated in 

the public. 

Gilpin (2010) Image as the outward expression of identity. 

 

Uit de analyse van deze definities valt een duidelijke evolutie op te merken. Terwijl Martineau (1958) 

nog de klemtoon legde op de functionele elementen zoals gebouwen, slogans en logo’s sijpelt een 

tweede dimensie midden jaren zeventig het onderzoeksgebied binnen: het emotionele aspect. Een 

imago dat enkel bestaat uit mentale associaties van tastbare elementen is verleden tijd, het concept 

moet eerder gezien worden als een duaal proces (Kennedy in: Tubillejas, 2011). Dat proces bestaat 

uit het functionele imago, vormgegeven door de tastbare elementen (logo’s, gebouwen) en het 

emotionele imago, dat eerder ontstaat uit persoonlijke ervaringen, attitudes en een zeker 

symbolisme. De recentste definities bespreken voornamelijk de relatie tussen identiteit en imago, 

een onderwerp waar later binnen deze theoretische uiteenzetting wordt op verder gegaan. 

 

De hierboven beschreven evolutie van het imagoconcept loopt in dezelfde lijn als dat van het 

academisch onderzoek naar imago. Orzekauskas en Smaiziene (2007, p. 91) zien de eerste vormen 

van imago-onderzoek opduiken eind jaren vijftig. Toen lag de klemtoon op de gevolgen van 

symbolen, kleuren, uniforms, logo’s, advertenties en lay-out op het imago van een onderneming of 

organisatie. De opvattingen die toen heersten waren dat het imago gecreëerd werd via direct contact 

met de onderneming en dat er geen emotionele factoren meespeelden. Ook onderzoek naar 

mogelijke strategieën om imago te managen bestond nog niet. Pas in de jaren tachtig (Orzekauskas & 

Smaiziene, 2007, p. 91) werden de informatiebronnen in acht genomen bij onderzoek naar imago. 

Het belang van goed geplande en professionele communicatie werd benadrukt. Men ging uiteindelijk 

toch emotionele en psychologische factoren opnemen hun in onderzoek en ook werd duidelijk dat 

het belang van de relatie met verschillende stakeholders een cruciaal element was. 

De jaren negentig (Orzekauskas & Smaiziene, 2007, p. 91) gingen verder dan het symbolische en 

namen twee nieuwe concepten op: publiciteit en vertrouwen. Hierdoor werd de impact van 

gevoelens verder onderzocht, maar ook dat van verborgen marketing via evenementen (Shabbir, 
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Kaufmann, Ahmad & Qureshi, 2010, p. 1230), liefdadigheid en de persoonlijke ervaring (Cameran, 

Moizer, Pettinicchio, 2010, p. 423) met het object (bedrijf, organisatie, sector…).  

1.2. Creatie van een ‘imago’ 

1.2.1. Plaats van imago binnen het communicatieproces 

Vooraleer we kunnen nagaan hoe en door wat een imago ontstaat, moeten we de plaats van het 

concept binnen het totale communicatieproces situeren. Om dit te doen baseren we ons op het 

traditionele schema (figuur 1) van corporate communication (Wescott, 2001). In dit schema wordt in 

de eerste plaats gesproken van een intern en extern imago. Gezien deze twee invalshoeken vaak 

terugkomen gaan we hier even dieper op in. Enerzijds is imago iets wat een communicator creëert en 

projecteert naar anderen. Het is dus een boodschap gemaakt door een object waar het dan ook de 

volledige controle over heeft. Anderzijds kan imago iets zijn wat ontstaat buiten de onderneming, als 

wat de ontvangers van verschillende boodschappen samenstellen uit hun persoonlijke ervaringen of 

uit de symbolen die hen worden aangereikt door anderen (Grunig, 1993, p. 127).  

 

 

Bernstein (1984, p. 57) volgt deze redenering, volgens hem creëert de communicatie die plaatsvindt, 

bewust of onbewust, indrukken die leiden tot de vorming van het imago. 

 

Figuur 1: Corporate communicatie. Wescott, 2001 
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Het communicatieschema gaat uit van de persoonlijkheid van een onderneming. Dit wordt 

vormgegeven door de filosofie, missie en waarden van een onderneming. Voor de landbouw zou dit 

dan neerkomen op hoe de sector in elkaar zit en door welke waarden de dagelijkse taak worden 

vormgegeven. Dit maakt samen met de cultuur uit hoe de identiteit in elkaar zit. De cultuur van een 

object is de manier waarop men uiting geeft aan attitudes en opinies (Tench & Yeomans, 2009, 

p. 243). De strategie gaat vervolgens mee richting geven aan identiteit, wat opnieuw een weerslag 

heeft op het imago. De identiteit bestaat dus uit “alles waarmee een object (hier dus de landbouw) 

geassocieerd wil worden en hoe mensen het zouden moeten beschrijven en onthouden. Het is de 

manier waarop het zichzelf bij doelgroepen wenst te presenteren door middel van symbolen, 

communicatie en gedrag” (De Pelsmacker, Geuens en Van den Bergh, 2011, p. 20). 

 

Hoewel de constructie van een imago in principe start bij het object zelf, blijft dit een onvermijdelijk 

sociaal proces waarin het genoodzaakt is zich aan te passen aan de feedback vanuit de omgeving 

(Gilpin, 2010, p. 267). Het imago is dus een subjectief gegeven, gebaseerd op de verzamelde 

ervaringen van een publiek (Nguyen & LeBlanc, 1998, p. 54). Het is zeer gevaarlijk (Balmer & Soenen, 

1998) om imago als een ‘tool’ van bijvoorbeeld een onderneming te beschouwen, aangezien er ook 

veel ongecontroleerde communicatie plaatsvindt, zoals werknemers die met stakeholders buiten de 

organisatie praten of de invloed van de media. 

1.2.2. Hoe wordt een imago gecreëerd? 

Hoe en wanneer een imago precies ontstaat in de hoofden van stakeholders wordt goed 

weergegeven door het schema van Cornelissen (2000, pp. 121-122) dat vier cruciale 

communicatiebronnen beschrijft (figuur 2) en verder gaat dan de klassieke opvatting dat het object 

alle macht heeft over het imago.  Het is namelijk zo dat de visie van Cornelissen niet alleen rekening 

houdt met het standpunt van degene die een imago wil uitzenden maar ook met degenen die de 

boodschap ontvangen, of ze nu ingaan op de communicatie van het object of niet en ondanks de 

gebruikte communicatiemiddelen. Het nieuwe model bevat nog steeds de grote kracht die uitgaat 

van de gestuurde communicatie van bijvoorbeeld het bedrijf, of in ons geval het VILT, maar erkent 

dat dit niet de enige bron is (Cornelissen, 2000, p. 121). Andere bronnen die een rol spelen in de 

vorming van het imago zijn de intrapersoonlijke, interpersoonlijke en de zogenaamde ‘nieuwe’ 

vormen van communicatie. De vier ‘factoren’ die het imago uiteindelijk vormen worden hieronder 

een voor een besproken. 

Zoals hierboven beschreven, vertrekt imago vanuit de identiteit van een object (Orzekauskas & 

Smaiziene, 2007, p.94). De identiteit wordt zelf gekozen en zal dus ook gecontroleerd kunnen 

worden (Gioia et al., 2000, p. 66). Na het analyseren van de interne en externe stakeholders kan een 
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onderneming bepalen wat het gewenste imago wordt (Van der Grinten, 2010, p. 24). Een stakeholder 

wordt door Freeman (in: Parent & Foreman, 2007, p.18) beschreven als elk individu, groep of 

organisatie die een impact heeft op of zelf (in)direct beïnvloed kan worden door acties van een 

object. Het gewenste imago of ‘what does the organization want others to think about the 

organization’  (Brown, Dacin, Pratt & Whetten, 2006, p. 103) is een van de belangrijkste strategische 

beslissingen die gemaakt moet worden wat betreft de positionering in de hoofden van de 

belangrijkste stakeholders. Dit is de afweging van welke attributen en eigenschappen de 

onderneming wil dat stakeholders onthouden als sterke associaties (Spyropoulou, Skarmeas & 

Kasikeas, 2010, p. 753). Voor de duidelijkheid is dit dus niet het echte imago, maar wat het object 

graag zou hebben dat het imago is. Hierbij is het belangrijk om een imago te ontwikkelen dat breed 

genoeg is om alle leden van een gewenste doelgroep aan te spreken (Brown et al., 2006, p. 105). Na 

het bepalen van het gewenste imago volgt de meting van het huidige, bestaande imago: ‘What does 

the organization believe others think about the organization’. Deze meting is belangrijk aangezien het 

de verschilpunten tussen het imago dat het object wil en het werkelijke imago blootlegt 

(Spyropoulou et al., 2010, p. 753). Om dit te kunnen moet een goed uitgewerkt, strategisch plan 

opgesteld worden. Uiteindelijk is de implementatie van het communicatieprogramma en de 

evaluatie van het ‘nieuwe’ imago de laatste stap naar een beter begrip van het eigen imago 

(Orzekauskas & Smaiziene, 2007, p. 94). 

 

 

De tweede factor die het imago kan veranderen die Cornelissen aan het licht brengt is de 

intrapersoonlijke communicatie. Dit is wanneer een persoon in direct contact komt te staan met een 

object (organisatie, onderneming of merk) en zo eigen ervaringen en associaties gaat opslaan in het 

Figuur 2. Bron: Cornelissen, 2000, p.121. 
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geheugen. Bepaalde beelden in het geheugen kunnen dan opgeroepen worden als het object ter 

sprake komt (Poiesz, 1989, p. 463), door bijvoorbeeld een reclamespot of product in de winkel. In 

een onderzoek van Williams en Moffit (1997, p. 238) werd nagegaan uit welke componenten een 

imago van een bedrijf tot stand komt. Volgens de auteurs bleek het personal image, wat de (in dit 

geval) consument zelf van de onderneming vindt, heel belangrijk. Een persoonlijke relatie met de 

onderneming bleek voor maar liefst 67,5% mee te tellen (Williams & Moffit, 1997, p. 239). Hoewel 

het onderzoek een hele tijd geleden werd gevoerd, blijkt dit door bovenstaande auteurs (Cornelissen, 

2000; Orzekauskas & Smaiziene, 2007) nog steeds relevant. Later gaan we in deze verhandeling dan 

ook na of er effectief een link bestaat tussen affiniteit met de landbouw en de houding ertegenover.  

 

Het volgende en dus derde middel is de interpersoonlijke communicatie (Cornelissen, 2000, pp. 121-

122). Dit is wanneer verschillende personen met elkaar een object gaan bespreken waardoor 

opgedane ervaringen gedeeld en geëvalueerd worden. Daarbij hoort het begrip WOM of word-of-

mouth, bij ons beter bekend als ‘mond-aan-mondreclame’.  WOM is de communicatie tussen 

consumenten over bijvoorbeeld reclame, producten of zaken die in de media komen (Shirsavar, 

Gilaninia & Almani, 2012, p. 455). Een stakeholder zal altijd de raad van een ander zoeken bij 

belangrijke aankopen (Williams & Moffitt, 1997). Buttle (1998) beschouwt mond-aan-mondreclame 

als een van de meest invloedrijke bronnen voor de ontvanger van de communicatie, en bijgevolg dus 

ook voor de vorming van imago.  

 

Als vierde en laatste bron beschrijft Cornelissen (2000, pp. 121-122) de minder traditionele vormen 

van communicatie die uitgaan van een object. Zo zijn er de activiteiten waartoe het zich verbindt, 

commentaren van concurrentie uit dezelfde branche en ook verschillende issues die de sector 

kunnen treffen, vaak op gang gebracht door de media. De rol van die laatste actor, de media, is niet 

gering. Carroll en McCombs (2003) veronderstellen dat het heel waarschijnlijk is dat positieve media-

aandacht het imago kan verbeteren. Dit komt erop neer dat nieuwsberichten over een bedrijf of in 

ons geval de landbouw, waarin het over het succes ervan gaat, dit het beeld van het object bij het 

publiek ten goede komt. Anderzijds kan dit in het geval van het falen of gemaakte fouten ernstige 

schade toebrengen aan het imago (Meijer & Kleinnijenhuis, 2006, p. 342).  

Een recentere manier om een positief imago op te bouwen in de geest van de bevolking is Cause 

Related Marketing of CRM (Shabbir et al., 2010, p. 1230). Een definitie voor CRM is ‘A commercial 

activity by which business and charities or causes form a partnership with each other to market an 

image, product or service for mutual benefit’, (Angel, Grigore & Rosca, 2011, p. 73). Dit heeft heel 

wat voordelen voor zowel zender als ontvanger, maar het biedt een uitstekende mogelijkheid voor 
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een onderneming of instituut om zich een positief imago aan te meten (Kotler & Lee, 2005). Dit is 

echter minder van toepassing voor de landbouw. 

 

1.3. Beheren van een imago 

We weten reeds hoe een imago ontstaat en welke actoren er een invloed op hebben. Maar hoe 

moeten we een goed imago behouden of een slecht veranderen? Dit bespreken we in volgende 

alinea’s. 

 

Voor we overgaan tot de mogelijkheden die bestaan om een imago te ‘managen’, is het belangrijk te 

benadrukken dat het beheren van imago enkel slaat op de elementen waar men vat op heeft, de 

interne communicatiebronnen (Zinkhan et al., 2001, p. 1). Een tweede opmerking is dat imago tot 

stand komt door een lang proces, dat onderhevig is aan frequente veranderingen (Tubillejas, et al., 

2011, p. 359). Hierdoor is imago zeer flexibel (zie 1.4) en dus moeilijk te beheren. Een specifiek imago 

kan doorheen een uitgestrekte periode sterk, zwak, onduidelijk, positief, negatief of neutraal zijn, 

waardoor de vorming van een imago ingewikkeld en afhankelijk is van factoren die beïnvloed worden 

door een object (bedrijf, sector, product), de omgeving of de voor het individu persoonlijke 

argumenten (Williams & Moffit, 1997, p. 241). Een derde opmerking is dat hoe hard er ook gestreefd 

wordt om het imago te verbeteren, het altijd nog sneller zal gaan om het te vernietigen (Nguyen & 

Leblanc, 2001, p. 228). 

 

In het voorgaande deel werd al gewag gemaakt van de interne en externe component van imago. De 

interne component is wat de onderneming kan controleren en de externe wat buiten de organisatie 

om gebeurt. Intern zien Zinkhan et al. (2001, p. 3) vier grote middelen om het imago te sturen, in 

volgende alinea’s verklaard. De persoonlijkheid en identiteit van de onderneming, publiciteit, public 

relations en de werknemers. Zoals gezegd doen we voornamelijk beroep op het corporate image. Om 

het duidelijk te maken in het voorbeeld van de landbouw leggen we in volgende delen waar mogelijk 

de link. 

De persoonlijkheid en identiteit (zie: 1.2.2.) vormen de eerste bron. Dit zijn in andere woorden de 

eigenschappen waarmee men zich wil profileren bij het publiek. Ze dienen vooral om zich af te 

scheiden van de concurrentie en geven op deze manier mee vorm aan het imago. Het is een oudere 

maar relevante constatering van Worcester (In: Nguyen & LeBlanc, 2001), die zei dat mensen die zich 

vertrouwd voelen met een object aan de hand van identiteit en imago, er ook een grotere sympathie 

voor wegdragen. Mensen die vertrouwd zijn met de landbouw worden volgens deze stelling 
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verondersteld er een grotere voorkeur voor te hebben. Deze hypothese wordt later in dit 

beleidsrapport onderzocht voor de Vlaamse bevolking. 

De tweede manier om te communiceren van binnenuit is publiciteit. Het biedt een, weliswaar 

ongeplande, manier om de vooropgestelde doelen aan het publiek duidelijk te maken en het kan er 

meteen ook voor zorgen dat men op de hoogste is indien die doelen bereikt zijn. Via reclame gaat dit 

eenvoudiger meer het is een duurder alternatief. Hoewel reclame meer en meer als een kwaad 

wordt gezien, is het toch nog steeds, als er tenminste creatief mee wordt omgesprongen, een 

doeltreffend gereedschap (Chun,  2005, p. 95). Goede advertenties verlenen meer informatie over 

een product, bedrijf of dienst. Hoe meer informatie er beschikbaar is, hoe minder impulsief een 

beslissing genomen zal worden door bijvoorbeeld een consument. Al bestaat altijd de mogelijkheid 

dat een vluchtige evaluatie in het voordeel van het object met het sterkste imago uitdraait (Pruyn, 

1990). Vertalen we dit naar de situatie van de landbouw dan kan een goed imago van een duurzaam 

product er voor zorgen dat de consument dit eerder zal aankopen dan een gelijkaardig product met 

geen aandacht voor het milieu. 

Een derde mogelijkheid om imago van binnen af te beheren is Public Relations (PR). Deze vorm van 

communicatie dient om het nodige krediet bij het publiek op te bouwen via bijvoorbeeld 

liefdadigheid of sponsoring van lokale evenementen (Verhamme, Lindgreen, Reast & van Popering, 

2012, p. 261). Het is de intensieve taak om de relaties met alle stakeholders optimaal te houden. De 

laatste jaren is er zo ook meer aandacht gekomen voor een milieubewuste strategie. Met Public 

Relations kan er zeker succes behaald worden, maar het kan evengoed leiden tot een negatiever 

imago (Seeger, Ulmer, Novak & Sellnow, 2005). Zo is er heel wat argwaan over PR waardoor te 

opzichtige campagnes al te snel door de mand vallen (Matilla, 2009, p. 212). Public relations wordt 

voornamelijk gebruikt tijdens een crisis waarin het imago serieuze schade heeft opgelopen. 

Geruchten en ongelukken in een bedrijf kunnen het imago in een zeer korte tijd kelderen (Zinkhan et 

al, 2001, p. 6). 

De werknemers (lees de landbouwers) vormen de laatste factor met een direct effect op het imago. 

De kracht van de leden van een organisatie is niet te onderschatten (Chakrapani, 1992, p. 3). In veel 

gevallen zal direct contact met de werknemers de grootste invloed hebben op de mening van 

buitenstaanders over een onderneming (Zinkhan et al, 2001, p. 4). Een voorbeeld hiervan met 

mogelijk een negatievere afloop voor het imago vinden we in het protest van Europese 

melkveehouders, die de lage prijzen voor hun product op een krachtige manier aan de kaak stelden 

(Het Journaal, 2012, 26 november). Samen met de bestaande cultuur biedt de identiteit een kader 

van waarden en normen waarin gewerkt kan worden (Melewar, 2003, p. 196). Het gedrag van 

werknemers wordt idealiter via deze weg gestuurd en bereikt zo het gewenste effect op imago. Het 
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intern beheren van het imago kan door regelmatig de waarden van de onderneming duidelijk te 

maken op een consequente manier. 

De voorgaande alinea’s bespreken de interne componenten van het imago. De externe factoren die 

buiten de invloed van de onderneming mee het imago bepalen, komen hieronder aan bod.  

 

Zinkhan et al. (2001, p. 5) geeft het imago van de industrie, word of mouth en de media als middelen. 

Het industrie-imago is volgens Zinkhan et al. (2001, p. 5) de moeilijkste factor om te beïnvloeden 

aangezien er meerdere bedrijven in actief zijn met verschillende imago’s. Staat de industrie voor 

positieve eigenschappen, dan kan het imago van een onderneming  er enkel maar van profiteren. Is 

het echter negatief dan is het heel moeilijk om er als onderneming voor te zorgen dat er boven het 

industrie-imago uitgestegen wordt (Lim, Teo & See, 2000, p. 740). In ons voorbeeld wordt dit nog 

moeilijker aangezien de landbouw uit verschillende sectoren bestaat die dan ook verschillende 

imago’s hebben. Over een biologische landbouwer zal een andere opvatting bestaan dan over een 

varkenshouder. 

Imago kan ook sterk beïnvloed worden door de media (Gioia et al., 2000, p. 63). Zij zijn zonder twijfel 

een krachtige externe factor voor het imago en vormen zowel een buitenkans als een gevaar (Meijer 

& Kleinnijenhuis, 2006, pp. 347-348). Niet alle Vlamingen weten hoe de landbouw precies in elkaar 

zit, maar hebben dagelijks wel toegang tot informatie via krant, televisie of het internet (Zinkhan et 

al., 2001, p. 5). Negatieve media-aandacht kan het positieve beeld van het desbetreffende object 

kelderen (Caroll & McCombs, 2003), waardoor een imagocrisis kan ontstaan. Denk maar aan de 

olieramp veroorzaakt door British Petroleum (The Guardian, 2012, 15 november).  

Word of mouth, eerder aangehaald bij de creatie van het imago, kan als externe factor het imago 

beïnvloeden. Het heeft een grote invloed aangezien er bij een gebrek aan eigen kennis over een 

object beroep gedaan wordt op de mening van een ander. Deze dialoog is voor degene die naar 

informatie zoekt zeer betrouwbaar en heeft een overtuigende werking. Het kan dus een serieuze 

impact hebben op imago (Zinkhan et al, 2001, p. 6). 

1.3.1. Een beschadigd imago herstellen 

Voor de bespreking van het herstellen van een beschadigd imago doen we beroep op the theory of 

image restoration van Benoit (1997, p. 179). Deze auteur, vaak geciteerd in literatuur over 

crisiscommunicatie door recente auteurs als Compton en Miller (2011, p. 416) of Brooke (2007, 

p. 41), formuleert verschillende communicatieve strategieën om een ziek imago, vaak ten gevolge 

van een crisis er bovenop te helpen. Onder crisis verstaan we een situatie die qua intensiteit kan 

toenemen, opgevolgd door zowel overheid als media, en die een positief imago in de ogen van het 

publiek kan hypothekeren (Fink, 1986). ‘The theory of image restoration’ biedt dus een aantal 
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vormen van communicatie, afhankelijk van de ernst en oorzaak van de crisis, die trachten een 

positief imago te behouden of een beschadigd te herstellen (Ray, 1999). 

 

Benoit ziet in zijn theorie vijf strategieën (1997, pp. 178-182) die wij in volgende alinea’s wensen te 

beschrijven. De inhoud komt uit het artikel ‘Image repair discourse and crisis communication’ uit 

1997, door ons echter vertaald en in eigen bewoordingen aangepast voor deze verhandeling, 

weliswaar met respect voor de rechten van de auteur: 

 

Benoit (1997, pp. 178-182) ziet twee componenten de basis vormen van zijn strategie, namelijk 

verantwoordelijkheid en de ernst. Verantwoordelijkheid moet ruim opgevat worden. Zo kan een 

object de schuld van krijgen omdat het een daad (die schadelijk is voor het imago) heeft begaan, 

bevolen, aangemoedigd of gewoon heeft toegelaten. Een belangrijke insteek die de auteur aanbiedt 

is perceptie. Volgens hem overtreft de perceptie de waarheid bij het beslissen van welke strategie 

gebruikt moet worden. Zolang gedacht wordt dat het object verantwoordelijk is, staat het imago op 

het spel. 

 

Een eerste communicatietactiek is de ontkenning. Hier wordt de verantwoordelijk niet opgenomen 

omdat men ervan overtuigd is dat de schuld ergens anders ligt. Zo kan meteen geopteerd worden om 

de beschuldiging door te schuiven naar een andere partij. Benoit (1997) wenst hier wel de bedenking 

te maken dat het verkeerdelijk weigeren of doorschuiven van de verantwoordelijkheid de 

crisissituatie exponentieel erger kan maken. 

De verantwoordelijkheid voor het probleem kan ook ontweken worden. Hier bestaan vier 

scenario’s. Een eerste is wanneer de partij die wordt aangevallen oppert dat het de foute daad 

beging door een provocatie. Een andere methode is om het voorval te wijten aan gebrekkige 

informatie. Benoit geeft het voorbeeld van iemand die niet opdaagt op een vergadering omdat hij 

niet op de hoogte was van het nieuwe aanvangsuur. Een volgende scenario is wanneer men het 

publiek kan overtuigen dat iets per ongeluk gebeurde. Een laatste is de goede bedoelingen van de 

actie uitspelen. 

Het ontkrachten van de ernst van de situatie is een riskante onderneming en kan opnieuw via vijf 

scenario’s. Sommige stakeholders hechten belang aan zaken waar anderen geen voeling mee 

hebben, waardoor de een sneller verontwaardigd zal zijn door deze communicatie dan de andere. De 

werkelijke toedracht van een fout of ongeluk kan in een positief perspectief geplaatst worden door 

er gelijkaardige zaken naast te zetten met een slechtere afloop. Door een snelle en daadkrachtige 

reactie op een probleem te benadrukken, kunnen beschadigde bedrijven de negatieve aandacht naar 

de achtergrond dringen. De crisis minimaliseren is ook een optie al komt dit volgens Benoit amper in 
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de praktijk voor. Een vierde mogelijkheid is om het uiteindelijke doel te noemen door te 

communiceren dat er nu even afgezien moet worden om later de vruchten te kunnen plukken. Vaak 

gaat degene die aangevallen wordt door een andere partij, als de feiten weerlegt kunnen worden, 

dubbel zo hard terugslaan. Een laatste mogelijkheid om de penibele situatie te ontmantelen is door 

de slachtoffers te vergoeden, al moeten die dit dan ook nog aanvaarden. 

De correctieve actie is de vorm die het object toelaat de begane fout te herstellen. Hier wordt een 

belofte gemaakt naar het publiek toe. Een uitbreiding hierop is om de garantie te geven dat het 

probleem wordt opgelost en dat het in de toekomst niet meer zal voorkomen. 

De laatste mogelijkheid bestaat uit het aanbieden van volledige excuses. Dit bestaat uit het toegeven 

van de fout en ook het vragen van vergiffenis. 

 

Benoit (1997, pp. 178-182) benadrukt dat het heel belangrijk is om onderzoek te doen naar de aard 

en de ernst van de crisis vooraleer een tactiek wordt toegepast. Het opnemen van schuld die 

eigenlijk aan een ander toebehoort kan bijzonder zware gevolgen hebben. 

1.4. Complexiteit van imago 

Mensen leven in een realiteit, vormgegeven door de media, eigen ervaringen en keuzes, en in 

sommige gevallen ook door bedrijven. Hieruit kiezen ze de facetten die aansluiten bij hun eigen 

overtuigingen (Wang, 2010, p. 255). Deze facetten vormen zich in het geheugen en dit is dan ook de 

plaats van waaruit een imago over een product of bedrijf wordt gereproduceerd (Nguyen & Leblanc, 

2001, p. 228). De afweging van deze subjectieve factoren is het eigenlijke vormingsproces van imago. 

Een goede relatie met de stakeholders kan al veel aan het licht brengen over hun perceptie van 

imago (Wei, 1999). Alvesson (1990, p. 377) vond het echter belangrijk op te merken dat imago niet 

enkel door persoonlijke ervaringen met bedrijf tot stand komt, maar ook door onbewuste, 

oppervlakkige en gemedieerde boodschappen. Zo wordt het vormingsproces een zeer uitgebreide en 

complexe oefening (Flavian, Guinaliu & Torres, 2005, p. 448). 

 

Omdat het imago het resultaat is van een samenvatting van de factoren die belangrijk bevonden 

worden door het publiek, treden er doorheen tijd en veranderende publieke topics vaak 

veranderingen in op (Tubillejas, et al., 2011, p. 360). Daarnaast zal de ene factor bij het individu 

zwaarder doorwegen dan bij een ander zodat bijvoorbeeld over hetzelfde object een ander imago 

heerst bij de consumenten dan bij de leden zelf (Williams & Moffit, 1997, p. 241). Het identificeren 

van deze groepsgebonden associaties zorgt voor een beter begrip van imago (Barich & Kotler in: 

Nguyen & Leblanc, 2001). Hoe een imago zich uiteindelijk vormt, hangt af van de externe realiteit, de 

eigen ervaringen en de boodschap die geïnterpreteerd moet worden (Stern et al., 2001, p. 203). Een 
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imago is zeer flexibel en kan in principe op elk moment veranderen (Williams & Moffit, 1997, p. 241). 

Het is bijna onmogelijk om een uniek imago uit te zenden, dus zullen er eerder verschillende imago’s 

bestaan naargelang de doelgroepen (Nguyen & LeBlanc, 2001, p. 228; Cameran, Moizer & 

Pettinicchio, 2010, p. 423). Sommige ondernemingen zijn actief in verschillende industrieën, zodat 

het niet alleen totaal tegenovergestelde stakeholders heeft, maar meteen ook verplicht is om diverse 

imago’s te managen (Zinkhan, et al., 2001, p. 2). 

1.5. Belang van imago 

Het is zeer gevaarlijk om het imago van je onderneming of organisatie te verwaarlozen. Een te groot 

verschil tussen het werkelijke en gewenste imago kan voor problemen zorgen bij de authenticiteit. 

Daarnaast kan dit verschil ook het ‘echte’ imago verbergen of hinderen (Gioia, Schultz & Corley, 

2000, p. 63). Een positief en consistent imago creëren en behouden bij de verschillende doelgroepen 

is van essentieel belang (Gray & Smeltzer, 1985, p. 77). Howard (1998) gelooft zelfs dat het een van 

de grootste redenen is waarom organisaties succesvol worden of niet. 

Het imago staat niet los van de strategie, integendeel, het is een integraal onderdeel van het 

communicatieproces (Tubillejas, et al., 2011, p. 357). Net omdat het een van de belangrijkste 

strategische beslissingen is (Brown, et al., 2006, pp. 103-104), kan het grote voordelen opleveren bij 

het publiek (Gray & Smeltzer, 1985, p. 75) en ten opzichte van de concurrentie (Tubillejas et al, 2011, 

p. 357). 

 

De kracht van imago komt voort uit het feit dat men vaker op zoek gaat naar eenvoud. Imago vervult 

deze taak bij de aankoopbeslissing door simpele symbolische voorstellingen aan de klant aan te 

bieden (Hite & Bellizzi, 1985). De beslissing van de klant komt zo vaker te liggen op de symbolische, 

ontastbare eigenschappen in plaats van de reële fysieke en functionele eigenschappen van een 

product (Stern et al., 2001, p. 202). Imago neemt deze subjectieve rol op zich en verleent goederen 

en diensten een effectieve meerwaarde. Het wekt vertrouwen, waardering en interesse op bij de 

relevante publieksgroepen (Nijhof, 1993, p. 13). Van der Grinten (2010, p. 24-25) ziet in een duidelijk 

imago een symbolische voet tussen de deur, het startpunt van waaruit mensen een organisatie 

tegemoet treden en bereid zijn een relatie met de organisatie aan te gaan. Voor het voorbeeld van 

de landbouw kan een goede kennis en een positief imago van de biologische producten de 

consument verder doen kijken dan de iets hogere prijs. 

 
Goede imago’s kennen voordelen voor werknemers of in ons geval de landbouwers. Zo is het voor 

iedereen belangrijk hoe de job die ze uitoefenen gezien wordt in de samenleving (Lim et al., 2000, 

p. 740). Via vrienden en familie, maar ook door de media gaan leden van een organisatie of bedrijf 
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nagaan hoe het imago beoordeeld wordt (Dutton & Dukkerich, 1991, p. 548). Daardoor zijn 

individuen bijzonder gemotiveerd om actie te ondernemen op twistpunten die de organisatie (of het 

imago ervan) kunnen schaden (Dutton & Dukerich, 1991, p. 520).  

1.6. Soorten imago 

De verschillende soorten imago worden in onderstaande alinea’s besproken. Gezien het onderwerp 

van deze verhandeling, het imago van de landbouw in Vlaanderen, wordt speciale aandacht 

geschonken aan sectorimago. Hoewel weinig relevante, academische informatie bestaat werd 

geprobeerd een duidelijk beeld te scheppen van het beeld dat leeft rond een volledige sector. Ook 

het imago van de landbouwer als beroep wordt nader onderzocht en bijgevolg dieper besproken. 

1.6.1. Sectorimago 

Het imago van een sector is een gebied waar veel minder onderzoek naar wordt gedaan in 

vergelijking met merkimago of bedrijfsimago (Cohen, Zalamanovitch & Davidesko, 2006, p. 447). 

Interesse in onderzoek rond dit thema dateert van de jaren zestig waardoor de gebruikte methoden 

en resultaten vanuit die periode weinig mogelijkheden bieden voor ons huidige onderzoek. Wel is, in 

beperkte mate recente theorie beschikbaar maar die ziet slechts twee componenten binnen het 

sectorimago, namelijk het imago van de werknemers en het imago van de tewerkstelling in de sector  

(Cohen et al., 2006, p. 471; Lim, Teo & See, 2000, p. 740; Ginige, Amaratunga & Haigh, 2007, p. 379).  

 

Het sectorimago is de moeilijkste factor om te beïnvloeden aangezien er meerdere bedrijven in actief 

zijn met verschillende imago’s. Heeft de sector een positief beeld, dan kan het imago van een 

onderneming  er enkel maar van profiteren. Is het echter negatief dan is het heel moeilijk om als 

onderneming boven het overkoepelende imago uit te stijgen (Zinkhan, et al., 2001, p. 3). Bij het 

belang van imago (zie: 1.5) zullen voornamelijk de werknemers de grootste impact ondervinden. In 

de eerste plaats om ze aan te trekken en vervolgens voor elke werknemer om te weten hoe zijn of 

haar job gezien wordt in de ogen van de samenleving (Lim, Teo & See, 2000, p. 740). De landbouw 

staat bekend als een harde sector waar het moeilijk overleven is. Hier zouden dan ook eerder 

negatieve dan positieve associaties aan verbonden worden door de burgers. 

Uit een onderzoek van Ginige et al. (2007, pp. 377-385) over het imago van de bouwsector in het 

Verenigd Koninkrijk bleek dat er door gebrekkige kennis van een sector negatieve percepties kunnen 

ontstaan. Een reden hiervoor is negatieve berichtgeving in de media, hoewel volgens Smith (in: 

Ginege et al., 2007, p. 377) diezelfde media beter gebruikt zouden moeten worden om een positief 

beeld te verspreiden. Jones (in: Ginnege et al., 2007, p. 378) toont aan dat een imago van een sector 

voor een lange tijd gebaseerd kan zijn op associaties uit het verleden. Denk maar aan het stereotype 
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beeld van de klagende landbouwer tussen het vee die dag en nacht werkt. Hier moet meer richting 

gegeven worden aan een landbouw die via sociale relaties de omgeving bij het productieproces 

betrekt en zo een onweerlegbaar, waarheidsgetrouw beeld van de sector aanbiedt (Smith, 2002). 

Negatieve berichtgeving kan echter ook positief uitdraaien; uit een onderzoek van Meijer en 

Kleinnijenhuis (2006, pp. 347-348) blijkt dat het rapporteren in de media over het succes of falen van 

een sector positief gerelateerd is aan het imago. In hun studie onderzoeken ze ook de 

landbouwsector in Nederland, die in die tijd heel vaak in het nieuws kwam door de moeilijke aard 

van de sector. Daaruit bleek dat de landbouw, ondanks de negatieve berichtgeving, heel wat steun 

kreeg van de respondenten. Meijer en Kleinnijenhuis (2006, p. 342) beschreven dit als het underdog 

effect. Hoe meer de landbouwers in het nieuws kwamen met hun pogingen om het hoofd financieel 

boven water te houden, hoe meer sympathie ze opriepen bij de Nederlanders. 

1.6.2. Beroepsimago 

Het jobimago refereert naar de gecombineerde overtuigingen van de beoefenaars van het beroep 

over de symbolische betekenis die toegekend wordt aan hun beroep, met zaken zoals sociale status 

en vaardigheid van de individuele leden als cruciale elementen (Birnbaum & Somers in: Lim et al., 

2000). 

Deze gecombineerde overtuigingen worden deels beïnvloed door de manier waarop de ‘interne 

leden’ geloven dat buitenstaanders over hun beroep denken (Lim, et al., 2000, p. 740). Zaken zoals 

prestige, integriteit, competentie en variatie van de opdracht tijdens de job  spelen duidelijk mee 

(Lim, et al, 2000, p. 745).  

Wotruba (1990, p. 118) formuleerde een specifieke job image scale die toegepast wordt op het 

vertegenwoordigersberoep, maar gezien de inhoudelijke incongruentie met het landbouwersberoep 

kunnen we hier geen beroep op doen. 

Uit zowel het onderzoek van Wotruba (1990) als van Lim (et al., 2000) blijkt dat het gewenste 

jobimago positief geassocieerd wordt met de toewijding van de werknemers en de jobtevredenheid, 

maar negatief gerelateerd is aan de intentie om met de job te stoppen Ook de sociale status en de 

ontwikkeling van een carrière kennen voordelen van een goed jobimago (Takase M., Maude P. & 

Maniase E., 2006, p. 340). Een goed imago voor de landbouwer kan zich dus concreet vertalen in een 

grotere toewijding en meer ‘werkplezier’ bij het uitvoeren van de job (Parent & Foreman, 2007, 

p. 17). 

1.6.3. Andere soorten van imago 

Om dit theoretische luik rond het imagoconcept af te sluiten, geven we verder nog de overige 

soorten imago. Zo verkrijgt u als lezer een globaal beeld mee. 
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Het bedrijfsimago is de indruk van het gehele bedrijf die de verschillende doelgroepen hebben. Dit 

imago bepaalt in grote mate het succes van de bedrijfsstrategie. Een slecht of zwak imago toont een 

verkeerde strategie of een mislukte communicatie over die strategie (Gray & Smeltzer, 1985, p. 73). 

De kenmerken van het bedrijfsimago worden door de consument gebruikt om het te onderscheiden 

van concurrenten (Fombrun & Shanley, 1990). 

Merkimago wordt door Keller (1993, p. 2) als volgt gedefinieerd: “Brand image contains the 

perceptions about a brand as reflected by the brand associations held in memory. The favorability, 

uniqueness and strength of the associations are critical to a brand’s success.” Een sterk merk kan een 

bepalende invloed hebben op het aankoopgedrag van de consument, meer nog, het maakt het 

betalen van een hogere prijs minder erg en wordt bij sommige producten of diensten gezien als een 

luxe factor (Gilaninia & Mousavian, 2012,  p. 7549). 

Een evenementimago bestaat volgens Gwinner (1997, p. 148) uit de subjectieve percepties over een 

evenement of activiteit binnen een specifiek marktsegment, beïnvloed door de persoonlijke 

geschiedenis die een individu heeft met het evenement. De auteur ziet een drietal componenten die 

het evenementimago uitmaken, namelijk in de eerste plaats het type van evenement (sport, muziek, 

politiek), de eigenschappen (grootte, geschiedenis, promoties) en als laatste de vergelijking van de 

persoonlijke kenmerken met die van het evenement (Gwinner, 1997, p. 148). 

Winkelimago of store image is het resultaat van alle variabelen die door de winkeluitbater veranderd 

kunnen worden om het koopgedrag van de klant te beïnvloeden. Smith en Sherman (1993, p.136) 

zeggen dat deze variabelen gaan van de service die men krijgt in de winkel tot de geuren en kleuren 

die gebruikt worden in de lay-out. 

Werkgeversimago ontstaat volgens Turban en Greening (1996, p. 660) uit het bedrijfsimago. Hoe 

beter het bedrijfsimago, hoe groter de interesse van potentiële werknemers. De voordelen voor de 

werknemer kunnen zowel economisch als sociaal zijn en komen vanuit een identificatie met het 

bedrijf (Ambler & Barrow in: Gilaninia & Mousavian, 2012, p. 7549). De bedoeling is om een imago te 

projecteren van een gewilde en goede werkplaats (Lievens, Van Hoye & Anseel, 2007, p. 48). 

Het productimago bestaat aan de ene kant uit de fysieke kenmerken van een product, gaande van 

design tot kleur, en aan de andere kant uit de gebruiksvriendelijkheid, duurzaamheid en de 

persoonlijke symbolische waarde (Kotler & Keller, 2010, p. 236). 

Het imago van een land zien Roth en Diamantopoulos (2009, p. 727) ontstaan als een generische 

constructie van niet alleen de verzameling van streekgebonden producten en technologische 

vooruitgang, maar ook van de economische, historische, politieke en culturele tradities. Vaak wordt 

dit vereenvoudigd door de consument in het aankopen van producten, zoals Papadopoulos en 
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Heslop (2003, p. 404) het ook zeggen: “the place-related images with which buyers and/or sellers 

may associate with a product”. 

Stadsimago is sinds kort aan het ‘boomen’ via allerlei ontwikkelingen binnen de city marketing. Sainz 

(2012, p. 100) ziet een stadsimago alle overtuigingen, ideeën en indrukken van de mensen dragen, na 

het beoordelen van de kwaliteit van de dagelijkse diensten zoals cultuur maar ook openbaar vervoer.  

Om een stad een nieuw of ander imago aan te meten spreekt de auteur van de conventionele 

technieken, zoals slogans, logo’s en infobundels, maar soms is het aangeraden beroep te doen op 

een subtielere aanpak via evenementen of ingewikkelde PR-strategieën. Uiteindelijk maakt Sainz 

(2012, p. 117) een belangrijk nuance, namelijk dat het imago de stad niet maakt, maar de stad het 

imago. 

Het is belangrijk te vermelden dat er doorheen de literatuur nog veel meer soorten van imago 

bestaan, maar gezien de minder relevante aard voor dit onderzoek wensen we hier niet verder op in 

te gaan. 
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2. IMAGO-ONDERZOEK 

 

Het vorige hoofdstuk besprak hoe een imago ontstaat, welke factoren er mogelijk een invloed op 

uitoefenen en hoe het gemanaged kan worden. Ook werd duidelijk dat imago de neiging heeft plots 

te veranderen, vaak door ongecontroleerde communicatie. De wetenschappelijke basis voor imago is 

zeer breed, en ook onderzoek naar imago kent veel domeinen. Daarom willen we aan de hand van 

dit tweede hoofdstuk een overzicht bieden van de mogelijke methoden. 

2.1. Inleiding 

“Imago-onderzoek is onderzoek naar de richting, kracht en inhoud van het beeld dat de doelgroep 

heeft over een bepaald object. Dat object kan zowel een merk, een bedrijf als een persoon zijn” (De 

Marez, 1999, p. 32).  Imago-onderzoek moet de overtuigingen, gevoelens, mentale beelden en de 

manier waarop het imago gerepresenteerd wordt, allemaal samenvatten in een enkele methode 

(Dowling, 1998, p. 27). Vooraleer overgegaan kan worden tot imago-onderzoek zijn er een aantal 

elementen die bepaald moeten worden. Zo moeten onderzoekers nagaan hoe betrokken de 

respondenten zijn met het thema van het onderzoek. Mogelijk nog belangrijker is op welke manier 

dit onderwerp in het geheugen van de respondent is opgeslagen (Pruyn, in Van Riel: 1994, p. 172). 

Pas als dit duidelijk is kunnen de onderzoekers overgaan naar het zoeken van een geschikte 

meetmethode. Bijgevolg dient ook opgemerkt te worden dat imago-onderzoek enkel maar nuttig kan 

zijn als het op geregelde tijdstippen herhaald wordt (De Marez, 1999, p. 32). 

De opslag van imago in het geheugen kan via drie verschillende wegen verlopen (Pruyn, in Van Riel: 

1994, p. 172). Eerst hebben we de lage verwerking van het imago, dat in het hoofd blijft hangen als 

een globale indruk van een object. De middelmatige verwerking ziet imago als een houding ten 

opzichte van het object, vormgegeven door een specifieke attitude van een persoon. Bij een hoge 

verwerking wordt imago gezien als een complex, gestructureerd schema (Petty & Cacioppo, in: 

Vyncke, 2011). Poiesz (1989, p. 466) voorzag een aantal kritiekpunten voor deze indeling. Voor hem 

bestond, volgens de vele invalshoeken uit de literatuur, een imago uit alle mogelijke combinaties van 

percepties, attitudes en subjectieve meningen, zowel bij hoge of lage verwerking. Hierdoor is er 

volgens hem heel wat verwarring, mogelijk ook vormgegeven door de overlappende concepten uit 

verschillende vakgebieden. Ondanks de kritiek blijven vele auteurs de indeling volgens verwerking 

hanteren (Alexander, van Loggerenberg, Lotriet & Phahlamohlaka, 2010; Gruber & Frugone, 2011; 

Veludo-de-Oliveira, Akemi & Cortez; Wu & Fu, 2011; Narli, 2010; Ten Klooster et al., 2008). Voor elke 

manier van verwerken (hoog, middel of laag) bestaan er geschikte onderzoeksmethoden (Ten 

Klooster et al. 2008, p. 511).Bij de hoge verwerking moet het meten van een imago eruit bestaan om 

de associaties die mensen hebben met een bepaald object bloot te leggen en te verkennen. Dit 
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betekent dat het gebruik van kwalitatieve methodes zoals de Kelly Repertory Grid of de Laddering 

methode aangewezen zijn. Bij de middelmatige verwerking is imago een theoretische en 

operationele equivalent van een attitude. De juiste technieken om dergelijke imago’s te meten zijn 

ofwel de Q-sort ofwel het gebruik van Likert-schalen. De lage verwerking ziet het imago als een 

holistische indruk van het ene object tegenover de concurrerende objecten. Hier wordt vaak gebruik 

gemaakt van multi-dimensional scales. Onderstaand schema geeft nog eens alle methodes volgens 

hun verwerking. In de volgende alinea’s bespreken we elke methode aan de hand van literatuur en 

bijhorend onderzoek. 

 

2.2. Methode voor imago-onderzoek bij lage verwerking 

2.2.1. Multi-dimensional scaling 

Lage verwerking van een imago door een persoon gebeurt wanneer enkel een globaal beeld van een 

object wordt opgenomen in het geheugen, zonder daar een attitude of complexe schema’s bij voor 

te stellen, bijvoorbeeld bij het imago van een land (Martin & Eroglu, 1993, p. 191). De gebruikte 

methode hiervoor blijkt uit academische literatuur het maken van een multi-dimensional scale 

(MDS). De eerste stap van een MDS bestaat er in de beschikbare hoeveelheid wetenschappelijke 

bronnen en eerdere onderzoeken over het object aan te wenden om de onderliggende elementen 

bloot te leggen (Mugavin, 2008; Jaworska & Cupetlovska-Anastasova, 2009, p. 8). Een gepaste manier 

om dit te doen is door middel van een semantische differentiaal, waarbij twee uitersten tegenover 

elkaar geplaatst worden (zoals koud – warm). De respondent moet aanduiden waar het concept zich 

tussen beide begrippen bevind (Martin & Eroglu, 1993, p. 191). Dit wordt dan gedaan met alle 

elementen om uiteindelijk een map te bekomen die alle verbanden  en elementen in kaart brengt 

(Mugavin, 2008). Een voorbeeld van zo’n map is te zien bij figuur 3 voor soft drinks (Chakraprani, 

2004). Het voorbeeld van Martin en Eroglu (1993, p. 193) biedt een mooi overzicht in hoe deze 

methode precies gebruikt kan worden na het bestuderen van de nodige academische auteurs. Zij 

gingen in hun studie na uit welke elementen het ‘landimago’ bestaat. Via een kleine enquête 

verspreid over twee groepen gingen ze een aantal begrippen en adjectieven opsporen die mogelijk 

deel uitmaken van het imago. De reden waarom ze twee groepen gebruiken is omdat ze aan de hand 

van de eerste groep zo veel mogelijk passende elementen van het construct gingen opsporen en die 

dan testten met behulp van de resultaten uit de tweede groep. De elementen die het meest 

LAGE VERWERKING MIDDELMATIGE VERWERKING HOGE VERWERKING 

Multi-dimensional scaling Q-sort method Kelly Repertory Grid 

 Likert-scales method Laddering 
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voorkwamen werden in een voorlopige lijst gegoten. Vervolgens gebruikten Martin en Eroglu (1993, 

p. 194) focusgroepen. Hier werden opnieuw een aantal onderwerpen besproken om de begrippen uit 

de eerste fase te kunnen afwegen met die uit een tweede fase. De gelijkenissen en bekomen 

tegenstellingen werden vervolgens aan een jury voorgelegd, opnieuw via semantische schalen. Elk 

jurylid, die een grote mate van kennis over het onderwerp had, duidde afzonderlijk aan, zonder 

invloed van de andere leden, welke elementen geschikt waren om opgenomen te worden in het 

construct en welke niet. In de laatste fase gingen de auteurs via een aantal factoranalyses de items 

afzonderen die het best pasten bij het imagoconcept en die werden vervolgens opnieuw getoetst aan 

de literatuur (Martin & Eroglu, 1993, p. 194). 

 

Aan het gebruik van de Multi Dimensional Scale zijn een aantal voordelen verbonden (Jaworska & 

Cupetlovska-Anastasova, 2009, p. 8). Het is namelijk een zeer flexibele methode die niet-lineaire 

relaties kan blootleggen. Daartegen staat wel dat de interpretatie van de resultaten subjectief kan 

zijn. Ook het bepalen van het aantal dimensies is niet eenvoudig. Aan de ene kant is er mogelijk 

informatieverlies, aan de andere kant moeten de respondenten gemotiveerd blijven om de schaal in 

te vullen (Martin & Eroglu, 1993, p. 194). 

Figuur 4: Soft drinks perceptual map. Bron: Chakraprani, 2004. 
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2.3. Methodes voor imago-onderzoek bij middelmatige verwerking 

De middelmatige verwerking ziet imago als een houding ten opzichte van het object, vormgegeven 

door een specifieke attitude van een persoon (Pruyn, 1990). Als we de Q-sort method en de Likert-

scales method vergelijken, zien we een aantal verschillen (Ten Klooster, Visser & de Jong, 2008, 

p. 515). De Q-sort kan vrij snel meerdere imago’s blootleggen, maar een algemeen imago komt er 

meestal niet uit voort. Het biedt ook weinig mogelijkheden om demografische variabelen te 

integreren. De survey aan de hand van Likert-schalen treedt dan weer minder in detail maar werkt 

veel efficiënter om een globaal imago te constateren. Daarbij is de survey goed om de elementen van 

het imago bloot te leggen waardoor het zich leent voor benchmark research of longitudinaal 

onderzoek. 

2.3.1. Q-Sort method 

De Q-sort methode is een onderzoeksmethode die gebruikt maakt van opgelegde 

keuzemogelijkheden uit een reeks van statements (Ten Klooster, et al. 2008, p. 512). Alle statements 

zijn gerangschikt en elke positie mag telkens maar een keer gebruikt worden. Wat specifiek anders is 

aan deze methode is dat de data-analyse omgekeerd gebeurt of met andere woorden, de 

respondenten worden de variabelen en de items worden de cases (Van Riel, Stroeker & Maathuis, 

1998). Deze methode bestaat uit vier fasen (Ten Klooster et al., 2008, p. 512). Zoals bij de meeste 

onderzoeksmethoden moet op zoek gegaan worden naar relevantie ideeën en opinies rond het 

onderzoeksobject. Deze verzameling van informatie heet de concourse en kan gebaseerd zijn op 

verschillende bronnen zoals interviews, inhoudelijke analyses of onderzoek van andere auteurs. 

De volgende fase bestaat er volgens Ten Klooster et al. (2008, p. 512) in een selectie te maken uit de 

statements en formuleringen die naar boven zijn gekomen tijdens het bestuderen van bestaande 

academische en andere informatiebronnen. Er wordt best een evenwichtige selectie tussen positieve 

en negatieve statements gemaakt (Schlinger, 1969). De statements worden willekeurig genummerd 

en afgedrukt op kaarten. De derde stap bestaat erin dat respondenten de statements plaatsen op het 

schema (figuur 5) volgens de mate waarin ze al dan niet akkoord gaan met de statements. Bij het 

bestuderen van de figuur blijkt dat de uiterste stellinginnamen slechts uit een enkel statement 

kunnen bestaan, en de mindere extreme uit meerdere (Ten Klooster et al. 2008, p. 512). De laatste 

fase van de Q-sort omvat de data-analyse. Er wordt een correlatiematrix gemaakt van alle Q-sorts 

(dus van alle respondenten) en de corresponderende antwoorden worden aangeduid. Via een 

factoranalyse worden de groepen volgens gedrag of houding ten opzichte van een onderwerp 

duidelijk. Het is dan de taak voor de onderzoeker om de verschillende overeenkomsten of 

discongruenties te rapporteren (Ten Klooster, 2008, p. 513). 
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Deze methode krijgt vaak steun aangezien het zowel kwalitatieve als kwantitatieve methodes 

combineert. Ze dient om gelijkaardige attitudes samen te brengen en afwijkende te scheiden. 

Hoewel er via een clusteranalyse of 

discriminatieanalyse hetzelfde bekomen kan worden 

bij de data-analyse, is de interpretatie ervan 

complexer en minder eenduidig (Cross, 2005; 

Fairweather & Swaffield, 2002 in Ten Klooster et al., 

2008). Zo bestaan er nog een aantal voorbeelden 

zoals het feit dat er minder respondenten voor nodig 

zijn om significante resultaten te bekomen en het 

maakt het onderzoek een pak aangenamer voor de 

ondervraagde. Nadelig is dan weer het feit dat de Q-

sort method veel tijd en inspanning vraagt van de 

respondent (Wood, Griffiths, Derevensky & Gupta, 

2002). 

2.3.2. Likert-scales method 

Een tweede, meer gangbare methode is het opstellen van een survey aan de hand van Likert-schalen. 

Deze schalen meten de attitude van een respondent ten opzichte van een stelling. Respondenten 

worden dus een aantal statements voorgelegd, waarop ze volgens de mate waarin ze ermee akkoord 

gaan moeten reageren, meestal geformuleerd aan de hand van ‘helemaal niet akkoord’ tot ‘helemaal 

akkoord’ (Likert, 1932). Deze schalen worden veel gebruikt in marketing onderzoek, door hun 

betrouwbaarheid en eenvoud (Ten Klooster et al., 2008, p. 513). Een belangrijke opmerking, gemaakt 

door Fishbein en Ajzen, is dat er geen rekening wordt gehouden met de mate waarin respondenten 

de ene statements belangrijker achten voor het meten van het imagoconcept dan andere statements 

(1975). 

 

Het meten van imago via Likert-scales doorloopt een aantal stappen (Ten Klooster et al., 2008, pp. 

513-514). In een eerste literatuuronderzoek (vaak aan de hand van interviews) worden een groot 

aantal potentiële statements verzameld. Deze fase komt overeen met die uit de Q-Sort method maar 

dan stopt hier ook de verdere vergelijking. Eens de items gevonden zijn, worden de schalen 

opgemaakt volgens de bevindingen van Likert (1932). De stellingen die niet duidelijk zijn, worden 

verwijderd. Voor de rest van het onderzoek worden de statements best voor de helft negatief en 

voor de andere helft positief geformuleerd (Ten Klooster, et al., 2008, p. 513). Uit de overgebleven 

statements wordt een finale survey opgesteld die via post, internet of persoonlijk contact met een 

Figuur 5: Q-sort scheme. Bron: Ten 
Klooster et al., 2008. 
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enquêteur wordt verspreid (Health Communication Unit, 2006). Bij het nagaan van de data worden 

vaak onderliggende factoren blootgelegd aan de hand van de factoranalyse. Dit resultaat is een 

gemiddelde houding ten opzichte van het object, vaak volgens demografische gegevens 

gesegmenteerd (Ten Klooster et al., 2008, p. 514). 

 

Er bestaan een aantal voor- en nadelen aan de Likert-schalen (Van Riel et al., 1998). Zo kennen veel 

mensen de schalen al waardoor er minder fouten optreden en het tijdverlies voor zowel onderzoeker 

als respondent kleiner wordt. Het is ook een zeer betrouwbare maatstaf voor kwaliteit. Aan de 

andere kant hangen de resultaten af van de representativiteit van de steekproef en kunnen er altijd 

fouten gemaakt worden bij het invullen. 

 

Alternatief voor Likert-scales 

Een ietwat complex alternatief voor de Likert-attitudeschalen ziet Narli (2010, p. 521) in de rough set 

theory. Deze techniek, gebaseerd op wiskundige berekeningen, kan de elementen waar men onzeker 

over is blootleggen. Bij het analyseren van gerelateerde cases wordt de vergelijkbare informatie 

duidelijk, waardoor de relatie ertussen het enige is wat onduidelijk blijft. Er wordt dus meer met 

veronderstellingen gewerkt. 

2.4. Methodes voor imago-onderzoek bij hoge verwerking 

Een imago dat via hoge verwerking in het geheugen opgenomen wordt, is een diepgeworteld, 

complex schema (Petty & Cacioppo, in: Vyncke, 2011). Om deze netwerken te meten wordt vaak 

gebruik gemaakt van enerzijds de Kelly Repertory Grid en anderzijds de Laddering technique. 

Dergelijke imago’s bestaan uit associaties met een bepaald object, we kunnen deze dus best 

blootleggen en verkennen aan de hand van deze kwalitatieve methodes (Ten Klooster et al., 2008, p. 

511). 

2.4.1. Kelly Repertory Grid 

De Kelly repertory grid technique is een gestructureerde interviewtechniek, waar inzicht bekomen 

wordt in de manier waarop mensen de afweging maken tussen een aantal keuzes, door ze in te delen 

in triades (Kelly in: Ten Klooster et al., 2008). Eerst gaan de onderzoekers in de beschikbare 

wetenschappelijke bronnen over dit onderwerp op zoek naar genoeg informatie om een repertory 

grid sessie te kunnen houden met bepaalde deskundigen van het onderwerp (Alexander et al., 2010, 

p. 485). Het onderwerp wordt voorgelegd door de onderzoeker aan de deelnemers waarop deze de 

elementen die zij zien gaan identificeren en er pseudoniemen voor gaan formuleren. Dit 

vereenvoudigt het analyseproces van de onderzoekers en maakt vergelijken met andere 
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respondenten toegankelijker (Alexander et al., 2010, p. 485). Vervolgens worden drie elementen 

over een onderwerp aan de geïnterviewde voorgelegd. Hier wordt de vraag gesteld om aan een 

eigenschap van deze elementen te denken die twee ervan samenbrengt, maar een van de drie 

elementen volledig doet afscheiden van de andere twee (Karapanos & Martens, 2008). 

De deelnemer aan het onderzoek wordt in de tweede fase gevraagd om een score toe te kennen aan 

deze elementen volgens een semantische differentiaal (zie 2.2.1). De relaties tussen de elementen en 

de attributen kunnen bijgevolg nagegaan worden door een clusteranalyse, een factoranalyse of een 

multi-dimensional scaling (zie 2.2.1.) zodoende gelijkaardige constructen te groeperen (Alexander et 

al., 2010, p. 485). 

2.4.2. Laddering 

De Laddering technique wordt gezien als een geschikte manier om diepere inzichten te verkrijgen in 

een onderwerp waar nog maar weinig onderzoek naar gedaan werd (Gruber & Frugone, 2011, 

p. 504). De basis van de Laddering research method is de middel-doelketen. Deze theory, uitvoerig 

besproken door Gutman (in: Wu & Fu, 2011) steunt op de veronderstelling dat de associaties die bij 

een object (product of dienst) horen, op een bepaalde manier gestructureerd zijn, met als uiteindelijk 

doel de afweging te maken of deze overeen komen met de wensen en doelen van de persoon in 

kwestie (Vyncke, 2011). Laddering  laat onderzoekers toe om het gedrag van een individu bloot te 

leggen met bruikbare resultaten. Deze methode wordt voornamelijk gebruikt om de mening en 

attitude van een individu over een object te bespreken (Veludo-de-Oliveira et al., 2006). Bij deze 

methode wordt geprobeerd dit denkpatroon, dat aan de basis ligt van de middel-doelketen, bloot te 

leggen via een gestructureerd schema of de hierarchical value map (Reynolds & Gutman, 1988). Deze 

map legt niet alleen het informatieverwerkingsproces bloot, maar ook hoe beslissingen worden 

gemaakt, wat handig kan zijn bij gelijkaardige imago’s of identieke producten (Wu & Fu, 2011, 

p. 886). Een minpunt is dat hiervoor subjectieve overwegingen gemaakt dienen te worden door de 

onderzoekers. 

Door gebruik te maken van semigestructureerde diepte-interviews, mogelijk via focusgroepen, 

(Reynolds & Gutman, 1988) kunnen de ondervraagden vrijuit en in hun eigen bewoordingen 

antwoorden. Dit is een intensieve maar belonende praktijk. De interviewer kan doorvragen op 

bepaalde thema’s om zo een structurele relatie tussen attributen van een object, de gevolgen ervan 

en de persoonlijke doelen van de geïnterviewde bloot te leggen. Een subgroup van twintig personen 

zou de onderzoekers genoeg data moeten opleveren om significante resultaten te behalen in het 

begrijpen van de middel-doelketens van het object (Gruber & Frugone, 2011, p. 499). 
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CONCLUSIE  

 

Het concept ‘imago’ kent tot op vandaag geen algemeen aanvaarde definitie, dus bestaat er in het 

academische vakgebied een waaier aan verschillende betekenissen (Tubillejas et al., 2011). Doorheen 

het onderzoek naar imago werden steeds meer invalshoeken toegevoegd die de complexe aard 

ervan duidelijk maken (Zinkhan et al., 2001, p. 3). Hoewel men over het ontstaan van het concept vrij 

eenduidig de identiteit van een object aanduidt (De Pelsmacker et al., 2011, p. 12), blijft de sociale 

context waarin een imago kan ontstaan aan belang winnen binnen onderzoek (Gilpin, 2010, p. 267). 

Auteurs halen hiervoor een reeks interne en externe beïnvloedende krachten aan (Cornelissen, 2000, 

p. 121). De belangrijkste stap voor het meten van een imago is de vergelijking te maken tussen hoe 

mensen het imago van binnen en buiten het object zien, en aan de hand van deze verschilpunten het 

imago bij te schaven. (Spyropoulou et al., 2010, p. 753). 

 

Er bestaan verschillende technieken om het imago te ‘managen’. Hieronder verstaan we het 

behouden van een positief, veranderen naar een nieuw of herstellen van een beschadigd imago 

(Gray & Smeltzer, 1985; Nguyen & LeBlanc, 2001; Benoit, 1997). Het grootste en meest frequente 

probleem is dat er een te groot verschil bestaat tussen het werkelijke en gewenste imago (Gioia et 

al., 2000, p. 63). Dit kan zorgen voor authenticiteitsproblemen. Nochtans kunnen goede imago’s het 

keuzeproces aanzienlijk vereenvoudigen voor bijvoorbeeld een consument die tussen twee 

gelijkaardige producten moet kiezen. Daarbij is er een grote unanimiteit binnen het academische 

onderzoeksgebied dat een sterk imago alleen maar voordelen oplevert voor (potentiële) werknemers 

(Lim et al., 2000, p. 740). Uiteindelijk bestaan er heel veel imago’s, gaande van een beroepsimago, 

sectorimago, bedrijfsimago, merkimago, evenementimago, winkelimago, landimago, stadsimago, 

productimago, werkgeversimago en nog heel wat andere soorten. 

 

Imago-onderzoek moet de overtuigingen, gevoelens, mentale beelden en de manier waarop het 

imago gerepresenteerd wordt, allemaal samenvatten in een enkele methode (Dowling, 1998, p. 27). 

Deze vorm van research gaat na hoe het imago wordt opgeslagen in het geheugen, volgens een van 

de verwerkingsprocedures. Zo heb je de hoge, middelmatige en lage verwerking (Pruyn, 1990), met 

elk hun bijhorende methodes. Het meten van een attitude, wat in deze verhandeling van toepassing 

is, vraagt een van de methodes van de middelmatige verwerking. Voor ons onderzoek is het 

geschikte model de Likert-scales (zie: 2.3.2.). Het feit dat we met een longitudinale studie te maken 

hebben, er een attitude (van de Vlaming) moet gemeten worden en dit de eenvoudigste manier is 

om respondenten te bevragen, maakt duidelijk waarom we voor deze methode hebben gekozen. De 
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procedure van de ‘Likert scales method’ vormt de leidraad voor het verdere verloop van dit 

beleidsrapport. Eerst gaan we op zoek naar de elementen van het imago aan de hand van de 

kwalitatieve fase, door ons vormgegeven aan de hand van open vragen. Daarna geven we uitleg bij 

onze opgestelde survey volgens de methode van Likert om uiteindelijk aan de hand van een pretest 

de goede statements te bekomen. We gaan dan na of we in onze pool van statements geschikte 

dimensies kunnen samenstellen aan de hand van schaalconstructies en de attitudescores voor deze 

schalen bepalen uiteindelijk welke dimensies het imago positief of negatief beïnvloeden. Dit komt 

allemaal aan bod in het verdere verloop van dit imago-onderzoek van de landbouw in Vlaanderen. 
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IMAGO LANDBOUW & LANDBOUWER 
 

3. HET IMAGO VAN DE LANDBOUW IN VLAANDEREN 

 

Op basis van het vorige hoofdstuk bepaalden we de meetmethode voor dit imago-onderzoek. De 

eerste fase omvat een kwalitatieve fase waarin de huidige elementen van het imago van de 

landbouw worden gezocht. Dit komt in volgende alinea’s aan bod. 

3.1. Toelichting keuze imago-elementen 

Om het imago van de landbouw en de landbouwer met behulp van Likert-schalen te kunnen meten, 

moeten we de elementen waaruit het imago bestaat zien te achterhalen (Ten Klooster et al., 2008, 

p. 513). Recente studies met het landbouwimago als specifiek onderwerp zijn amper te vinden in de 

wetenschappelijke literatuur. Om echter een duidelijk beeld te krijgen van de dimensies van beide 

imago’s doen we onder meer beroep op de longitudinale studie, waartoe ook deze verhandeling 

behoort, in opdracht van het Vlaams Infocentrum voor Land- en Tuinbouw (VILT), die om de vijf jaar 

wordt gevoerd. Deze werd gestart in 1992 door Agrinfo, en uitgevoerd door Censydiam, het centrum 

voor systematische diagnostiek in marketing. In dit imago-onderzoek werden 32 diepte-interviews 

afgenomen om de motivaties die de consument had ten opzichte van de landbouw te achterhalen.  

 

In 1997 vervolgde Censydiam deze studie en kwam de nadruk pas echt te liggen op welke elementen 

nu eigenlijk deel uitmaken van het imago van de landbouw. Dit kwam er in opdracht van het VILT. 

Het onderzoek van Censydiam (1997, pp. 1-2) baseerde zich op een kwalitatieve fase waarin een 

aantal personen (N=10), in een niet-gestructureerd interview, werden bevraagd naar welk 

woordgebruik er precies bestond met betrekking tot de landbouw. Op basis van deze getuigenissen 

werd door Censydiam in de kwantitatieve fase een vragenlijst vervaardigd die via een gestructureerd 

face-to-face-interview bevraagd werd aan 500 respondenten uit Vlaanderen. Uit beide 

onderzoeksfasen kwamen volgende elementen van het imago van de landbouw en landbouwer naar 

voor (Censydiam, 1997, p. 11): voedselvoorziening, hard werk, kwaliteit, dierenwelzijn, 

milieu(vervuiling), chemische middelen, norse landbouwer, economische waarde. 

 

Het eerst imago-onderzoek na Censydiam vond vijf jaar later plaats en was van de hand van Lemaire 

(2002). De kwantitatieve analyse werd voortgezet door middel van een opgestuurde vragenlijst in 

plaats van een persoonlijk interview. In totaal stuurden toen 739 respondenten een bruikbare 

vragenlijst terug. De attitude van de Vlaming ten opzichte van de landbouw werd bevraagd aan de 
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hand van een vragenlijst bestaande uit 58 stellingen, te beantwoorden via een Likert-schaal. De 

onderwerpen waren toen gebaseerd op de resultaten uit 1997 (Censydiam), en bevatte de 

elementen die hierboven beschreven staan, aangevuld met de rol van de overheid, modernisering, 

biologische productie, regels en wetten, de kennis van de jeugd over de landbouw, vervreemding, 

labels en de opleiding van de landbouwers. Met behulp van een aantal sociodemografische 

variabelen werden vier clusters beschreven die de verschillende Vlaamse houdingen ten opzichte van 

de landbouw weergaven. Uiteindelijk bracht deze imagostudie aan het licht dat de landbouw vrij 

positief aanzien werd in de maatschappij ondanks de moeilijke periode die het in die tijd onderging. 

De landbouwer kreeg voornamelijk een positief imago toebedeeld en ook werd het belang van de 

sector op zich erkend. De eis dat landbouwproducten kwaliteitsvol en gezond moeten zijn, bleek 

toen ook al sterk te leven bij de bevolking (Lemaire, 2002, p. 155). 

 

Van den Abeele (2007) breidde het imago-onderzoek vijf jaar later uit met het opnemen van actuele 

onderwerpen. In de vragenlijst, opnieuw bevraagd met Likert-schalen werden alle elementen uit de 

studie van Lemaire (2002) opgenomen en aangevuld met volgende onderwerpen: 

gewasbeschermingsmiddelen, het slachten van dieren, moeilijkheidsgraad van het 

landbouwersberoep, Europa, biobrandstoffen, nieuwe toepassingen, wonen in de omgeving van de 

landbouw en de sociale interactie. Dit imago-onderzoek kon beroep doen op data uit 646 bruikbare 

surveys (Van den Abeele, 2007, p. 61) en bracht in tegenstelling tot de studie van Lemaire (2002) 

maar drie clusters aan het licht die een andere houding hadden ten opzichte van de landbouw. De 

conclusie van Van den Abeelde (2007, p. 175) luidde dat er in vergelijking met het vorige onderzoek 

heel wat positieve ontwikkelingen te zien waren. Vooral het belang van de landbouw werd hoger 

ingeschat en ook de relatie tussen de landbouw en het milieu was fel verbeterd. Wel waren ook een 

aantal negatieve evoluties te merken. Zo stond men minder open voor een kleinschalige landbouw 

dan in het vorige onderzoek en de industrialisering van de sector, waardoor het familiale dreigt 

verloren te gaan, bleek veel minder een probleem.  

 

Voor onze studie anno 2012 werd de volledige vragenlijst uit 2007 (Van den Abeele) als basis 

gebruikt, mits een paar inhoudelijke updates, alsook de toevoeging van nieuwe, actuele thema’s: het 

onderhoud van het platteland, familiale karakter, kapitaalintensiviteit, duurzaamheid, groene energie 

en exportmogelijkheden. Deze werden ingegeven door het VILT, aangezien het infocentrum op de 

hoogte is van de laatste ontwikkelingen binnen de landbouwsector. Wij wensen echter op te merken 

dat deze niet uit een kwalitatief vooronderzoek kwamen. Hoewel nieuwe thema’s interessant 

kunnen zijn voor het onderzoek, behoren ze daarom nog niet tot het imago. Daarom werd het 

onderdeel van de vragenlijst omtrent het landbouw- en landbouwersimago ‘getoetst’. Dit werd 
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gedaan door het opnemen van de vraag ‘Welke score op tien geeft u de Vlaamse 

landbouw/landbouwer en op basis van wat wens u deze score toe te kennen?’. Via deze vraag 

kwamen we te weten wat het eerste was waar men aan dacht bij het bespreken van de landbouw en 

de landbouwer (zie bijlage). Deze antwoorden werden gebundeld en diegene die het vaakst 

voorkwamen, werden beschouwd als de huidige elementen van het landbouw- en 

landbouwersimago, een techniek gebruikt in onderzoek van Ten Klooster et al. (2008, p. 514) maar 

ook in andere (Molina, Gomez & Martin-Consuegra, 2010, p. 724; Van Heerden & Puth, 1995, p. 14). 

Dit is dan ook de reden waarom in de analyse en de uiteindelijke resultaten niet alle items uit de 

originele vragenlijst werden gebruikt. Er werd als het ware een schifting doorgevoerd van wat wel en 

niet tot het imago behoort. De stellingen die wel werden opgenomen, zijn allemaal gerelateerd aan 

de gevonden dimensies van beide imago’s en worden later besproken in het gedeelte methodologie 

(zie hoofdstuk 4). Wij wensen wel op te merken dat hoewel betrouwbaar, er in dit geval ook 

informatieverlies bestaat. Zo konden wij via deze vraag niet achterhalen welke elementen van het 

imago zwaarder doorwegen op het uiteindelijke globale beeld van de Vlaming over de landbouw en 

de landbouwer. Ook zijn mogelijke elementen onderbelicht gebleven door enkel het eerste wat in de 

respondent op komt te bevragen. Wel kunnen we aan de hand van de gepaste analyses een eerste 

indicatie geven van welke elementen beide imago’s mogelijk positief of negatief beïnvloeden. 

 

De elementen die bij het huidige imago van de landbouw aan het licht kwamen, waren: milieu, 

duurzaamheid, biologische landbouw, voedselvoorziening, economische waarde, voedselkwaliteit, 

streekgebonden producten en respect. 

Voor het imago van de landbouwer behouden we: hard werk, dierenwelzijn, klagers, opleiding en de 

sociale relatie met de omgeving. 

 

Om deze dimensies van het landbouw- en landbouwersimago duidelijk te maken worden ze in 

volgende pagina’s uitvoerig. Voor we echter overgaan tot de bespreking van de individuele 

componenten van het landbouw- en landbouwersimago, schetsen we kort de actuele situatie van de 

landbouwsector in 2012. Dit geeft de lezer een accuraat beeld van de situatie in de sector. 

3.2. Situatieschets landbouwsector 2012 

Voor deze korte bespreking van de landbouwsector werd telkens gebruik gemaakt van de meest 

recente cijfermatige bronnen. Doorheen dit deel kunnen er dus opmerkingen gemaakt worden die 

dateren van enkele jaren terug. Wij hebben er echter voor gekozen deze wel te geven om een zo 

actueel mogelijk beeld van de landbouw in Vlaanderen te scheppen. 
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De Vlaamse landbouw zoals we die vandaag kennen, wordt voornamelijk vormgegeven door de 

Europese Unie (Segers, Van Molle & Vanpaemel, 2004, p. 112) met het zogenaamde 

Gemeenschappelijk Landbouwbeleid of GLB. Het recentste Landbouwrapport (2010, p. 133) ziet twee 

pijlers binnen dit Europese plan, namelijk het markt- en inkomensbeleid (wat voornamelijk steun 

vanuit de overheid voor het revitaliseren van de landbouwsector inhoudt) en het programma voor 

plattelandsontwikkeling of PDPO. Dit laatste slaat op de veranderende relatie van de landbouw met 

de (sociale) omgeving, het milieu, de levenskwaliteit en economische daadkracht (PDPO II,  2007, 

p. 6). 

 

Bijna de helft van de beschikbare grond in Vlaanderen is ingenomen door de landbouw (LARA, 2010, 

p. 243). Het aantal mensen actief (LARA, 2010, p. 213) in 2010 in de landbouw bedroeg 56.575 

personen, waarvan 45.279 uit de rechtstreekse familie van de zaakvoerder, zo’n 80%. Tien jaar 

geleden was het totale aantal nog 72.066 personen. Ondanks het hoge percentage van 

familiegerelateerde werknemers, is het met de opvolging minder goed gesteld. De kinderen die het 

bedrijf kunnen overnemen hebben vaak geen interesse in de sector of hebben iets anders 

gestudeerd en werken buitenshuis (LARA, 2010, p. 289). Van de bedrijfsleiders die ouder zijn dan 50 

jaar is slechts 13%  zeker van een opvolger (LARA, 2010, p. 214) terwijl degenen die zeker zijn dat ze 

er geen zullen vinden maar liefst 55% bedraagt. 

 

De voornaamste sectoren (LARA, 2010, p. 214) uit de landbouw, die goed zijn voor ongeveer drie 

vierde van de totale opbrengst, zijn die van de melk en verwante producten, rundvlees, varkensvlees, 

groenten en niet-eetbare tuinbouwproducten. Behalve het varkensvlees vertonen deze sectoren 

dalende verkoopcijfers (Algemene Directie Statistiek en Economische informatie, mei 2012). Het 

gemiddelde inkomen per landbouwbedrijf is al een aantal jaar aan het dalen (Boerenbond, 2012, 

p. 1). Voor 2012 ziet het er opnieuw slecht uit met een voorspelde daling van 18,4% in vergelijking 

met 2010. De directe steun vanuit de overheid is licht gestegen en bedraagt in 2010 gemiddeld 

11.411 euro op jaarbasis per landbouwbedrijf (Agentschap voor Landbouw en Visserij, 2011). Voor 

landbouwers die het moeilijk hebben het hoofd boven water te houden, werd sinds kort de vzw 

Boeren op een Kruispunt opgericht (VILT, 2012, 3 september). 

 

Het duurzaamheidconcept is ook binnen de landbouw aan een stevige opmars bezig, mede door de 

media (De Telegraaf, 28 mei 2012). Dit begrip omvat de sociale, economische en ecologische 

leefbaarheid van de sector en de relatie van deze componenten met elkaar (Baker, 2006, p. 7). 

Hoewel er al een positieve trend zichtbaar is voor de landbouwsector, merken Vervloet, Van 
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Gijseghem en Bergen (2012, pp. 7-8) dat ondanks de gedane inspanningen al meer bereikt kon 

worden. 

De landbouw kent een moeilijke relatie met het milieu, al zijn er de laatste jaren heel wat initiatieven 

genomen om de druk op de natuur en de omgeving te verminderen (Vervloet et al., 2012, pp. 7-8). 

Een overkoepelde term, die zwaar gesteund wordt door de overheid is eco-efficiëntie (LARA, 2010, p. 

246). Dit begrip omvat alle mogelijke maatregelen die kunnen getroffen worden door landbouwers 

om hun druk op het milieu te verminderen, en zo efficiënt mogelijk om te springen met de 

beschikbare natuurlijke middelen (Heal, 1998, p. 1). Het Landbouwrapport (2010, pp. 246-268) geeft 

met raadgevingen voor de landbouwer aan waar inzake zorgvuldig gebruik van chemische 

gewasbeschermingsmiddelen, water, energie, bodem, meststoffen, broeikasgassen, afval en de 

uitstoot van fijn stof verbeteringen mogelijk zijn. 

Het sociale welzijn van de landbouwer in Vlaanderen bestaat uit (LARA, 2010, pp. 305-310) de 

administratieve lasten, die een groter wordende bron van ergernis en stress zijn, arbeidsongevallen 

door de intensivering van de sector, de armoede, beroepstrots en de bestuurlijke schaalvergroting 

waardoor landbouwbedrijven zich steeds verder gaan afzonderen van de publieke functies zoals de 

overheid of gezondheidszorg. 

 

Ook de landbouwer moet mee met de technologische vooruitgang en verdere digitalisering (VILT, 

2006, 19 september). Sinds 2006 bestaat de mogelijkheid voor de landbouwer om zijn aanvragen en 

andere administratie via het E-loket te doen. Op dit moment zijn meer dan 20.000 landbouwers 

aangemeld via dit medium (VILT, 2012, 3 mei; VILT, 2012, 23 april). 

Een steeds vaker opduikend fenomeen, gezien de economische druk, is de verbreding van de 

landbouw. Hier neemt de sector een rol op binnen de maatschappij (Verdonck et al. 2011, p. 6) door 

een aantal engagementen aan te gaan met de omgeving. Voorbeelden hiervan zijn hoevetoerisme, 

groene zorg (LARA, 2010, p. 313), beheer van natuur en landschap (Gysels, 2003, p. 30) of de verkoop 

van eigen geproduceerde hoeveproducten (Toestandsrapport, 2007, p. 50). 

De bekendste trend blijft echter de biologische landbouw. De Vlaamse overheid ziet de biologische 

landbouw als ‘een belangrijke partner voor een duurzame toekomst’, omdat hier geen chemische 

middelen of kunstmest gebruikt wordt bij het productieproces (Strategisch Plan Biologische 

Landbouw, 2008, p. 6). Aan het eind van 2011 waren er 282 geregistreerde biologische landbouwers 

in Vlaanderen (Samborski & Van Bellegem, 2012). Deze intensieve landbouwmethode kost iets meer 

in de winkel waardoor er zo’n 20% minder opbrengsten zijn (VILT, 2012, 4 maart). Het grootste 

probleem van de biologische landbouw wordt besproken door Aerts en Lips (aangehaald in: De 

Tavernier, Lips & Aerts, 2010, p. 85), ze spreken van de dubbele moraal van de consument. De burger 

wil gezondere en betere voeding maar is niet bereid de kost hiervan te dragen. 
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3.3. Elementen van het imago van de landbouwsector 

3.3.1. Inleiding 

Het imago van een sector, in dit geval de landbouw, is zeer moeilijk te beïnvloeden aangezien 

meerdere landbouwbedrijven erin vervat zitten met elk hun specifieke eigenschappen en praktijken 

(Cohen et al., 2006, p. 471). Vaak zijn dergelijke imago’s gebaseerd op hardnekkige en subjectieve 

associaties uit het verleden (Jones, 2005 in Ginige et al., 2000, p. 741). Wie denkt er bij het woord 

landbouwer niet aan een oude man, in werktenue en rubberen laarzen met zijn tractor ploegend op 

het veld? Dergelijke stereotypen geven niet de reële situatie van de innoverende landbouwer weer 

(VILT, 2010, 23 september). Hoe negatiever het imago van een sector, hoe nefaster de gevolgen voor 

de werknemers. In ons geval betekent een negatief landbouwimago een slecht gevoel bij de 

landbouwers zelf. Het is voor ieder van hen, net als in andere beroepen, belangrijk hoe hun job 

aanzien wordt door de ogen van de samenleving (Lim et al., 2000, p. 740). Daarbij zullen 

buitenstaanders bij een slechte perceptie van de sector niet snel geneigd zijn in de landbouw te gaan 

werken (Ginige et al., 2007, p. 379). 

 

De meest voorkomende elementen die door de respondenten van deze studie werden geformuleerd, 

en dus effectief deel uitmaken van het imago van de landbouw, waren het milieu, biologische 

landbouw, duurzaamheid het belang van de sector, voedselkwaliteit, respect voor het werk en 

streekgebonden producten. Deze worden hieronder verder toegelicht. 

3.3.2. Impact op milieu 

De relatie van de landbouw met het milieu kent twee gezichten. De positieve invloed die de sector 

heeft op de omgeving strekt zich over het vormen en onderhouden van het platteland (Europese 

Commisie – Landbouw en ontwikkeling, 2012). De landbouw heeft positieve gevolgen voor het 

landschap en het behouden van groene zones in een urbaniserende omgeving. Het biedt 

mogelijkheden voor ontspanning en recreatie en zorgt voor een gezonde leefomgeving (VILT, 2012, 1 

januari). De negatieve impact is meer bekend en wordt steeds vaker ondersteund door 

wetenschappelijk onderzoek. Hoewel veel landbouwers zijn afgestapt van schadelijke producten 

blijven de nefaste effecten voor de natuur duidelijk (Rodriquez et al., 2004, p. 28). Landbouw blijft 

een van de grootste uitstoters van CO²: door het keren van het land en het ‘vernietigen’ van planten 

komen grote hoeveelheden koolstofdioxide vrij (Litteman et al., 2003). Het gebruiken van chemische 

middelen ter bescherming van de oogst is ook zeer schadelijk maar te belangrijk voor een goede 

opbrengst, ondanks invloed op bodem en water (Rodriquez et al., 2004, p. 30). De moeilijke oefening 
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die nu gemaakt moet worden is het vinden van een balans tussen het gebruik van de schadelijke 

methoden en de voedselvoorziening van de mens (VILT, 2012, 15 oktober). 

3.3.3. Biologische landbouw 

Biologische landbouw wordt gedefinieerd als landbouw die geen gebruik maakt van chemische 

bestrijdingsmiddelen, geen kunstmeststoffen en kent geen genetisch gemanipuleerde organismen 

(Strategisch Plan Biologische Landbouw, 2008, p. 6). De producten zijn dus minder schadelijk voor de 

gezondheid. Deze methode van ‘boeren’ is zeer intensief waardoor de mensen die bewust voor de 

biologisch gekweekte producten kiezen, iets meer betalen in de winkel (VILT, 2012, 5 september). In 

de Vlaamse samenleving worden biologische producten vaak als duurder beschouwd in vergelijking 

met de meer gangbare goederen. De vereniging voor ecologisch leven en tuinieren (VELT, 2002, 

pp. 1-5) maakt hieruit de conclusie dat de algemene waardering voor voedsel gedaald is. De 

consument verwacht ook te veel, de beste kwaliteit aan een zo laag mogelijke prijs. 

Figuur 3 toont het jaarlijkse verloop van de geregistreerde biologische landbouwers. Zo zijn er steeds 

minder biolandbouwers die in de financiële problemen komen. De oorzaak hiervan is een betere 

kennis van de materie, betere begeleiding en een sterkere sector (Samborski & Van Bellegem, 2012, 

p. 10). 

 

 

Figuur 5: Verloop geregistreerde biolandbouwers. Bron: departement Landbouw en Visserij 
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3.3.4. Duurzaamheid 

Een duurzame landbouw houdt niet alleen rekening met de natuurlijke hulpmiddelen die nu voor 

handen zijn, maar ook met de toekomstige generaties. In Vlaanderen zaten de landbouwers de 

afgelopen jaren niet stil, het thema krijgt steeds meer aandacht en dat vertaalt zich in de prioriteit 

die gesteld wordt bij het opmaken van de nieuwe, Vlaamse beleidsplannen (Vervloet, Van Gijseghem 

en Bergen, 2012, pp. 7-8). Het VILT publiceerde in 2011 een reportage waaruit blijkt dat de landbouw 

in Vlaanderen zijn verantwoordelijkheid heeft opgenomen. De impact op de omgeving is een serieus 

stuk afgenomen. Wel valt uit de reportage af te leiden dat de vergoedingen die verkregen worden 

vanuit de markt te laag zijn, mede omdat de consument zich niet bewust is van de inspanningen die 

gemaakt moeten worden voor duurzame productie (VILT, 2011, 17 oktober). Nochtans word 

duurzaamheid steeds belangrijker voor de consument (VILT, 2011, 30 maart). Het uiteindelijke doel 

van duurzaamheid is de best haalbare combinatie te vinden tussen de economie, het milieu en het 

sociaal welzijn van de landbouw in Vlaanderen op lange termijn (Norman & MacDonald, 2004, 

p. 243). 

3.3.5. Belang voor voedselvoorziening en economie 

Het belang van de landbouw wordt sterk benadrukt in een rapport van de Britse overheid over de 

toekomst van de voedselproductie (Government of Science, 2011). Zonder de landbouw zou er een 

groot tekort aan eten zijn, iets wat nog meer een rol zal spelen in de komende decennia gezien het 

stijgend wereldbevolkingscijfer (Cervantes-Godoy & Dewbre, 2010). Daardoor heeft de 

landbouwindustrie een positieve invloed op de tewerkstelling. Een goed draaiende landbouw biedt 

mogelijkheden voor gelieerde sectoren, zoals transport, horeca en constructeurs van 

landbouwmateriaal, maar ook voor de kleinere landbouwbedrijven die zich vaker gaan specialiseren 

(UNCTAD, 2008). Toch wordt opgemerkt dat het aandeel van de sector op tewerkstelling op 

nationaal vlak afneemt, wat logisch is gezien de vooruitgang in andere domeinen (Byerlee, de Janvry 

& Sadoulet, 2009). De bijdrage van de Vlaamse landbouw aan de economie is nochtans niet mis, het 

leverde via landbouwproducten een positieve bijdrage van 3,4 miljard euro aan de Vlaamse 

handelsbalans in 2009 (LARA, 2010, p. 213). 

3.3.6. Kwaliteit en veiligheid voedsel 

De kwaliteit van voedsel wordt door de consument vaak beoordeeld aan de hand van eigen 

subjectieve criteria (Jover, Montes & Fuentes, 2004, p. 456). Deze criteria strekken zich uit over een 

aantal zaken zoals de specifieke eigenschappen van het product, het productieproces en de mate 

waarin de producten gecontroleerd worden (Brunso, Fjord & Grunert, 2002, p. 11). Een Europees 

onderzoek (Europese Commissie, 2012, pp. 16-17) naar de mening van de lidstaten over 
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voedselveiligheid- en kwaliteit in relatie tot het platteland, kwam tot de conclusie dat kwaliteit de 

grootste invloed heeft bij het aankopen van voedsel. Voor Vlaanderen werden de kwaliteitsnormen 

voor de voedselproductie- en veiligheid bepaald door het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Deze 

regels voorzien de consument van goede gezonde producten en informatie over de oorsprong en 

productiemethoden (Vlaamse Overheid – Departement Landbouw en Visserij, 2012, p. 21). 

3.3.7. Respect 

Het concept ‘respect’ komt uit de sociale psychologie en wordt gedefinieerd als een affectief, 

mentaal antwoord op een persoon die door het individu hoog aanzien en eerbiedigd wordt 

(Wojciszke, Abele & Baryla, 2009, p. 975). In een onderzoek van Hilferink, Westernik en Konig (2008, 

p. 2) wordt gezegd dat de landbouw gewaardeerd wordt door de moeilijke sector en zware 

investeringen die nodig zijn. Zo bleek uit een enquête dat de landbouwer voor het zware werk gerust 

een pak meer mag verdienen (VILT, 2011, 22 april). Toch bestaan er nog zekere vooroordelen over de 

stiel, voornamelijk bij mensen uit de stad en jongeren. Zij twijfelen het meest aan het feit of de 

landbouw wel milieuvriendelijk werkt (Hilferink et al., 2008, p. 2). In het algemeen is de Vlaming 

positief over de landbouw, voornamelijk voor de voedselproductie en het onderhoud van het 

platteland (VILT, 2011, 9 november). 

3.3.8. Streekgebonden producten 

Streekgebonden producten, ook wel de landbouwproducten uit de ‘korte keten’ genoemd, winnen 

aan steun bij de Vlaamse consument en beleidsorganen (VILT, 2011, 12 oktober). Hoewel de 

consument de weg naar de hoeveproducten niet altijd even gemakkelijk vindt, zien zowel Europa als 

Vlaanderen het groeiende potentieel in (VILT, 2012, 24 april). Het ‘Strategisch Plan Korte Keten’ 

(Vlaamse Overheid, Departement Landbouw en Visserij, 2011, p. 4) voorziet een aantal 

basisprincipes van dergelijke ‘hoeveverkoop’. De betrokkenheid van de consument met de producent 

wordt groter, mede doordat tussenschakels uit het proces worden gelaten. Het lokale karakter van 

de korte keten is erop gericht om de plaatselijke inwoners te motiveren te participeren in het 

landbouwproces. De producent krijgt een eerlijkere prijs in ruil voor gezonde en oprechte voeding 

‘van bij ons’. Cazaux (2010, p. 11) ziet de grootste voordelen op sociaal (beter contact, herontdekken 

landbouw), ecologisch (minder transport, minder verpakking) en economisch vlak (steun regionale 

economie, eerlijke prijs). De auteur (2010, p. 12) ziet ook minpunten aan het verhaal van korte keten 

in de zin dat het zeer tijdsintensief is voor de producent en de afzet niet altijd verzekerd is. 
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3.4. Elementen van het imago van het landbouwersberoep 

3.4.1. Inleiding 

Het imago van de landbouw op de mensen die erin werken heeft grote gevolgen, maar wat nog meer 

effect zal hebben is het imago van het beroep van de landbouwer zelf (Lim et al., 2000, p. 740). Het 

jobimago verwijst naar de overtuigingen van de beoefenaars van het beroep over de symbolische 

betekenis die toegekend wordt aan hun beroep door anderen, waarin sociale status en de nodige 

vaardigheden van de leden een rol spelen (Birnbaum & Somers in: Lim et al., 2000). 

 

De meest voorkomende elementen die door de respondenten van deze studie werden geformuleerd, 

en dus effectief deel uitmaken van het imago van de landbouwer, waren het harde werk, de 

klagende landbouwer, de afstand tot de maatschappij, opleiding en het dierenwelzijn. Deze worden 

hieronder verder toegelicht aan de hand van theoretische en actuele bijdragen. 

3.4.2. Hard werk 

De claim dat landbouwers hard moeten werken voor een mager inkomen werd in de vorige 

imagostudie van het VILT (Van den Abeele, 2007, p. 90) slechts gesteund door een derde van de 

Vlamingen. Nochtans is de boerenstiel er niet eenvoudiger op geworden, meer en meer wordt gewag 

gemaakt van de landbouwer als manager van zijn landbouwbedrijf (Sectoriale beleidsnota Landbouw 

en Visserij, 2007, p. 20). Het is niet enkel een proces van planten, oogsten en verkopen, 

tegenwoordig is de landbouwer werkgever, boekhouder, kweker en onderhouder van het platteland. 

Voornamelijk de bijkomende administratieve lasten zijn een doorn in het oog, een probleem dat de 

laatste jaren alleen maar erger is geworden (LARA, 2010, p. 305). De zware arbeidsinspanningen 

worden intensiever, ondanks dat er op technologisch vlak vaker gewerkt kan worden met 

hoogwaardige machines en materiaal (De Morgen, 2011, 30 juni). De arbeidsongevallen zijn vrij 

hoog, zeker in de landbouwsectoren waar gewerkt wordt met dieren (VILT, 2012, 25 april). Daarbij 

zijn de onvoorspelbare weersomstandigheden, de nachtelijke bezoeken aan de stal bij bevallingen en 

de moeilijke financiële tijden enkel maar factoren die bijdragen aan het beeld van de landbouwer als 

harde werker (De Morgen, 2011, 30 juni). 

3.4.3. Klager 

De klagende landbouwer is een hardnekkig vooroordeel dat bestaat binnen de Vlaamse 

gemeenschap. Er bestaan veel krantenartikels waarin een landbouwer aan het woord komt en zijn 

beklag doet over het weer, de hoge kosten en het vele werk voor een mager inkomen (De Standaard, 

2002, 5 juli; De Morgen, 2011, 30 juni; Het Belang van Limburg, 2012, 6 oktober; Trends Magazine, 

2012, 16 augustus). De redenen van klagen zijn volgens Piet Vanthemsche, hoofd van de 
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Boerenbond, zeker gegrond. In een artikel van De Morgen (2011, 30 juni) zegt hij dat “de landbouw 

al sinds 2008 in de problemen zit. De inkomsten van de landbouwer zijn afhankelijk van zo veel 

factoren waardoor het lastig rondkomen is. Mensen vergeten dat aan een nieuwe tractor een forse 

lening vastzit.” Vanthemsche besluit: “het vergt veel kennis en een grote kapitaalinjectie om een 

landbouwbedrijf te doen slagen.”  

3.4.4. Afstand tot maatschappij – gesloten gemeenschap 

Het wordt sommige landbouwers verweten te ver van de maatschappij te staan, er is geen ruimte 

voor dialoog en als er van buitenaf toch geprobeerd wordt de interactie op gang te trekken wordt dit 

nors afgebroken (VILT, 2008, 23 mei; VILT, 2007, 3 augustus). Niet alle landbouwers gaan de dialoog 

echter uit de weg, zij blijven voeling houden met wat de omwonenden en de consument werkelijk 

willen (VILT, 2006, 1 juni). Jezelf buiten de maatschappij zetten, wat bij sommige landbouwers het 

geval is, wordt in het psychologische vakgebied omschreven als sociale exclusie (Molden, Lucas, 

Gardner, Dean, Knowles, 2009, p. 451). Hoewel het voor elke persoon een basisbehoefte is ergens 

toe te behoren, blijven sommigen de toegang tot een actieve deelname in het sociale leven van de 

gemeenschap (bewust) ontzegd (Bossert, D’Ambriosio, & Peragine, 2006, p. 777). In het voorbeeld 

van de landbouwer kan dit gevolgen hebben voor het gedrag en de gemoedsrust, aangezien sociale 

uitsluiting hevige negatieve gevoelens kan oproepen zoals woede. Mensen kunnen zich door deze 

exclusie van de gemeenschap willekeurig gaan afzetten tegen elke vorm van sociaal contact, of dit nu 

goedbedoeld is of niet (Molde et al., 2009, p. 451). 

3.4.5. Opleiding 

Het opleidingsniveau van de landbouwer in Vlaanderen neemt toe. Naast de opleidingen in het 

secundair onderwijs (40%), stappen nu ook steeds meer starters het landbouwberoep in met een 

diploma van de hogeschool of universiteit (18%) op zak (LARA, 2010, p. 302). De leiders van 

landbouwbedrijven die de dagelijkse taken uitvoeren met enkel praktische ervaring als achtergrond 

maken nog maar net de helft uit (LARA, 2010, p. 303). Dit betekent niet dat landbouwers met een 

lage scholingsgraad sneller failliet zullen gaan, vooral het feit dat veel boerderijen geen opvolger 

vinden en de sector de afgelopen jaren heel wat klappen te verwerken kreeg, zorgen hiervoor (VILT, 

2010, 25 februari). In een onderzoek van Kilpatrick (2000, p. 21) wordt het belang van opleiding en 

bijscholing benadrukt: “Landbouwbedrijven die openstaan voor bijscholing zullen sneller nieuwe 

toepassingen invoeren die erop gericht zijn de winstkansen te verhogen. Opleiding en training laten 

de laatste innovaties aan bod komen waardoor de landbouwer betere inzichten krijgt in waar hij zijn 

productieproces kan verbeteren.” 
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3.4.6. Dierenwelzijn 

Dierenwelzijn krijgt steeds vaker de aandacht van de consument, zeker wanneer belangengroepen 

zoals GAIA dit aankaarten in de media (De Standaard, 2012, 9 juni). Nochtans bestaan er vaak 

misvattingen over wat volgens de consument de criteria van dierenwelzijn moeten zijn 

(Vanhonacker, Verbeke, Van Poucke, Pieniak, Nijs & Tuyttens, 2012, p. 81), waarbij de 

wetenschappelijke feiten nog te vaak worden genegeerd. De enige manier om dierenwelzijn te 

garanderen is via wetgeving (McGlone, 2001, p. 78). In Vlaanderen werden landbouwers die wensten 

inkomenssteun te ontvangen vanaf 2005 een aantal regels opgelegd inzake dierenwelzijn. Wie zich 

hier niet aan hield verloor automatisch ook zijn steun (Cazaux, Van Gijseghem & Carels, 2008, p.  25). 

Of de landbouwer zich nu aan de regels houdt of niet, de grootste uitdaging blijft nog steeds de 

publieke opinie ervan te overtuigen dat het welzijn van de landbouwdieren in Vlaanderen goed is en 

dit ook zo zal blijven (McGlone, 2001, p. 78). 
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3.5. Conclusie 

Bij imago-onderzoek aan de hand van de methode van Likert moeten we eerst op zoek naar de 

elementen van het imago. Via een kwalitatief vooronderzoek werden deze elementen, die het imago 

van de landbouw en de landbouwer in Vlaanderen uitmaken, gevonden. Voor de landbouw waren 

volgende zeven dimensies belangrijk: milieu, duurzaamheid, biologische landbouw, 

voedselvoorziening, economische waarde, voedselkwaliteit, streekgebonden producten en respect. 

Voor het imago van de landbouwer bekwamen we: hard werk, dierenwelzijn, klagers, opleiding en de 

sociale relatie met de omgeving. 

 

De situatieschets van de landbouwsector in 2012 maakte duidelijk dat er op dit moment heel wat 

obstakels te overwinnen zijn. Hoewel grotendeels vormgegeven door de Europese Unie via het GLB 

(Segers et al., 2004, p. 112), blijft het financieel harken om rond te komen voor de landbouwer. Het 

landbouwinkomen daalt nu reeds enkele jaren op rij en ook de opvolging voor de steeds ouder 

wordende landbouwer lijkt niet langer verzekerd (LARA, 2010, p. 214). De klassieke sectoren zoals 

melk, vleesindustrie, groenten en fruit blijven de grootste vertegenwoordigers van de sector maar 

recente praktijken zoals duurzame en biologische landbouw nemen toe (De Telegraaf, 28 mei, 2012). 

Een uitweg voor de landbouw kan de verbrede landbouw zijn. Door het opnemen van een sociale 

functie binnen de samenleving kan de landbouwer voor zichzelf en de betrokken personen een 

meerwaarde bieden. 

 

In het volgende stuk van deze verhandeling gaan we de methodologie uiteenzetten die de leidraad 

vormt doorheen de analyses en rapportages. We bespreken eerst welke items we voor ogen hebben 

om de dimensies voor zowel de landbouw als het landbouwersberoep te bespreken en hoe deze 

omgevormd worden naar een bruikbare schaal. Deze constructies komen verder aan bod tijdens de 

bespreking van de resultaten. Ook worden hypotheses geformuleerd, gebaseerd op relevante 

studies, artikels of cijfers, die we via de sociodemografische variabelen uit dit onderzoek wensen na 

te gaan. Als derde punt wordt gekeken welke evolutie het imago van de landbouw en de landbouwer 

gemaakt heeft in de laatste tien jaar. 
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METHODOLOGIE 
 

4. METHODOLOGISCHE BESPREKING 

4.1. Inleiding 

In dit onderdeel wensen we de methodologische keuzes voor dit onderzoek te verantwoorden. Uit 

bovenstaande literatuur bleek dat zeven dimensies het imago van de landbouw bepalen en vijf dat 

van de landbouwer. Dit gebeurde aan de hand van een kwalitatieve analyse van de open vragen die 

aan de respondenten uit dit onderzoek werden voorgelegd. In de volgende alinea’s gaan we de 

stellingen, uit de imagostudie van het VILT uit 2007 (Van den Abeele), die bij deze dimensies 

aansluiten voorstellen en de interne consistentie controleren via Cronbachs Alpha voor 

schaalconstructies (zie bijlage). We maken hiervoor gebruik van het programma SPSS v.20 ofwel 

‘Statistical Product and Service Solutions’. Alle output die via dit statistisch verwerkingsprogramma 

tot stand kwam, vindt u terug in de bijlage. Ook de lijst met de stellingen die we uiteindelijk 

gebruiken in het onderzoek kan u daarin terugvinden. Daarnaast formuleren we de hypothesen die 

betrekking hebben tot de sociodemografische dimensies van het imago van de landbouw en 

landbouwer en bespreken we hoe we het longitudinale karakter van deze studie behouden door de 

vergelijking te maken met de resultaten uit zowel 2002 (Lemaire) als 2007 (Van den Abeele). 

4.2. Bespreking kwalitatieve fase 

Voor deze eerste fase werd beroep gedaan op de methode gebruikt door Ten Klooster et al. (2008, 

p. 514). De kwalitatieve fase van een imago-onderzoek waarbij gebruik gemaakt wordt van de Likert-

attitude-scales moet de bestaande elementen van een imago duidelijk maken. Dit kan door een 

uitgebreide literatuurstudie, een serie open vragen, diepte-interviews of andere varianten zoals 

focusgroepen (Molina, Gomez & Martin-Consuegra, 2010, p. 724; Van Heerden & Puth, 1995, p. 14). 

Wij deden beroep op twee open vragen die beide de persoonlijke houding van de respondent ten 

opzichte van het imago van de landbouw en dat van de landbouwer nagingen. Een beperking hiervan 

is wel dat we niet zo diep kunnen gaan als bij een diepte-interview of focusgroep. We zijn er van 

overtuigd dat deze open vragen waardevolle inzichten hebben opgebracht voor deze studie. De grote 

steekproef (N=809) bracht voldoende meningen in kaart. Bij verder onderzoek naar het imago van de 

landbouw van Vlaanderen raden wij wel aan om de kwalitatieve fase uit te breiden de basis waarin 

deze elementen naar voor komen te vergroten. Alle antwoorden op beide vragen zijn te vinden in de 

bijlage. 
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4.3. Dimensies imago landbouw 

4.3.1. Impact op milieu 

Door vijf stellingen met het onderwerp van de mogelijk positieve of negatieve impact van de 

landbouwer op het milieu samen te brengen in een schaal, wensen we deze dimensie zo uitgebreid 

mogelijk te bespreken. Na het uitvoeren van de reliability analysis bleek dat het eerste item 

(‘Landbouw is milieuvervuilend.’) omgeschaald moest worden. Na deze stap bekwamen we een 

degelijke interne consistentie, uitgedrukt in een Cronbachs Alpha van α = 0,665. De academisch 

aanvaarde grens is 0,65, we kunnen deze schaal in deze vorm gerust aanvaarden. Sommige 

elementen van het imago zullen besproken worden met slechts een stelling. Deze dimensie bestaat 

dan niet uit een schaal, maar uit de gemiddelde attitude van de Vlaming. Wij beseffen dat dit een 

beperking vormt voor dit onderzoek, maar het negeren van een te lage Cronbachs Alpha zou de 

resultaten naar onze mening nog meer schade berokkenen. Deze dimensies behoren nog altijd tot 

een van beide imago’s, maar worden niet zo diep besproken als sommige andere dimensies, hoewel 

we het graag anders hadden gezien. 

Voor de impact op het milieu kunnen we voor de rest van ons onderzoek beroep doen op deze 

schaal. 

 

Landbouw is milieuvervuilend. 

De landbouw produceert de jongste jaren met steeds meer respect voor het milieu. 

De natuur zou onder druk komen te staan als de landbouw in Vlaanderen verdwijnt. 

Er is een belangrijke taak voor de landbouw weggelegd in het onderhoud van het platteland. 

Landbouwers moeten vergoed worden voor het onderhoud van het platteland. 

4.3.2. Biologische landbouw 

We toetsten twee stellingen die de schaal van de dimensie ‘biologische’ landbouw moeten uitmaken: 

 

Voedsel uit de biologische landbouw is gezonder dan voedsel uit de traditionele landbouw. 

Onze landbouw moet volledig overschakelen op de biologische productiewijze. 

 

De betrouwbaarheidsanalyse van SPSS liet een zeer goede Cronbachs Alpha zien α = 0,803. We 

kunnen aannemen dat deze stellingen een betrouwbare schaal voor de dimensie biologische 

landbouw genereren. 
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4.3.3. Duurzaamheid  

Voor de derde ‘driver’ van het landbouwimago, met name ‘duurzaamheid’ werd via deze vijf 

stellingen geprobeerd een intern consistente schaal op te stellen: 

 

De Vlaamse landbouw is de jongste jaren steeds duurzamer gaan produceren. 

Groenten en fruit moeten seizoensgebonden geteeld worden. 

Landbouwers mogen door Europa goedgekeurde genetisch gemodificeerde gewassen 

uitzaaien. 

Landbouwers gaan zorgvuldig om met gewasbeschermingsmiddelen. 

Door de toepassing van nieuwe technieken worden steeds minder kunstmest en  

gewasbeschermingsmiddelen gebruikt. 

 

De vijf gevonden stellingen bleken geen goede schaal te zijn, waardoor we opteerden om de twee 

grootste ‘verstoorders’ van de consistentie uit de schaal te halen, namelijk ‘Groenten en fruit moeten 

seizoensgebonden geteeld worden’ en ‘Landbouwers mogen door Europa goedgekeurde genetisch 

gemodificeerde gewassen uitzaaien’. Na ook het omschalen van de vijfde stelling werd een schaal 

bevonden die een Cronbachs Alpha had van α = 0,586, die niet meer verhoogd kon worden door het 

weglaten van een van de drie elementen. Zoals eerder aangehaald gebruiken we deze schaal liever 

niet aangezien we zo geen volwaardige schaal in onze resultaten kunnen opnemen. De laatste twee 

stellingen in verband met gewasbeschermingsmiddelen worden bijgevolg ook geschrapt. 

4.3.4. Belang voor voedselvoorziening en economie 

 De vierde dimensie die het belang voor de voedselvoorziening en de economie benadrukt bevat vier 

stellingen. De eerste meting via Cronbachs Alpha bracht geen consistente schaal aan het licht, 

waardoor we opteerden om de stelling ‘We beseffen niet meer dat al ons voedsel uit de landbouw 

komt’ weg te laten. Hierdoor hielden we er uiteindelijk toch een betrouwbare schaal aan over met 

een Cronbachs Alpha α = 0,763. We kunnen in het verdere onderzoek dus zeker beroep doen op deze 

samengestelde dimensie. 

 

 

Landbouw is belangrijk, want het zorgt voor onze voeding. 

We beseffen niet meer dat al ons voedsel uit de landbouw komt. 

Landbouw is belangrijk voor de autonomie van een land. 

Landbouw levert een belangrijke bijdrage aan de economie van ons land. 
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4.3.5. Kwaliteit en veiligheid voedsel 

Voor de kwaliteit en veiligheid van het Vlaamse voedsel, de vijfde ‘driver’ van het landbouwimago 

formuleerden we vier mogelijke stellingen. Uit een eerste analyse bleek dat de interne consistentie 

niet gewaarborgd was, waardoor het slechtste element uit de schaal werd verwijderd, namelijk ‘De 

kwaliteit van landbouwproducten vermindert door het gebruik van kunstmest en 

gewasbeschermingsmiddelen.’ De Cronbachs Alpha van de drie overgebleven stellingen bleek wel te 

voldoen aan onze voorwaarden, α = 0,654. 

 

De kwaliteit van Vlaamse landbouwproducten is beter dan die van ingevoerde producten. 

Vlaamse landbouwproducten zijn veiliger dan ingevoerde producten. 

De kwaliteit van landbouwproducten vermindert door het gebruik van kunstmest en 

gewasbeschermingsmiddelen. 

Vlaams vlees is veilig. 

4.3.6. Respect 

De zesde ‘driver’ van het landbouwimago omvat het thema respect. Hiervoor stelden we volgende 

beweringen op: 

 

Ik heb bewondering voor mensen die vandaag aan landbouw doen. 

De landbouwer wordt ondergewaardeerd in onze maatschappij. 

 

Na het testen van deze schaal via Cronbachs Alpha werd ook hier een te lage score gevonden 

α = 0,586. Zoals eerder aangehaald gebruiken we deze schaal beter niet, hoewel er inhoudelijk zeker 

overeenkomsten te noteren waren. De dimensie respect wordt dus aan de hand van een enkele 

landbouwstelling besproken. 

4.3.7. Streekgebonden producten  

De streekgebonden productie of landbouw in de ‘korte keten’ is de laatste dimensie die deel 

uitmaakt van het landbouwimago. Hiervoor werden volgende stellingen gebruikt: 

 

Producten rechtstreeks gekocht bij de boer zijn beter. 

Ik verkies producten te kopen uit Vlaanderen. 

Ik heb meer vertrouwen in producten die ik rechtstreeks bij de boer koop. 
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We bekomen een goede Cronbachs Alpha α = 0,724. Dit laat ons toe deze schaal als intern consistent 

te beschouwen en hierdoor wordt verder onderzoek mogelijk. 

4.4. Dimensies imago landbouwer 

4.4.1. Hard werk 

Voor deze samengestelde dimensie doen we beroep op twee stellingen die semantisch heel goed 

overeenkomen, maar niet kunnen beschouwd worden als een intern goede schaal α = 0,426. Uit de 

reliability analysis blijkt dat ze samen geen consistente schaal vormen, dus wordt een van beiden, 

hoewel er inhoudelijk zeker een waarde is om ze beiden te gebruiken voor deze schaal, niet 

opgenomen. Dit vergt een genuanceerdere blik op de resultaten, mogelijk was er bij een groter 

aantal items rond dit thema meer kans op een goede schaalconstructie. 

 

De landbouwer heeft geen leven: hard werken en weinig verdienen. 

Het beroep van landbouwer wordt steeds moeilijker uit te oefenen. 

 

4.4.2. Klager  

Deze dimensie berust op het cliché van de landbouwer als klager. De gebruikte stellingen polsen naar 

het klaaggedrag en de redenen hiervoor: 

 

Landbouwers klagen altijd, voor hen is het nooit goed. 

Landbouw is een zeer kapitaalsintensieve sector. 

Landbouwers krijgen een eerlijke prijs voor hun producten. 

 

Gezien de Cronbachs Alpha helemaal niet voldoet aan de vooropgestelde voorwaarden, worden de 

oorzaken van het vele klagen als stellingen geschrapt en gebruiken we enkel de eerste bewering om 

deze dimensie van het imago te bespreken. Die dekt, naar ons gevoel, inhoudelijk zeker de lading. 

Hierdoor wordt de informatie minder gedetailleerd maar blijven alle mogelijkheden voor een 

exhaustieve rapportering mogelijk. 

4.4.3. Afstand tot maatschappij 

De schaal voor deze dimensie meten we aan de hand van volgende stellingen: 

 

Het beroep van landbouwer zal steeds minder gekend zijn. De vervreemding wordt steeds groter. 

Het onderwijs moet meer aandacht besteden aan landbouw. 
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Het contact met de consument moet versterkt worden (markten, boerderijbezoeken,…). 

 

Er zijn geen problemen met deze schaal, de Cronbachs Alpha bewijst dit α = 0,720. 

4.4.4.  Opleiding 

Voor deze dimensie van het landbouwersimago moeten we opnieuw schrappen in de stellingen. In 

onze bevraging werden twee items gebruikt. De interne consistentie van deze schaal bleek niet 

gewaarborgd waardoor we deze ‘driver’ verder gaan bespreken met een enkele stelling 

‘Landbouwers zijn laaggeschoolde mensen’.  

 

Landbouwers zijn laaggeschoolde mensen. 

De landbouwer moet zich regelmatig laten bijscholen. 

 

Hoewel gewerkt wordt met een enkele stelling, biedt dit voor ons onderzoek nog genoeg 

mogelijkheden. 

4.4.5. Dierenwelzijn  

De laatste dimensie van het landbouwersimago omvat het thema dierenwelzijn. Hiervoor 

formuleerden we volgende stellingen: 

 

De landbouwer behandelt zijn dieren met respect. 

De landbouwer is dag en nacht in de weer voor zijn dieren. 

Voor de landbouwer is vetmesten belangrijk. 

 

Om de schaal intern consistent te maken werd de derde stelling ‘Voor de landbouwer is vetmesten 

belangrijk’ verwijderd. Hierdoor bekwamen we een degelijke Cronbachs Alpha van α = 0,661. Hoewel 

deze niet erg hoog is, kan ze gezien de wetenschappelijke norm toch voldoen en maken we er dan 

ook gebruik van in de rest van ons onderzoek. 

4.5. Onderzoeksvragen 

Imago-onderzoek is gekenmerkt door het achterhalen van de dimensies waaruit een imago bestaat. 

Ook voor deze verhandeling naar het imago van de landbouw in Vlaanderen wensen we de 

achterliggende ‘drivers’ bloot te leggen, maar nog belangrijker, welke dimensies een positieve of 

negatieve invloed uitoefenen op het imago. Om een zo volledig mogelijk beeld weer te geven van de 

situatie in 2012 worden twee verschillende imago’s onderzocht, namelijk dat van de landbouw als 
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sector, en dat van de landbouwer als beroep. Beiden bestaan uit meerdere elementen die qua 

actualiteit relevant zijn. Daarom wensen we alvast een onderzoeksvraag als volgt te formuleren: ‘Wat 

zijn de elementen van het landbouw- en landbouwersimago anno 2012 en welke invloed oefenen ze 

uit op de globale houding van de Vlaming ten opzichte van de sector en het beroep’. Het eerste deel 

van deze vraag werd al beantwoord in voorgaande theoretische uiteenzetting, maar hoe de 

dimensies zich ten opzichte van het globale imago verhouden wordt in de bespreking van de 

empirische resultaten uit de doeken gedaan. 

Een tweede invalshoeken zoeken we in de sociodemografische variabelen die werden opgesteld om 

meer inzichten in de populatie te verkrijgen. We zoeken uit waar we verschillen kunnen vinden qua 

houding ten opzichte van het landbouw- en landbouwersimago binnen de samenleving, bijvoorbeeld 

tussen man of vrouw, oud of jong, hoger opgeleid of lager opgeleid. 

Een derde belangrijke invalshoek voor dit imago-onderzoek is welke evolutie het gemaakt heeft sinds 

de vorige studie en de studie daarvoor. We hebben altijd het longitudinale karakter van deze 

verhandeling benadrukt dus wensen wij aan het eind van dit onderzoek ook een antwoord te vinden 

op de deze onderzoeksvraag, namelijk wat is de evolutie van beide imago’s vergeleken met de 

studies uit 2002 en 2007? 

4.6. Hypothesen 

Om de sociodemografische hypotheses te kunnen bespreken voor het landbouw- en 

landbouwersimago gebruiken we twee vragen die de score van de respondent op tien meten voor 

beide imago’s. We kunnen geen gebruik maken van de som van de attitudescores van de elementen 

die werden gevonden uit de kwalitatieve fase aangezien we hier te snel door de bocht tot een score 

voor het totale imago komen. Deze attitudescores kunnen voor de dimensies apart wel aangeven 

wat de imagoscore is, maar samen vormen ze volgens ons geen betrouwbare coëfficiënt aangezien 

we met omschalingen en dimensies zitten die slechts uit een enkel statement bestaan. De bevonden 

scores op tien geven echter wel een duidelijk middel om mee te werken. We zullen in volgende 

gevallen dus telkens een score op tien krijgen die we via de geschikte parametrische toetsen kunnen 

vergelijken om zo een eventueel significant verschil te vinden. Op deze manier worden we in staat 

gesteld een relevante uitspraak over deze hypothesen te doen (zie bijlage). 

4.6.1. Geslacht 

Mannen en vrouwen verschillen qua interesses op vele domeinen. Zo veronderstellen we dat 

mannen meer aandacht zullen schenken aan sport, technologie en de economie terwijl de assumptie 

heerst dat vrouwen eerder een voorkeur hebben voor cultuur, mode en de sociale dimensies van 

onze maatschappij. In een Europees onderzoek (Eurobarometer 336, 2010, p. 16) naar de mening 
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van de Europeaan over de landbouw bleek dat mannen van zichzelf vonden dat ze er een grotere 

kennis van hadden en dus ook beter geïnformeerd waren dan vrouwen. We kunnen dus poneren dat 

de mannen een beter imago zullen linken aan de landbouwsector, gezien de technische aard ervan, 

en de vrouwen een positiever beeld van de landbouwer zullen hebben vanwege de sociale 

connotaties. Om dit te onderzoeken formuleerden we volgende hypothese: 

 

H1a: Vlaamse mannen staan positiever ten opzichte van de landbouw als sector dan vrouwen. 

H1b: Vlaamse vrouwen hebben een positiever beeld van de landbouwer dan mannen. 

4.6.2. Kennis 

De kennis van een bepaald object kan een invloed hebben op de houding van de persoon ten 

opzichte van dat object (Sapp, 2002, p. 38). In een onderzoek van Marcketti en Shelley (2009, p. 330) 

bleek dat mensen die veel wisten over een bepaald onderwerp, meer dan wat enkel in de media 

kwam, zich ook meer op de achterliggende dimensies gingen focussen. Mensen met zicht op deze 

verborgen elementen, hadden vaker een positievere houding ten opzichte van dat object verkregen. 

In het voorbeeld van de landbouw vertaalt zich dat bijvoorbeeld naar de redenen waarom het op dit 

moment niet goed gaat in de sector op economisch en sociaal vlak (De Morgen, 2011, 30 juni). We 

zouden dus kunnen veronderstellen dat mensen die een goede kennis hebben van de landbouw er 

een betere attitude tegenover zullen hebben en er dus ook een beter imago aan zullen linken. Om de 

kennis van de respondenten over de landbouw te meten, werden tien multiple-choicevragen 

opgesteld die u kan terugvinden in de vragenlijst (zie bijlage). Om een onderscheid te maken tussen 

de kennisniveaus, werden de scores op tien omgezet naar een categorische variabele. De 

respondenten die vijf of minder juiste antwoorden konden geven werden ingedeeld in de lage 

kenniscategorie, de mensen met een score van zes of meer werden ingedeeld in de hoge 

kenniscategorie. De hypothesen zijn: 

 

H2a:  Mensen met een slechte kennis van de landbouw zullen er dan ook een negatief imago aan 

toekennen. 

H2b: Mensen met een slechte kennis van het landbouwersberoep zullen er dan ook een negatief 

imago aan toekennen. 

4.6.3. Provincie 

In 2010 waren er in Vlaanderen 28.331 landbouwbedrijven, verspreid over de vijf Vlaamse provincies 

(figuur 6). In West- en Oost-Vlaanderen zijn duidelijk het meeste landbouwers gevestigd, samen zijn 

ze goed voor ongeveer twee derden van het totaal. De andere drie provincies, Antwerpen, Limburg 
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en Vlaams-Brabant hebben beduidend minder landbouwbedrijven op hun grondgebied. Wij willen 

aan de hand van deze data onderzoeken of mensen die in een provincie wonen waar er veel mensen 

actief zijn in de landbouw er een beter imago op nahouden dan de mensen die in een provincie 

wonen waar minder Vlamingen in de landbouw tewerkgesteld zijn. Hier wordt vooral gespeculeerd 

op de kans dat iemand in aanraking komt met de landbouw. Wat wij hier echter niet zeggen is dat de 

ene provincie meer landbouwgezind is dan de andere. West- en Oost-Vlaanderen worden ingedeeld 

in de categorie waar veel landbouw aanwezig is, de andere drie provincies waar minder landbouw 

aanwezig is. Onze hypothesen luiden als volgt: 

 

H3a: Vlamingen die wonen in een provincie waar veel landbouwbedrijven gevestigd zijn, zullen een 

beter beeld van de sector hebben. 

H3b: Vlamingen die wonen in een provincie waar veel landbouwbedrijven gevestigd zijn, zullen een 

beter beeld van het landbouwersberoep hebben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6.4. Opleiding 

Het opleidingsniveau van de Vlaming bespreken we aan de hand van resultaten uit de 

Eurobarometer (336, 2010, pp. 1-90) die de meningen van de Europeanen polste inzake landbouw. 

Daaruit bleek dat er verschillen op te tekenen waren tussen mensen met een hoger en lager 

opleidingsniveau. Doorgaans zijn hogeropgeleiden beter geïnformeerd over de actuele situatie van 

de landbouw en staan ze ook open voor nieuwe informatie. Mensen die minder opleiding genoten 

hebben zijn bezorgder over de toekomst van de landbouw en houden vast aan de traditionele 

beelden. Een laatste verschilpunt is dat de Europeanen met een hoger diploma kritischer staan ten 

opzichte van de landbouw en de relatie met het milieu.  Om deze bevindingen te kunnen vertalen 

Bron: Vlaamse overheid –  Departement Landbouw en Visserij 

Figuur 6: Aantal landbouwbedrijven in Vlaanderen 2010 
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naar het Vlaamse niveau gaan we de respondenten indelen volgens hun diploma. De mensen uit de 

steekproef waarvan het hoogste diploma dat is van het secundair onderwijs worden ingedeeld bij 

‘Lager opgeleid’, de mensen die hogere studies aan een hogeschool of universiteit hebben 

ondernomen worden ingedeeld bij ‘Hoger opgeleid’. We bespreken volgende hypothesen:  

 

H4a: Hoger opgeleide mensen staan negatiever ten opzichte van de landbouw in Vlaanderen. 

H4b: Hoger opgeleide mensen staan negatiever ten opzichte van de landbouwer in Vlaanderen. 

4.6.5. Leeftijd 

De leeftijd kan een rol spelen in het hebben van een positief of negatief imago ten opzichte van de 

landbouw. Zo bleek uit een onderzoek in de Amerikaanse staat Pennsylvania dat de oudere 

respondenten een betere kennis hadden van de landbouw en het ook meer genegen waren (Willits, 

Luloff & James, 2007, p. 5). In ander onderzoek bleek dat jongeren niet aangetrokken waren door de 

sector, om er bijvoorbeeld te gaan werken, door het slechte imago die de landbouw had (Dyer & 

Breja, 2003, p. 83). Als we actuelere cijfers gaan bekijken, bijvoorbeeld de leeftijd van alle Vlaamse 

bedrijfsleiders van landbouwbedrijven (figuur 7), zien we in de vergelijking tussen 1999 en 2009 de 

leeftijd een heel pak opschuiven. Wel moeten we hierbij opmerken dat jongeren een andere visie 

hebben op de hedendaagse landbouw dan de oudere leeftijdsgroepen. Zo bleek uit de  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eurobarometer (336, 2010, p. 77) dat jongeren een grotere voorkeur hadden voor de landbouw als 

producent van groene en duurzame producten, iets waar de oudere respondenten weinig voeling 

mee hadden. Gezien de huidige, nog vaak traditionele landbouw die bestaat in Vlaanderen, 

Figuur 7: Leeftijd bedrijfsleiders landbouwbedrijven.  Bron: LARA, 2010, p. 287 – Departement Landbouw en Visserij 
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veronderstellen we dat het imago van de landbouw bij de jongeren negatiever zal zijn dan dat bij 

oudere respondenten. Om het onderscheid te maken tussen jongeren en ouderen, verdelen we de 

respondenten in twee groepen, namelijk de groep die jonger is dan 35 jaar en de groep 

respondenten die ouder is dan 35 jaar. We gaan dit na aan de hand van volgende hypothesen: 

 

H5a: Jongeren hebben een negatiever beeld van de landbouw dan ouderen. 

H5b: Jongeren hebben een negatiever beeld van het landbouwersberoep dan ouderen. 

4.6.6. Stad/Platteland 

De landbouw heeft veel ruimte nodig om te kunnen produceren, het is dan ook logisch dat er meer 

landbouw voorkomt op het platteland waar meer ruimte is dan in de gecentraliseerde, stedelijke 

omgeving. Het kan dus goed zijn dat mensen op het platteland meer in aanraking komen met de 

landbouwer en zijn activiteiten. Het is bijgevolg relevant voor dit onderzoek om na te gaan of het 

imago van de landbouw bij stadsmensen anders is dan bij mensen van het platteland. Bahaman, 

Jeffery, Azril en Jegak (2010, p. 2310) halen aan dat mensen uit een ‘rurale’ omgeving een betere 

houding hebben tegenover de landbouw omdat ze vaak hetzelfde land delen en de frequentie van 

contactmomenten ook veel groter is. Ook de Eurobarometer (336, 2010, p. 29) ziet eenzelfde 

fenomeen opduiken bij de vraag of de landbouwer moet geholpen worden in het bekomen van een 

gezond inkomen. Stadsmensen gingen hier minder mee akkoord dan de mensen uit het platteland. 

Om dit te kunnen vertalen naar deze verhandeling werd de vraag gesteld aan de respondenten wat 

hun woonplaats was; stad, stadsrand, dorpskern, platteland. ‘Stadsrand’ werd bij ‘stad’ gevoegd en 

‘dorpskern’ bij ‘platteland’. Zo bekomen we twee categorieën die het verschil kunnen weergeven. De 

hypothesen zijn de volgende: 

 

H6a: Vlaamse stadsbewoners staan negatiever ten opzichte van de landbouwsector dan mensen 

die op het platteland wonen. 

H6b: Vlaamse stadsbewoners staan negatiever ten opzichte van het landbouwersberoep dan 

mensen die op het platteland wonen. 

4.6.7. Interesse 

De interesse van de Vlaming in de landbouw is een zesde onderwerp waarop we deze steekproef 

willen onderzoeken. Wordt een onderwerp positiever ingeschat als er een persoonlijke interesse 

voor bestaat? Volgens onderzoek van Lehman en Crano (2002, pp. 101-102) speelt dit zeker een rol 

in het vormen en behouden van een houding ten opzichte van een object, in dit geval de landbouw. 
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Voor hen wordt iets pas interessant als het een invloed kan hebben op het eigen leven, en het 

volgens de waarden van het individu belangrijk wordt geacht. De onderzoekers halen aan dat 

volwassenen sneller geneigd zullen zijn de opvattingen te steunen die hen in hun kindertijd werden 

bijgebracht bij de opvoeding. Een persoon die tijdens zijn jeugd vooral negatieve dingen hoorde van 

de landbouw zal volgens dit onderzoek dus een negatievere houding ten aanzien van de landbouw 

hebben. Of dit ook voor de Vlaming op dit moment geldt wensen we na te gaan met deze 

hypothesen: 

 

H7a: Vlamingen met een grotere interesse in de landbouw hebben er een positiever beeld van. 

H7b: Vlamingen met een grotere interesse in de landbouw hebben een positievere houding ten 

aanzien van de landbouwer. 

Om dit te kunnen meten werd de vraag naar de interesse in de landbouw gesteld aan de 

respondenten. Ze konden kiezen uit volgende antwoorden: ‘Ik neem deel aan activiteiten in de 

landbouw’, ‘Ik volg de gebeurtenissen in de landbouw op de voet’, ‘De problemen van de 

landbouwsector houden mij bezig’, ‘Ik hoor of lees soms over de landbouw’, ‘Ik heb geen interesse 

voor de landbouwsector’. Alle vijf antwoordmogelijkheden werden voor beide hypothesen gebruikt. 

4.6.8. Affiniteit 

Affiniteit slaat op een bepaalde spontane relatie waarin de voorkeur en sympathie voor een persoon 

of object duidelijk wordt (Oberecker, Riefler & Diamantopoulos, 2008, p. 24). Dit kan gebaseerd zijn 

op een directe ervaring, bijvoorbeeld door sociaal contact of een indirecte ervaring, vaak door de 

media (Hartz, Watson & Noyes, 2005, p. 641). Oberecker et al. (2008, p. 27) zien dat affiniteit vroeg 

ontstaat in het hoofd van iemand. Aangezien deze zaken volgens ons zeker een invloed kunnen 

hebben op de individuele beoordeling ten opzichte van het object, wensen we dit ook voor dit 

onderzoek te toetsen. Hiervoor werd in de survey beroep gedaan op drie items die telkens een ander 

niveau van affiniteit moeten voorstellen namelijk, ‘Ik ken niemand in de landbouw’, ‘Ik heb 

familie/vrienden in de landbouw’, ‘Ik ben zelf landbouwer’. Op deze manier willen we achterhalen 

welke invloed de vertrouwdheid met de landbouw heeft op het uiteindelijke imago. We noteerden 

volgende hypothesen: 

 

H8a: Mensen die wel vertrouwd zijn met de landbouw hebben een positiever beeld van de sector 

dan mensen die er geen affiniteit mee hebben. 

H8b: Mensen die wel vertrouwd zijn met de landbouw hebben een positiever beeld van het  

landbouwersberoep dan mensen die er geen affiniteit mee hebben. 
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4.7. Vergelijking met eerder onderzoek (2002-2007-2012) 

Om de vergelijking te kunnen maken met de eerdere onderzoeken naar het imago van de landbouw 

in Vlaanderen, werd gebruik gemaakt van de data uit de studies van 2002 (Lemaire) en 2007 (Van 

den Abeele). Het eerste probleem dat zich stelde was dat doorheen de drie studies er bij de 

vragenlijst rond het thema landbouw een aantal inhoudelijke wijzigingen werden doorgevoerd. Bij 

sommigen werd bijvoorbeeld het woord ‘boer’ veranderd door het woord ‘landbouwer’ wat op zich 

geen effect kon hebben op de resultaten. Andere items werden bijvoorbeeld inhoudelijk 

omgedraaid, zodat ‘hoger opgeleid’ plots ‘lager opgeleid’ werd. Om dit te verhelpen werden de 

scores op de verdraaide stelling omgeschaald zodat de drie ‘antwoordrichtingen’ inhoudelijk 

overeenkwamen. 

Een tweede probleem bestond in het feit dat de stellingen uit de recentere studies niet altijd 

aanwezig waren in een vorige studie, maar wel relevant bleken als dimensie van een van beide 

imago’s. Daarom werden enkel de stellingen meegenomen die zowel in deze verhandeling aanwezig 

waren, alsook in die van 2007. Om niet nog meer informatie verloren te laten gaan werd deze 

oefening niet doorgetrokken naar de studie uit 2002. Wij merken hier wel op dat het aantal 

stellingen dat niet in alle drie de studies aanwezig waren zeer beperkt is.  

Het derde probleem situeerde zich in de gebruikte methode. In 2002 werd, net als in deze 

verhandeling, geopteerd om een Likert-schaal met vijf punten te gebruiken om de attitude van de 

Vlaming ten opzichte van de landbouw te meten. In de studie van 2007 werd echter een zes-

puntenschaal gebruikt. Om dit euvel op te lossen werd de antwoordcategorie ‘Ik weet het niet’ 

geneutraliseerd door alle antwoorden op ‘missing’ te zetten, een techniek die gebruikt wordt in SPSS 

om de analyses niet te blokkeren. Zo werden deze niet opgenomen in de uiteindelijke resultaten en 

kon op een verantwoorde manier verder gewerkt worden met de bekomen resultaten (zie bijlage). 

 

Om het verschil over de tijd heen te meten, werd gebruik gemaakt van One Way Anova. Deze 

methode vergelijkt de gemiddelde antwoordscores van de drie studies en geeft via de 

significantietoets, bij ons gehouden op p = 0,05, aan waar de significante verschillen zaten. We 

merken hier wel op dat we de stellingen apart bespreken aangezien we geen informatie of bewijzen 

hebben van de potentiële dimensies van de imago’s uit 2002 en 2007. We kunnen in onze resultaten 

dus niet exact de evolutie van het globale imago met vijf en tien jaar geleden weergeven. Wel 

kunnen we een beeld geven van de weg die de huidige elementen hebben afgelegd. 

4.8. Onderzoeksmethode 

Het onderzoek werd, zoals eerder al aangehaald, gevoerd aan de hand van een deductieve methode, 

namelijk met surveys. Hiervoor werd beroep gedaan op de vragenlijst van 2007, die aangepast werd, 
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in samenspraak met het VILT, aan de actuele evoluties en trends binnen het landbouwklimaat. De 

verschillende vragen werden opgesteld om een zo duidelijk mogelijk beeld te krijgen van enerzijds 

het imago van de landbouw in Vlaanderen en anderzijds de demografische samenstellingen van de 

steekproef. In de bijlage vindt u de volledige vragenlijst terug, waarin u zult opmerken dat heel wat 

bevraagde thema’s niet gebruikt werden voor dit onderzoek. Zaken zoals aankoopgedrag en 

milieubewustzijn, maar ook verschillende stellingen die betrekking hebben tot de landbouw werden 

bewust uit het onderzoek gelaten. Dit omdat ze niet relevant waren of niet behoorden tot een van 

de gevonden dimensies van het landbouw- en landbouwersimago.  

De stellingen die gebruikt werden om de houding ten opzichte van de landbouw te meten, werden 

bevraagd aan de hand van een Likert-vijfpuntenschaal (Likert, 1932). De gemiddelde scores die te 

zien zullen zijn, een waarde tussen 1 en 5, geven dus de mate waarin men wel of niet akkoord is met 

de stelling aan. Het cijfer 1 is ‘helemaal niet akkoord’, 2 is ‘eerder niet akkoord’, 3 is ‘geen mening’, 4 

is ‘eerder akkoord’ en 5 is ‘helemaal akkoord’. Hoe dichter het cijfer bij 5 ligt, hoe meer men akkoord 

is en omgekeerd. Om een onderscheid te maken tussen akkoord en niet akkoord beschouwen we de 

scores die binnen het interval 2,5 – 3,5 vallen als neutraal. Op deze manier willen we de ‘drivers’ die 

in de nabije toekomst kunnen ‘kantelen’ benadrukken zodat het VILT hier tijdig kan op inspelen. 

 

De inhoudelijke en structurele aanpassingen van de enquête gebeurden in een aantal vergaderingen 

met Griet Lemaire, Directrice van VILT. De uiteindelijke ‘ruwe’ vragenlijst werd aan de hand van een 

pretest bij vijf personen gecontroleerd op duidelijkheid, schrijffouten en inhoudelijke consistentie. 

Deze werd dan voorgelegd aan Meneer Paul Vanrespaille, panel manager bij iVOX, die de vragenlijst 

overliep en suggesties deed om onduidelijke of moeilijke elementen anders te formuleren. Sommige 

lange vragenlijsten, zoals bij ons ook het geval was, kunnen de respondent afschrikken de lijst af te 

werken of er zelf maar aan te beginnen. Dankzij de goede raad van iVOX werd dit vermeden. 

 

We opteerden om de survey online te distribueren. Hiervoor werd de online survey tool Qualtrics 

gebruikt, een eenvoudig te gebruiken website die ons toeliet de vragen op de juiste manier weer te 

geven alsook de bekomen antwoorden meteen in een aangepast SPSS-formaat te gieten. Deze 

werden dan via iVOX verspreid in Vlaanderen volgens de gewenste sociodemografische variabelen 

(geslacht, leeftijd, provincie,…). Na slechts enkele weken werd een meer dan behoorlijke steekproef 

van N=809 respondenten bekomen. De kracht van een steekproef met veel respondenten vertaalt 

zich naar de representativiteit ervan voor het imago-onderzoek. Alle respondenten hadden bijgevolg 

een volledige vragenlijst ingevuld waardoor geen data-cleaning nodig was. Eens de data was 

opgeladen in SPSS met de correcte variabelen en labels konden we aan de slag.  
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RESULTATEN 
In het empirisch deel van dit imago-onderzoek van de landbouw in Vlaanderen bespreken we in de 

eerste plaats de bekomen steekproef waarmee gewerkt werd. We gaan na of de survey 

representatief is voor de Vlaamse bevolking en gaan aan de hand van deze gegevens de verdere 

analyses doen. Vervolgens worden de scores van de elementen van de beide imago’s besproken. 

Eerst gaan we ze apart aan bod laten komen om de invloed die ze hebben op het imago duidelijk te 

maken alvorens het totale imago te berekenen. Daarna wordt gekeken of we de geformuleerde 

sociodemografische hypothesen kunnen aanvaarden of moeten verwerpen. Dit doen we aan de hand 

van de daarvoor geschikte analyses, die per onderdeel geduid worden. Ten slotte bekijken we hoe 

het imago van 2012 veranderd is ten opzichte van dat van 2007 en dat van 2002. 

 

5. STEEKPROEFBESCHRIJVING 

Voor deze verhandeling konden we beroep doen op een grote steekproef van 809 respondenten. 

Deze werden bevraagd naar geslacht, provincie, leeftijd, verstedelijking, levensfase, diploma, beroep 

en inkomen. 

 

Het aantal mannelijke respondenten bedroeg 381, wat goed is voor 47,10% van de totale steekproef. 

De vrouwen waren met iets meer, namelijk met 428, wat uitkomt op een percentage van 52,90% Als 

we de populatie van Vlaanderen bekijken, de recentste cijfers komen uit 2011, dan zien we dat er te 

weinig mannen (49,37%) en te veel vrouwen (50,63%) aanwezig zijn. Om dit op te lossen voeren we 

een weging door die deze discrepantie tussen de steekproef en de werkelijkheid oplost. Ondanks de 

kleine verschillen wensen we de weging door te voeren omdat we het over het imago van de 

landbouw hebben en we hiermee een completer beeld kunnen geven. Zo komen de cijfers uit de 

steekproef overeen met de cijfers uit de populatie, wat het percentage mannen op 49,37% brengt, 

en de vrouwen op 50,63%. 

 

Voor de Vlaamse provincie waarin de respondenten wonen zien we opnieuw een vertekening binnen 

de steekproef ten opzichte van de populatie. Met een tweede weging werden de percentages 

aangepast aan de Vlaamse situatie aan het eind van 2011. Zo waren vooral de Antwerpenaren sterk 

ondervertegenwoordigd (21,10% i.p.v. 27,98%). Limburg daarentegen was oververtegenwoordigd 

met 17,60% in plaats van 13,39% in de populatie. Oost-Vlaanderen zat wel op het percentage van het 

gemiddelde (22,93%) en ook bij West-Vlaanderen (20,30% i.p.v. 18,47%) en Vlaams-Brabant (18,30% 

i.p.v. 17,23%) zagen we een lichte oververtegenwoordiging. 
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Voor de variabele leeftijd in werd een duidelijke grafiek gemaakt, ingedeeld in negen categorieën 

(figuur 8). Voor de effectieve analyse van onze hypothese omtrent leeftijd gaan we deze indelen in 

de categorie ouder en jonger dan 35 jaar. De leeftijdsgrafiek toont een aantal pieken en dalen in onze 

steekproef. Zo zijn de dertigers en vijftigers ondervertegenwoordigd en de veertigers en zestigers 

oververtegenwoordigd. Dit zorgt echter niet voor problemen bij volgende analyses aangezien we in 

deze grote steekproef toch een vrij een groot aantal mensen onder de 35 hebben tegenover die 

ouder dan 35 jaar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De woonplaats van de respondenten wordt beschreven aan de hand van vier categorieën. Zo zegt in 

deze steekproef 30,80% te wonen op het platteland, tegenover 16,20% uit de stad. Inwoners van een 

stadsrand vertegenwoordigen 25,80% van de steekproef en de mensen die in een dorpskern wonen 

maken uiteindelijk 27,20% uit. 

 

Het opleidingsniveau laat zien dat slechts 4,00% van deze steekproef het middelbaar niet heeft 

afgemaakt. Mensen die na hun middelbare diploma aan het werk zijn gegaan vormen uiteindelijk 

56,40%, dit percentage bestaat uit lager middelbaar (10,40%), lager beroeps- of technisch 

middelbaar (8,70%), hoger middelbaar (20,90%) en hoger beroeps- of technisch middelbaar 

(16,40%). Van de resterende respondenten haalde 27,10% een diploma in de hogeschool, terwijl 

9,60% afstudeerde aan de universiteit en 3,00% daar nog een postuniversitaire opleiding bij deed. 

 

De demografische variabele beroep toont een bijzonder groot aantal bedienden in deze steekproef 

(40,90%). Zij worden gevolgd door de gepensioneerden (25,70%). Het laatste kwart van de 
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10,50% 

1,20% 

13,00% 

5,70% 

8,70% 

14,20% 9,50% 

13,50% 

23,70% 

Levensfase 
Jongere – woon nog thuis 

Jongere – woon alleen 

Alleenstaand - zonder kinderen 

Alleenstaand - met kinderen 

Jong paar - zonder kinderen 

Jong paar - met kinderen 

Ouder paar - zonder kinderen 

Ouder paar - waarvan de meeste kinderen 
nog thuis wonen 

Ouder paar - waarvan de meeste kinderen 
het huis uit zijn 

respondenten bestaat voor 8,90% uit studenten, 6,90% zijn huisvrouw- of man, 5,20% is werkloos, 

4,30% arbeiders, 4,30% zelfstandigen en 1,50% voert een vrij beroep uit. De landbouwers maken het 

plaatje compleet, drie mensen (0,37%) uit de steekproef noteerden dit als hun beroep. 

 

Het inkomen werd opnieuw ingedeeld in een aantal categorieën. Mensen die dit liever niet 

meedeelden maakten 16,30% uit van deze steekproef en 9,60% was ofwel student of niet 

beroepsactief. Een kleine minderheid verdiende minder dan €1000 (5,20%), tussen €1001 en €1500 

was dit 22,10%. De grootste groep (26,30%) verdiende ergens rond €1501 en €2000, gevolgd door 

€2001 en €2500 (10,60%), €2501 en €3000 (4,70%), €3001 en €3500 (3,20%) en €3501 en €4000 

(1,10%). De grootste verdieners die maandelijks meer dan €4000 konden bijschrijven bestond uit 

0,70%. 

 

De laatste demografische parameter was de levensfase, beschreven in figuur 9. De levensfase van de 

respondenten slaat hoofdzakelijk op de gezinssituatie van de respondent op het moment van de 

afname van de vragenlijst. Uit de grafiek is op te maken dat de verdeling tussen wonen met en 

zonder kinderen vrij gelijk loopt onder oudere en jongere koppels. Uit het percentage van 24% bij de 

oudere koppels waarvan de kinderen al het huis uit zijn is goed te zien hoe onze samenleving aan het 

vergrijzen is. 
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6. ELEMENTEN IMAGO LANDBOUW 

Zoals vermeld in de methodologie krijgt elk item een attitudescore van 1 tot 5. Hoe dicht bij 5 deze 

score ligt, hoe meer akkoord de respondent is. Scores tussen 2,5 en 3,5 worden als neutraal 

beschouwd. De som van alle attitudescores gedeeld door het aantal statements in de dimensie geven 

de gehele score van die dimensie weer (zie bijlage). 

6.1. Impact op milieu 

De eerste driver van het imago van de landbouw heeft een zeer lichte, positieve invloed op het totale 

imagoconstruct. We zien een gemiddelde attitude voor deze dimensie van m= 3,61, wat erop 

neerkomt dat de Vlaming de relatie van de landbouw met de natuur eerder positief ziet dan negatief. 

Het eerste waar we wel een opmerking moeten bij plaatsen is voor de variabele ‘Landbouw is  

 

milieuvervuilend’. Uit de methodologie bleek dat we dit item moesten omschalen om de interne 

consistentie te waarborgen. De score van dit item moet bijgevolg ‘omgekeerd’ gelezen worden, de 

respondenten gaan er dus bijna ‘eerder niet akkoord’ mee dan eerder wel. De Vlamingen zijn ervan 

overtuigd dat de landbouw moet zorgen voor het onderhoud van het platteland, ook gaan ze 

lichtelijk akkoord dat de natuur onder druk zou komen te staan indien de landbouwer verdwijnt. In 

hun ogen wordt ook steeds meer geproduceerd met respect voor het milieu. 

6.2. Biologische landbouw 

De biologische landbouw is ook een van de dimensies waaruit het globale landbouwimago bestaat. 

Dit construct kan met een gemiddelde van m= 2,86 gezien worden als neutraal. De Vlaming heeft 

geen al te grote interesse in dit onderwerp, aangezien het met een score van m= 3,04 duidelijk wordt 

dat de meerderheid zich over de stelling dat biologische producten gezonder zijn dan diegene die 

voortkomen uit de traditionele landbouw liever niet uitspreekt. De volledige overschakeling naar 

biologische landbouw wordt bijgevolg nog minder gesteund. 

 

IMPACT OP MILIEU m= 3,61 

Landbouw is milieuvervuilend. (omgeschaald) 3,28 

De landbouw produceert de jongste jaren met steeds meer respect voor het milieu. 3,74 

De natuur zou onder druk komen te staan als de landbouw in Vlaanderen verdwijnt. 3,61 

Er is een belangrijke taak voor de landbouw weggelegd in het onderhoud van het 

platteland. 
4,08 

Landbouwers moeten vergoed worden voor het onderhoud van het platteland. 3,33 
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6.3. Duurzaamheid  

Duurzame landbouw was het derde element dat deel uitmaakt van het Vlaamse landbouwimago. Uit 

de resultaten blijkt dat ook hier een neutrale dimensie te zien is, met een gemiddelde score van 

m= 3,61. De Vlaming gaat er binnen deze ‘driver’ eerder mee akkoord dat de Vlaamse landbouw de 

jongste jaren steeds duurzamer wordt.  

 

6.4. Belang voor voedselvoorziening en economie 

Waar de Vlamingen het bijna unaniem mee eens zijn is het belang van de landbouw voor de 

voedselvoorziening en de economie. Deze dimensie haalt gemiddeld een score van m= 4,31 wat 

duidt op een steekproef die bijna helemaal akkoord gaat met deze opvatting. We kunnen dus gerust 

zeggen dat deze vierde dimensie een positief effect heeft op het globale imago. Vooral het belang 

voor de voeding wordt sterk erkend (m= 4,70). Ook het belang van de sector voor de economie en 

autonomie wordt duidelijk gesteund door de respondenten. 

 

6.5. Kwaliteit en veiligheid voedsel 

De vijfde ‘driver’ van het Vlaamse landbouwimago is opnieuw licht positief. Een globale score die 

eerder akkoord is met de stelling dat het voedsel hier kwaliteitsvol en veilig is, wordt waargenomen. 

Zo worden de Vlaamse producten nog net veiliger bevonden dat de ingevoerde producten, hoewel 

we uit deze score kunnen afleiden dat er ook een pak respondenten in de populatie zitten die eerder 

neutraal op deze stelling zullen geantwoord hebben. Ook dat de kwaliteit van de Vlaamse 

BIOLOGISCHE LANDBOUW m= 2,86 

Voedsel uit de biologische landbouw is gezonder dan voedsel uit de traditionele 

landbouw. 
3,04 

Onze landbouw moet volledig overschakelen op de biologische productiewijze. 2,76 

DUURZAAMHEID m= 3,61 

De Vlaamse landbouw is de jongste jaren steeds duurzamer gaan produceren. 3,61 

BELANG VOOR VOEDSELVOORZIENING EN ECONOMIE m= 4,31 

Landbouw is belangrijk, want het zorgt voor onze voeding. 4,70 

Landbouw is belangrijk voor de autonomie van een land. 4,14 

Landbouw levert een belangrijke bijdrage aan de economie van ons land. 4,08 
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landbouwproducten beter is dan de geïmporteerde kunnen we uit de tabel aflezen, net als de steun 

aan de stelling dat het ‘Vlaamse vlees veilig is’. 

 

KWALITEIT EN VEILIGHEID VAN HET VLAAMSE VOEDSEL m= 3,69 

Vlaamse landbouwproducten zijn veiliger dan ingevoerde producten. 3,57 

De kwaliteit van Vlaamse landbouwproducten is beter dan die van ingevoerde 

producten. 
3,77 

Vlaams vlees is veilig. 3,71 

 

6.6. Respect 

Het respect voor de Vlaamse landbouw is redelijk groot als we de gemiddelde attitude van de 

Vlaming voor deze dimensie van het landbouwimago bekijken (m= 3,96). We kunnen gerust zeggen 

dat dit element een positieve invloed heeft op het landbouwimago in Vlaanderen. Het laat zien dat 

de bewondering voor mensen die vandaag aan landbouw doen hoog is. 

 

RESPECT m= 4,14 

Ik heb bewondering voor mensen die vandaag aan landbouw doen. 4,14 

 

6.7. Streekgebonden producten  

De ‘korte keten’ ofwel de streekgebonden productie kan op bijval rekenen bij de Vlaamse bevolking. 

Ze zijn eerder wel akkoord dat deze producten beschikbaar zijn en de totale dimensie draagt dus in 

goede zin bij aan het landbouwimago. Producten gekocht bij de landbouwer worden eerder als beter 

beschouwd, en zien ook voor Vlaamse producten een lichte voorkeur. Het vertrouwen in de 

producten die rechtstreeks gekocht worden bij de landbouwer is ook licht positief. 

 

  

STREEKGEBONDEN PRODUCTEN m= 3,81 

Producten rechtstreeks gekocht bij de boer zijn beter. 3,85 

Ik verkies producten te kopen uit Vlaanderen. 3,86 

Ik heb meer vertrouwen in producten die ik rechtstreeks bij de boer koop. 3,73 
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6.8. Conclusie 

Het imago van de landbouw in Vlaanderen bestaat uit zeven verschillende dimensies waarvan de 

meesten een positieve invloed hebben op het gehele imago. In onderstaande tabel kan u zien wat 

deze impact is voor elke dimensie afzonderlijk. De tabel moet met enige nuance gelezen worden 

aangezien veel dimensies dicht bij het neutrale interval liggen. De twee zeer positieve dimensies zijn 

het belang van de landbouw voor de voedselproductie en economie, en het respect voor de 

landbouw. De ‘drivers’ die een lichte invloed hebben op het landbouwimago zijn de relatie van de 

landbouw met het milieu, de kwaliteit en veiligheid van het Vlaamse voedsel en de streekgebonden 

productie. Duurzaamheid is een dimensie die aanleunt bij de positieve elementen maar het nog niet 

helemaal is volgens de Vlaming. Een ‘driver’ die dreigt om te slaan naar een negatieve beïnvloedende 

factor is de biologische landbouw. Als we vervolgens de positie van de elementen in onderstaand 

schema in acht nemen, kunnen we een uitspraak doen over het algemene imago van de landbouw. 

Hoewel vijf van de zeven elementen die het imago van de landbouw uitmaken goed te noemen zijn, 

ligt het gemiddelde imago dicht bij de neutrale zone. Dit komt enerzijds omdat we in de positieve 

dimensies maar twee uitschieters hebben (belang voor voedsel en economie & respect) en er vier 

dimensies net positief te categoriseren zijn. Uiteindelijk haalt ook de biologische landbouw het 

gemiddelde iets naar beneden. We kunnen dus concluderen dat het imago van de landbouw in 

Vlaanderen redelijk tot goed te noemen is, aangezien we hoofdzakelijk positieve elementen 

terugvinden. 

 

DRIVERS VAN HET LANDBOUWIMAGO 

NEGATIEF EERDER NEG NEUTRAAL  EERDER POS POSITIEF 

- - - Impact op milieu - 

- - 
Biologische 

landbouw 
- - 

- - - Duurzaamheid - 

- - - - 
Belang voedsel en 

economie 

- - - 
Kwaliteit & 

veiligheid  
- 

- - - - Respect 

- - - 
Streekgebond. 

producten 
- 
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7. DIMENSIES IMAGO LANDBOUWER 

7.1. Hard werk 

Aangezien we uit onze geformuleerde stellingen over de landbouwer geen goede schaal vonden voor 

de dimensie ‘hard werk’ opteerden we om de dimensie te bespreken aan de hand van een enkele 

stelling (zie bijlage). Op deze manier kunnen we de gevonden elementen van het landbouwersimago 

bespreken, hoewel we de beperking formuleren dat het beter was indien we meerdere stellingen 

hadden gevonden die samen een intern consistente schaal vormden. De attitude van de Vlaming ten 

opzichte van het harde werk helt maar licht over aan de negatieve kant. Dit wil zeggen dat iets meer 

dan de meerderheid van de Vlamingen overtuigd is van het harde karakter van het beroep waar een 

laag inkomen tegenover staat. 

7.2. Klager  

Ook voor deze tweede dimensie van het landbouwersimago kunnen we maar een item gebruiken om 

dit te meten. Toch benadrukken we dat de gebruikte stelling de dimensie goed omschrijft. We 

hadden echter liever meerdere items willen kunnen omzetten naar een goede schaalconstructie. De 

klagende landbouwer leeft nog steeds in het hoofd van de Vlaming, hoewel dit niet zo uitgesproken 

is als aanvankelijk gedacht. Het item helt over naar de negatieve kant (het is een negatieve stelling 

waar men eerder akkoord mee is), dus kunnen we dit zeker indelen bij een van de werkpunten van 

de landbouw. 

 

7.3. Afstand tot maatschappij 

De landbouwer krijgt vaak het verwijt te veel te leven in een eigen wereld die niet conform is met de 

samenleving. Deze dimensie lijkt deze veronderstelling te volgen, aangezien de gemiddelde attitude  

HARD WERK m= 3,22 

De landbouwer heeft geen leven: hard werken en weinig verdienen. 3,22 

KLAGER m= 3,20 

Landbouwers klagen altijd, voor hen is het nooit goed. 3,20 

AFSTAND TOT MAATSCHAPPIJ m= 3,96 

Het beroep van landbouwer zal steeds minder gekend zijn. De vervreemding wordt steeds 

groter. 
3,81 

Het onderwijs moet meer aandacht besteden aan landbouw. 4,02 

Het contact met de consument moet versterkt worden (markten, boerderijbezoeken,…). 4,05 
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m= 3,96 het vrij eens is dat de landbouwer te ver van de echte wereld staat. De Vlaming ziet een 

intensiever contact met de consument als een van de oplossingen en beschouwt ook het aandeel van 

het onderwijs in kennis met betrekking tot de landbouw te laag. De opvatting dat het beroep van de 

landbouwer steeds minder gekend is en dus zal vervreemden ten opzichte van de maatschappij 

wordt grotendeels gesteund door de Vlaming.  

7.4. Opleiding 

De Vlaming vindt de landbouwer alvast niet laaggeschoold. De lage score die toegekend wordt aan 

deze dimensie bewijst dit en zo kunnen we vaststellen dat het vooroordeel van ‘het dom boerke’ 

anno 2012 niet meer opgaat. De Vlaming is het dus eerder niet akkoord met het idee dat een 

landbouwer weinig onderwijs gevolgd heeft. Een werkpunt naar volgend onderzoek is alvast om 

meer stellingen te vinden die deze dimensie completer kunnen maken. 

 

7.5. Dierenwelzijn  

Het welzijn van de dieren is altijd een gevoelig punt geweest, dat bleek uit voorgaande studies van 

het VILT (Lemaire, 2002 & Van den Abeele, 2007). Uit onze bekomen schaal kunnen we echter 

afleiden dat de Vlaming op dit moment vrij positief staat ten opzichte van de relatie tussen de 

landbouwer en de landbouwdieren. Een gemiddelde attitude van m= 3,77 komt overeen met een 

redelijk goede attitude tegenover deze dimensie. Dat de landbouwer werkelijk dag en nacht in de 

weer is voor zijn dieren willen niet alle Vlamingen gezegd hebben, maar ze zijn er het wel over eens 

dat de landbouwer zijn of haar dieren met respect behandelt. 

 

 

 

 

 

  

OPLEIDING m= 2,16 

Landbouwers zijn laaggeschoolde mensen. 2,16 

DIERENWELZIJN m= 3,77 

De landbouwer behandelt zijn dieren met respect. 3,98 

De landbouwer is dag en nacht in de weer voor zijn dieren. 3,55 
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7.6. Conclusie 

De Vlaamse landbouwer wordt iets genuanceerder bekeken door de Vlaming. Hoewel we meer 

positieve dimensies waarnemen dan negatieve, liggen de verschillen niet zo ver van elkaar. Het 

grootste werkpunt hier is de afstand van de landbouwer tot de rest van de maatschappij, een punt 

dat blijkbaar zwaar doorweegt in de hoofden van de Vlaamse bevolking. Ook het cliché van de 

klagende landbouwer is nog niet verdwenen en dreigt, net als de dimensie ‘hard werk’ te kantelen 

naar een eerder negatieve invloedsfactor op het imago. Wel goed is het beeld van de landbouwer die 

goed opgeleid is en een goede, gezonde praktijk hanteert bij zijn landbouwdieren. Als we deze 

dimensies dus bekijken in onderstaand schema kunnen we besluiten dat het imago van de 

landbouwer matig tot redelijk positief beschouwd kan worden. 

 

Een beperking bij deze conclusie is wel dat een paar dimensies besproken werden aan de hand van 

een enkele stelling, hierdoor konden wij niet in de diepte gaan. Mogelijk zijn sommige stellingen 

bijgevolg te hoog of te laag ingeschat qua attitude.  

 

DRIVERS VAN HET LANDBOUWERSIMAGO 

NEGATIEF EERDER NEG NEUTRAAL  EERDER POS POSITIEF 

- -  Hard werk - - 

- - Klager - - 

- 
Afstand tot 

maatschappij 
- - - 

- - - Opleiding - 

- - - Dierenwelzijn - 
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8. HYPOTHESEN 

De hypotheses worden geverifieerd aan de hand van twee metrische variabelen. De vragen ‘Wat is 

uw houding ten opzichte van de Vlaamse landbouw’ en ‘Wat is uw houding ten aanzien van de 

landbouwer in Vlaanderen’, konden via een score op tien bevraagd worden. Om de hypotheses te 

kunnen bewijzen of verwerpen, maken we een parametrische toets aan de hand van SPSS. Voor de 

hypotheses waarin slechts twee antwoordcategorieën voor handen waren gebeurde dit aan de hand 

van de onafhankelijke t-toets, meerdere categorieën eisten een Anova-toets (zie bijlage). 

8.1. Geslacht 

H1a: Vlaamse mannen staan positiever ten opzichte van de landbouw als sector dan vrouwen. 

 

Vanuit de veronderstelling dat mannen een positiever beeld hebben van de landbouw dan vrouwen, 

vanwege de technische aard van de sector, gingen we aan de hand van een onafhankelijke t-toets op 

zoek naar bewijs voor deze hypothese. Via SPSS werden de gemiddelden van de steekproef volgens 

geslacht tegenover elkaar gezet om na te gaan of er werkelijk een verschil is tussen mannen en 

vrouwen. Alvorens de toets te laten lopen werd de correcte weging doorgevoerd. Uit de resultaten 

bleek dat er geen significant verschil te zien was, de stelling dat mannen positiever staan ten opzichte 

van de landbouw wordt bij deze verworpen. 

 

 Man Vrouw Sig. (0,05) 

Wat is uw houding ten opzichte van de Vlaamse landbouw? 7,40 7,41 0,893 

 

H1b: Vlaamse vrouwen hebben een positiever beeld van de landbouwer dan mannen. 

 

De tweede hypothese stelt dat vrouwen de landbouwer hoger inschatten dan de mannen. Als we 

enkel de gemiddeldes bekijken zien we alvast dat de score bij de vrouwen (m=7,57) hoger ligt dan bij 

de Vlaamse mannen (m=7,43). Of dit werkelijk betekent dat de vrouwen in Vlaanderen positiever ten 

opzichte van de landbouwer staan wordt via de onafhankelijke t-toets duidelijk. Het 

significantieniveau is te hoog om te kunnen spreken van een bewezen verschil waardoor we deze 

hypothese moeten verwerpen. Hoewel het gemiddelde bij de vrouwen hoger ligt dan bij de mannen 

kunnen we dit verschil niet significant verklaren. 

 

 Man Vrouw Sig. (0,05) 

Wat is uw houding ten aanzien van de Vlaamse landbouwer? 7,43 7,57 0,143 
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8.2. Kennis 

Uit de methodologische bespreking van dit onderdeel bleek al dat kennis van een object een zekere 

invloed heeft op het imago van dat object. Kennis ging dan voornamelijk over de verborgen zaken die 

meespelen bij het object, en die niet te vinden zijn in alledaagse berichtgeving en media. De kennis 

werd bevraagd aan de hand van tien multiple-choicevragen. Lage kennis bestond uit respondenten 

met een score van vijf of lager, de categorie hoge kennis bevat de scores van zes of meer op tien. 

Vanuit dit perspectief werden volgende hypothesen getoetst: 

 

H2a:  Mensen met een slechte kennis van de landbouw zullen er dan ook een negatief imago aan 

toekennen. 

H2b: Mensen met een slechte kennis van het landbouwersberoep zullen er dan ook een negatief 

imago aan toekennen. 

 

De onafhankelijke t-toets in SPSS bracht een antwoord op beide vragen. Voor de houding ten 

opzichte van de landbouw in Vlaanderen konden we alvast een lagere score noteren bij mensen met 

een lage kennis van de landbouw (m=7,15), in vergelijking met een hoge kennis van de landbouw 

(m= 7,55). Dit verschil bleek bijgevolg ook significant te zijn. Voor het beeld van de landbouwer 

kunnen we hetzelfde laten optekenen. De groep met een lage kennis (m= 7,29) had duidelijk een 

negatiever beeld dan de mensen met een grotere kennis van de landbouw (m= 7,62). Dit verschil 

werd opnieuw significant verklaard door SPSS. We kunnen beide hypotheses aannemen: De Vlaming 

met een lage kennis van de landbouw en landbouwer, heeft er meteen ook een negatiever beeld 

van. Opmerking hierbij is wel dat, hoewel ze verschillen, de scores op tien voor beide 

kenniscategorieën vrij hoog liggen. 

 

 Kennis L. Kennis H. Sig. (0,05) 

Wat is uw houding ten opzichte van de Vlaamse landbouw? 7,15 7,55 0,000 

Wat is uw houding ten aanzien van de Vlaamse landbouwer? 7,29 7,62 0,001 

 

8.3. Provincie 

Via de provincie waarin de Vlaming woont willen we kijken of mensen die vaker in contact komen 

met landbouw hogere scores aan beide objecten toekennen. Hiervoor baseren we ons op het aantal 

landbouwbedrijven gevestigd in elke provincie. Uit cijfers van de Vlaamse overheid bleken 

voornamelijk West-Vlaanderen en Oost-Vlaanderen de meeste boerderijen op hun grondgebied te 
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hebben. Zij werden samengevoegd tot een categorie (LBB Hoog), de provincies Antwerpen, Limburg 

en Vlaams-Brabant werden in de andere categorie (LBB Laag) gestopt, gezien zij samen maar een 

derde van alle landbouwbedrijven binnen hun grenzen hadden. We onderzoeken volgende 

hypothesen: 

 

H3a: Vlamingen die wonen in een provincie waar veel landbouwbedrijven gevestigd zijn, zullen een 

beter beeld van de sector hebben. 

H3b: Vlamingen die wonen in een provincie waar veel landbouwbedrijven gevestigd zijn, zullen een 

beter beeld van het landbouwersberoep hebben. 

 

De onafhankelijke t-toets in SPSS, na de correcte weging van de provincies, bracht geen significante 

verschillen aan het licht. Voor de landbouw zien we dat de respondenten uit de provincies met een 

hoog aantal landbouwbedrijven een iets betere score aan de landbouw geven dan de andere 

provincies. Een verrassend resultaat vinden we echter bij de houding ten aanzien van de landbouwer. 

Mensen uit provincies met een lage frequentie landbouwbedrijven kennen het landbouwersberoep 

een hogere score toe. Dit is tegen onze verwachtingen in en uiteindelijk kunnen we aan de hand van 

deze gegevens beide hypotheses verwerpen. 

 LBB Hoog LBB Laag Sig. (0,05) 

Wat is uw houding ten opzichte van de Vlaamse landbouw? 7,43 7,38 0,580 

Wat is uw houding ten aanzien van de Vlaamse landbouwer? 7,42 7,57 0,140 

 

8.4. Opleiding 

H4a: Hoger opgeleide mensen staan negatiever ten opzichte van de landbouw in Vlaanderen. 

H4b: Hoger opgeleide mensen staan negatiever ten opzichte van de landbouwer in Vlaanderen. 

Om deze hypothesen te bespreken werden de respondenten ingedeeld in twee categorieën. De 

eerste bevat degenen uit onze steekproef die na hun secundair onderwijs meteen het werkleven zijn 

ingestapt. De anderen hebben een hogere opleiding genoten aan hogeschool of universiteit en 

benoemen we bijgevolg als de hogeropgeleiden. In de tabel vinden we opnieuw de scores van beide 

categorieën terug inzake hun houding van de landbouw en de landbouwer in Vlaanderen. 

 

We vinden geen significant verschil terug tussen hoger- en lageropgeleiden voor de Vlaamse 

landbouw. Hoewel laaggeschoolden een betere score geven dan hogeropgeleiden, kunnen we onze 

hypothese (H4a) niet aanvaarden. Er is dus geen verschil voor de Vlaming als het om 
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opleidingsniveau gaat. Bij het verhaal van de landbouwer wordt dit nog duidelijker aangezien het 

verschil tussen beide scores bijna nihil is. Een hoger opleidingsniveau resulteert niet in een 

negatiever beeld van de Vlaming over zowel de landbouw als de landbouwer. We verwerpen beide 

hypothesen. 

8.5. Leeftijd 

Jongere respondenten worden verondersteld andere interesses te hebben dan oudere Vlamingen. 

Daarbij is de samenleving waarin beide groepen zijn opgegroeid ook niet meer te vergelijken. De kans 

dat je in een landbouwgezin terechtkwam was toen veel groter dan nu, daarom poneren we ook dat 

jongere respondenten een andere visie zullen hebben op de landbouw dan oudere. Volgende 

hypothesen moeten dit zien te achterhalen: 

 

H5a: Jongeren hebben een negatiever beeld van de landbouw dan ouderen. 

Voor de landbouw als sector zien we meteen een significant verschil uit de data naar boven komen. 

De gemiddelden tussen beide leeftijdsgroepen blijkt zodanig te verschillen dat we de resultaten 

kunnen aannemen als geloofwaardig. De jongere kent de landbouw een lagere score toe. We 

aanvaarden deze hypothese en besluiten dat jongeren inderdaad een negatiever  beeld hebben van 

de landbouw dan  oudere respondenten. 

 

H5b: Jongeren hebben een negatiever beeld van het landbouwersberoep dan ouderen. 

Ook de tweede hypothese omtrent leeftijd en landbouwer laat een significant verschil optekenen, 

weliswaar minder sterk dan dat van de eerste hypothese, maar toch meer dan genoeg om deze te 

kunnen aanvaarden. Oudere respondenten geven de landbouwer een hogere score op tien dan de 

jongere respondenten. Ook deze hypothese kunnen we dus aanvaarden. 

 

 

 

 Hoog Laag Sig. (0,05) 

Wat is uw houding ten opzichte van de Vlaamse landbouw? 7,32 7,47 0,101 

Wat is uw houding ten aanzien van de Vlaamse landbouwer? 7,48 7,52 0,666 

 Jongere Oudere Sig. (0,05) 

Wat is uw houding ten opzichte van de Vlaamse landbouw? 7,12 7,50 0,000 

Wat is uw houding ten aanzien van de Vlaamse landbouwer? 7,30 7,58 0,012 



 Het imago van de landbouw in Vlaanderen  77 

8.6. Stad/Platteland 

Om na te gaan of er werkelijk een verschil bestaat in de meningen over de landbouw tussen 

respondenten die op het platteland wonen, vergeleken met die afkomstig uit de stad werden deze 

hypothesen gekozen: 

 

H6a: Vlaamse stadsbewoners staan negatiever ten opzichte van de landbouwsector dan mensen 

die op het platteland wonen. 

H6b: Vlaamse stadsbewoners staan negatiever ten opzichte van het landbouwersberoep dan 

mensen die op het platteland wonen. 

Ook voor deze laatste parametrische toets gebruikten we een onafhankelijke t-toets, waarbij de 

gemiddelde houding van de respondent (score op tien) dit moest aangeven. Uit onderstaande tabel 

zien we dat we in het geval van de landbouwsector geen verschil mogen optekenen. Nochtans 

voldoet het significantieniveau bijna aan de gestelde voorwaarde van p = 0,05. We zien dat het 

platteland een gemiddeld hogere score toekent aan de landbouw, maar we kunnen dit verschil niet 

als significant beschouwen dus besluiten we hypothese H6a te verwerpen. Bij de landbouwer hebben 

we minder twijfel. De scores van de stads- en plattelandsmensen zijn praktisch hetzelfde waardoor 

we opnieuw deze hypothese kunnen verwerpen. Stadsmensen staan niet negatiever ten opzichte van 

de landbouw(er) in Vlaanderen dan de Vlaming wonend op het platteland. 

 

 Stad Platteland Sig. (0,05) 

Wat is uw houding ten opzichte van de Vlaamse landbouw? 7,32 7,47 0,088 

Wat is uw houding ten aanzien van de Vlaamse landbouwer? 7,51 7,50 0,911 

8.7. Interesse 

De interesse van de Vlaming voor de landbouw werd via een iets complexere verwerkingsmethode 

onder de loep genomen. Aangezien we hier en in het geval van affiniteit (zie 8.8.) over meerdere 

categorieën beschikken, doen we beroep op de Anova-toets. Opnieuw maken we gebruik van de 

gemiddelden die we vonden bij de variabelen die de houding ten opzichte van de landbouw en 

landbouwer maten. De Posthoc Scheffe-toets laat zien waar de verschillen in gemiddeldes liggen 

voor de antwoordcategorieën onderling. Deze kan u terugvinden in de bijlage. Dit zijn de hypotheses: 

 

H7a: Vlamingen met een grotere interesse in de landbouw hebben er een positiever beeld van. 

H7b: Vlamingen met een grotere interesse in de landbouw hebben een positievere houding ten 

aanzien van de landbouwer. 
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Voor zowel de scores voor de landbouw als de landbouwer zien we significante verschillen, 

aangegeven door de ‘sig.= 0,000’ die op beide variabelen slaat. Waar die verschillen nu precies liggen 

zien we aan onderliggende tabel en uit de output verkregen via SPSS. Voor de landbouw (kolom 2) 

krijgen we uit de Scheffe-toets te zien dat we naargelang de interesse drie groepen (A, B & C) 

waarnemen. Dit is geen geschikte methode om groepen uit respondenten te halen, maar we 

gebruiken deze bewoording om de rapportage eenvoudiger te maken. De mensen die antwoordden 

op de vraag met ‘Ik heb geen interesse in de landbouwsector’, ofwel groep ‘A’ verschilden significant 

met groep ‘B’ als groep ‘C’. Dit is ook te zien aan de gemiddelden die vrij laag liggen vergeleken met 

de vier andere scores. Groep ‘B’ scoorde opvallend beter dan de mensen die absoluut geen interesse 

hadden met de landbouw maar wel significant minder dan de mensen met een hogere mate van 

interesse, in welke vorm dan ook. De respondenten die tot groep ‘C’ behoorden hadden een hoge 

interesse en kenden de sector bijgevolg betere scores toe. We kunnen hypothese H7a bijgevolg 

gerust aanvaarden. 

De scores die horen bij de landbouwer zijn minder duidelijk te onderscheiden in groepen. Wat wel 

een duidelijk onderscheid is, net als bij de landbouw, is dat het eerste mogelijke antwoord ‘Ik heb 

geen interesse in de landbouwsector’ ten opzichte van alle andere items significant verschilt. Voor de 

andere vragen werden enkel tussen ‘Ik hoor of lees soms over de landbouw’ en ‘De problemen van 

de sector houden mij bezig’ een significant verschil gevonden. Het vreemde aan deze conclusie is dat 

het laatste mogelijke antwoord ‘Ik volg de gebeurtenissen in de landbouw op de voet’ een hogere 

score heeft, maar dan weer niet verschilt van ‘Ik hoor of lees soms over de landbouw’. Mogelijk is dit 

te verklaren door de grote verschillen in aantal respondenten voor sommige antwoordcategorieën. 

Hoe dan ook kunnen we ook de tweede hypothese H7b aanvaarden. 

8.8. Affiniteit 

De affiniteit of vertrouwdheid met de landbouw(er) in Vlaanderen werd op een gelijkaardige manier 

bevraagd als bij het hierboven beschreven ‘interesse’. De Anova met posthoc Scheffe-toets haalden 

de significante verschillen tussen de antwoordcategorieën naar boven.  

Hoe zou u uw interesse in de landbouw(er) omschrijven? Sig. (0,05) = 0,000 

 Landbouw Landbouwer 

Ik heb geen interesse in de landbouwsector. 6,55  (A) 6,87 

Ik hoor of lees soms over de landbouw. 7,36  (B) 7,48 

Ik neem deel aan activiteiten in de landbouw (hoevetoerisme…) 7,72  (C) 7,70 

De problemen van de sector houden mij bezig. 8,02  (C) 7,93 

Ik volg de gebeurtenissen in de landbouw op de voet. 8,03  (C)  8,08 
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Deze hypotheses moesten dit onderzoeken: 

 

H8a: Mensen die wel vertrouwd zijn met de landbouw hebben een positiever beeld van de sector 

dan mensen die er geen affiniteit mee hebben. 

H8b: Mensen die wel vertrouwd zijn met de landbouw hebben een positiever beeld van het  

landbouwersberoep dan mensen die er geen affiniteit mee hebben. 

Voor de houding ten opzichte van de landbouw zien we via de Scheffe-toets een significant verschil 

tussen de mensen die iemand kennen in de landbouw vergeleken met diegene die niemand kennen. 

We zien geen verschil tussen de tweede en derde (Ik ben zelf landbouw) antwoordmogelijkheid, 

hoewel er grote verschillen te zien zijn in de gemiddelde score op tien. Dit is mogelijk omdat er in de 

steekproef maar drie landbouwers aanwezig zijn en het voor SPSS dus moeilijk is het verschil in 

gemiddelden statistisch te bewijzen. Ook voor de houding ten aanzien van de landbouwer merken 

we hetzelfde significante verschil tussen de respondenten met familie of vrienden in de landbouw, 

en degene zonder kennissen of familie. Opnieuw is het duidelijk zichtbare verschil tussen de 

categorie ‘Ik ben zelf landbouwer’ niet mogelijk statistisch te bewijzen. Ondanks deze constatering 

kunnen we wel de beide hypothesen (H8a en H8b) aanvaarden. 

 

8.9. Conclusie 

Uit de hypothesetoetsen zijn een aantal interessante bevindingen aan het licht gekomen. Van de 

zestien geformuleerde veronderstellingen bleken er uiteindelijk acht aan de hand van statistische 

data bewezen. Zo zagen we de leeftijd van de respondenten zeker een rol spelen in het uiteindelijke 

beeld van zowel de landbouw als de landbouwers in Vlaanderen. Jongere respondenten (jonger dan 

35) bleken een negatievere perceptie te hebben van beide objecten dan ouderen. Ook qua kennis 

werd een dergelijk onderscheid gevonden. Hoe hoger de kennis van de Vlaming ten opzichte van de 

landbouw(er) hoe mee waarde ze er aan hechtten. 

Waar we echter geen verschillen in vonden voor de Vlamingen anno 2012, ondanks gelijkaardige 

voorbeelden uit de methodologische besprekingen waren geslacht, provincie, afkomstig uit de stad 

Hoe vertrouwd bent u met de landbouw en de landbouwer? Sig. (0,05) = 0,000 

 Landbouw Landbouwer 

Ik ken niemand in de landbouw. 7,19 7,33 

Ik heb familie/kennissen in de landbouw. 7,64 7,69 

Ik ben zelf landbouwer. 9,00 9,00 
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of het platteland en ook het opleidingsniveau. Voor sommige van deze sociodemografische 

elementen waar wel aanzetten tot een verschil, maar deze konden wegens een te hoge significantie 

niet aangenomen worden als werkelijke verschillen. 

Via de Anova-toets vonden we uiteindelijk de vier laatste hypothesen als bewezen. Hoe lager de 

interesse van een persoon in de landbouw algemeen, hoe minder positief de houding ertegenover 

bleek te zijn. Ook voor de vertrouwdheid met de landbouw, via familie of vrienden die er in actief 

waren, werd hetzelfde geconstateerd. Hoe groter de affiniteit met de sector of het beroep, hoe 

positiever men er tegenover stond. 
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9. VERGELIJKING MET EERDER ONDERZOEK (2002-2007-2012) 

 

Het longitudinale karakter van dit imago-onderzoek laat ons toe de vergelijking te maken met de 

resultaten uit eerdere studies (zie bijlage). Dit heeft wel een aantal beperkingen aangezien de 

bevonden elementen van het imago op dit moment mogelijk niet volledig overeenkomen met de 

potentiële dimensies van vijf of zelfs tien jaar terug. Daarom doen we in deze analyse beroep op de 

‘individuele’ stellingen waaruit de dimensies bestaan, aangezien we hier met zekerheid wel een 

evolutie doorheen de tijd kunnen formuleren. We kunnen dus geen uitspraken doen over het imago 

uit 2002 en 2007, maar wel over de evolutie die het huidige imago van 2012 de afgelopen tien jaar 

heeft meegemaakt. Doorheen de studies werden sommige thema’s toegevoegd, andere werden 

weggelaten. Dit heeft tot gevolg dat we enkele stellingen niet zo diep kunnen bespreken als we 

hadden gewild.  

Om deze analyse te doen slagen, deden we beroep op de one way anova, een parametrische toets 

die significante verschillen tussen gemiddeldes kan blootleggen. We meten significantie via het p= 

0,050-niveau, de resultaten uit SPSS zijn terug te vinden in de bijlage als data. We vermelden 

vervolgens geen gemiddeldes maar bespreken de evolutie van elke stelling. 

 

De mogelijke invloed van de landbouw op het milieu is een tweezijdig verhaal waarin zowel het 

positieve als het negatieve aan bod komt. Doorheen de verschillende studies zien we wel wat 

beweging op de vraag of de landbouw milieuvervuilend is, maar over het algemeen lijken de 

Vlamingen een constante houding aan te nemen waaruit blijkt dat ze eerder niet akkoord gaan met 

deze stelling. Het respect van de landbouw voor het milieu is toegenomen, daar is overheen de drie 

studies weinig aan veranderd, alhoewel men in 2002 minder geloof hechtte aan deze opvatting dan 

in 2007 en 2012. De grootste verandering voor het onderwerp milieu kwam er bij de vraag of de 

natuur te lijden zou hebben onder een verdwijnende landbouw. In 2012 gaat men er meer mee 

akkoord dan in de voorgaande studies, dus is deze evolutie alvast positief te noemen. Het onderhoud 

van het platteland kwam pas in deze verhandeling ter sprake, daarover kon geen vergelijkende 

oefening gemaakt worden. 

De biologische landbouw krijgt het op dit moment iets zwaarder te verduren. Gezien deze dalende 

trend, zowel voor de vraag of biologische voeding gezonder is dan traditionele producten als de 

stelling dat Vlaanderen maar beter volledig biologisch moet produceren, merken we een duidelijk 

negatievere houding dan voorheen. Duurzaamheid, een thema dat hier dicht bij aanleunt, kwam 

enkel aan bod in 2012 en wordt dus niet verder besproken. 
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Het belang van de landbouw voor de voedselvoorziening en de waardevolle bijdrage aan de 

economie werd doorheen de drie studies unaniem aangenomen door de Vlaming. De zorg voor 

voeding kreeg meer steun doorheen de jaren al merken we in 2012 een lichte daling ten opzichte van 

de voorgaande studie. Een positieve, stijgende lijn merken we dan wel voor de landbouw als cruciale 

factor voor zowel de autonomie als economie van het land. 

Voedselveiligheid- en kwaliteit blijft ook goede scores noteren. De Vlaming is het er bijvoorbeeld 

meer mee eens dan in 2002 dat ingevoerde producten een inferieure kwaliteit hebben ten opzichte 

van de Vlaamse. Voor de veiligheid van het voedsel werd geen significant verschil bevonden 

overheen de onderzoeken. De personen die akkoord zijn met het feit dat Vlaams vlees veilig is, zijn 

dan weer wel toegenomen ten opzichte van de vorige imagostudies. 

Het respect voor de landbouw is in 2012 iets afgenomen, maar de algemene attitude blijft nog steeds 

positief. De korte keten of streekgebonden productie wordt geholpen door de gedeelde overtuiging 

dat producten rechtstreeks gekocht bij de landbouwer beter zijn. De evolutie is positief ondanks een 

lichte terugval in 2007. De voorkeur om Vlaamse producten aan te kopen is hoger dan in 2002, maar 

zakte wel in vergelijking met de vorige imagostudie. 

 

Dat de landbouwer geen leven heeft, voornamelijk door het harde werk en het lage inkomen, had 

vroeger meer respondenten die er ‘eerder niet’ mee akkoord waren dan nu. In 2012 hebben de 

meeste Vlamingen hier geen echte mening over, maar het stijgend verloop van de attitudescore kan 

er op wijzen dat de moeilijke periode die de sector kent meer aangenomen wordt dan vroeger. Een 

positieve trend zien we dan weer bij het vooroordeel van de klagende landbouwer, aangezien de 

attitudes steeds meer naar ‘eerder niet akkoord’ neigen over de jaren heen. 

De afstand van de landbouwer tot de maatschappij blijft een punt waar de Vlaming een duidelijke 

mening over heeft. Zo wordt er iets meer gevreesd dat het beroep zal vervreemden, in vergelijking 

met 2002 (de scores voor 2007 en 2012 zijn namelijk gelijk). Het onderwijs moet meer aandacht aan 

de landbouw besteden, een opvatting die doorheen de drie studies vrij gelijk blijft. Dat de consument 

en landbouwer dichter bij elkaar gebracht moeten worden, wordt zowel in 2002, 2007 als 2012 

aangenomen. 

De scholingsgraad van de landbouwer wordt hoger ingeschat in 2007 en 2012 dan in de 2002. Ook bij 

het heikele punt van het dierenwelzijn zien we een verandering. In de eerste twee onderzoeken naar 

het imago van de landbouw blijkt dat men toen eerder akkoord was met de opvatting dat de 

landbouwer zijn dieren met respect behandelde, terwijl de Vlaming daar op dit moment nog steeds 

eerder mee akkoord gaat, maar niet zo uitgesproken als voordien. Wel zien ze de landbouwer dag en 

nacht in de weer, een constante doorheen de drie studies. 
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De algemene houding van de Vlaming over de landbouw en de landbouwer (score op 10) kent in 

beide gevallen een stijgende evolutie, wat een goede zaak is voor de sector en het beroep. 

9.1.  Conclusie 

In deze analyse konden we alvast een aantal positieve maar ook negatieve tendensen vaststellen. 

Sommige thema’s zoals biologische landbouw kenden een negatief verloop, andere dan weer eerder 

een stijgend, denk maar aan de streekgebonden productie. Vele onderwerpen bleven qua 

attitudescores redelijk constant wat absoluut een goede invloed kan hebben. Hoewel we de  gehele 

imago’s van beide objecten chronologisch niet konden testen, krijgen we via deze oefening alvast 

een goed beeld van de weg die de dimensies hebben afgelegd tot aan deze studie. Uiteindelijk 

kunnen we positief afsluiten met het feit dat de Vlaming voor zowel de landbouw als de landbouwer 

een hogere en dus positievere houding heeft anno 2012. 
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ALGEMENE CONCLUSIE 
 

Het imago van de landbouw in Vlaanderen is, net als bij andere objecten, een complex geheel van 

interne en externe factoren, waarvan het uiteindelijke beeld dat blijft hangen in het hoofd van de 

Vlaming moeilijk te voorspellen valt. Er zijn componenten die van binnenuit gecontroleerd kunnen 

worden. Deze gerichte communicatie heeft meer en meer het doel om een eenduidige boodschap uit 

te zenden, met als doel de verschillende beelden die kunnen ontstaan bij diverse doelgroepen weg te 

werken. Nochtans wordt benadrukt dat het een bijna onmogelijke oefening is dit te bekomen gezien 

de vele externe factoren die er ook een zekere invloed op uitoefenen, zoals de media. Daarbij komt 

ook dat, hoewel imago’s zeer flexibel zijn, ze veel tijd en moeite vergen om door eigen toedoen te 

veranderen. Het imagoconcept werd uitvoerig besproken maar toch blijven er in het 

onderzoeksdomein twijfels bestaan over de correcte afbakening van het begrip. Dit heeft tot gevolg 

dat vele definities en onderzoeksmethoden bestaan waaruit een keuze gemaakt moet worden bij het 

meten van een imago. De imago’s van toepassing voor deze verhandeling, sector- en beroepsimago 

zijn minder het onderwerp van wetenschappelijk onderzoek in vergelijking met de meer zakelijke 

kant van het imagoconcept via corporate, product en brand image. Daarom dat doorheen het 

theoretische deel vaak gebruik wordt gemaakt van het corporate image. Uiteindelijk beslaat imago-

onderzoek niet alleen de imago’s uit de bedrijfswereld, maar zijn deze technieken toepasbaar op alle 

mogelijke concepten. 

 

De verschillende meetinstrumenten voor imago werden in deze verhandeling besproken aan de hand 

van het verwerkingsniveau. Naar mate de boodschap van een object laag, middelmatig of hoog 

wordt verwerkt bestaan er verschillende onderzoeksmethoden. Wij gingen ervan uit dat het imago 

van de landbouw(er) via de middelmatige weg in het geheugen van de Vlaming werd opgeslagen. 

Deze denkwijze bracht ons bij de Likert-scales method, een manier die een longitudinale studie 

mogelijk maakt. Deze manier van meten maakt gebruik van de attitude van de respondent om het 

uiteindelijke imago te bepalen. Aan de hand van een initiële, kwalitatieve onderzoeksfase werden de 

elementen waaruit het imago op dit moment bestaat duidelijk, zodat deze via goed onderbouwde 

stellingen voorgelegd konden worden aan de Vlaming. Zo kregen we in de daarop volgende 

kwantitatieve fase een actueel beeld van hoe het imago van de landbouw en de landbouwer er op dit 

moment uitziet. Deze fases horen navenant bij de gebruikte meetmethode. 

 

Het kwalitatieve onderdeel van dit onderzoek bracht aan het licht dat het imago van de landbouw uit 

zeven dimensies bestaat, dat van de landbouwer in Vlaanderen uit vijf. De onderzoeksvraag uit welke 
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elementen het imago van de landbouw en de landbouwer anno 2012 bestond werd via deze weg 

duidelijk: De dimensies die voor het imago van de landbouw van vandaag aan het licht kwamen, 

waren milieu, duurzaamheid, biologische landbouw, voedselvoorziening en economische waarde, 

voedselkwaliteit, streekgebonden producten en respect. Voor het imago van de landbouwer 

behouden we hard werk, dierenwelzijn, klagers, opleiding en de sociale relatie met de omgeving. 

Voor elk van deze dimensies werden de nodige stellingen geformuleerd waarop de Vlaamse 

respondent moest antwoorden aan de hand van vijf categorieën volgens de methode van Likert 

(1932). De bekomen attitudes werden gebundeld en omgevormd tot een schaal per thema. Dit had 

wel tot gevolg dat niet alle stellingen mee opgenomen werden in verder onderzoek aangezien ze de 

betrouwbaarheid van de mogelijke schalen op het spel zetten. 

 

Via kwantitatief onderzoek werd al snel duidelijk hoe deze imago-elementen het globale beeld van 

de Vlaming over de landbouw en de landbouwer beïnvloedden. Voor de landbouw zagen we dat de 

men in Vlaanderen de landbouw een waardevolle rol zag opnemen in de voedselvoorziening, maar 

ook de bijdrage aan de economie werd niet genegeerd. Ook de bewondering voor de mensen actief 

in de landbouw bleek een gunstige impact te hebben op het imago. Verder kreeg de landbouw goede 

punten voor de kwaliteit en veiligheid van het Vlaamse voedsel. Het duurzaamheidconcours werkte 

ook mee in goede zin, net als de streekgebonden productie. De eens zo fragiele relatie van de 

landbouw met de natuur deed ook hier de attitude ten opzichte van de landbouwer verbeteren. Het 

element dat echter afstak van de rest bleek de biologische landbouw. Het vertrouwen van de 

Vlaming hierin is helemaal zoek, waardoor het ‘Vlaamse’ imago van de landbouw licht naar beneden 

werd getrokken. We kwamen tot het besluit dat het imago van de landbouw in Vlaanderen op dit 

moment redelijk tot goed te noemen is. 

 

Voor de landbouwer kende het imago meer verdeeldheid. Van de vijf dimensies waren er uiteindelijk 

twee vrij positief te noemen. Het dierenwelzijn is daar een van. De vele inspanningen die gemaakt 

werden door de sector vertalen zich naar de positieve invloed dat het onderwerp heeft op het 

landbouwersimago. Ook het opleidingsniveau wordt hoog ingeschat. De neutrale elementen bestaan 

in de eerste plaats uit het beeld van een hard werkende landbouwer die daar maar weinig voor 

wordt vergoed, en het clichébeeld van de immer klagende boer dat lijkt te vervagen. Wat geen goede 

invloed heeft op het landbouwersimago is de afstand tot de maatschappij die nog steeds te groot is 

volgens de Vlaming. Een beter contact met de consument is waar men naar op zoek is. 
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Een van de gestelde onderzoeksvragen kreeg een antwoord via de hypothesetoetsen, die moesten 

kijken waarin de Vlaamse bevolking verschilt volgens sociodemografische variabelen. We hebben er 

van de zestien uiteindelijk acht aangenomen en acht verworpen. Er waren geen verschillen te 

merken in de steekproef inzake de houding ten opzichte van de landbouw en de landbouwer bij 

geslacht, landbouwprovincie of niet, opleiding en woonachtig in de stad of op het platteland. 

Ondanks verschillen, gevonden in andere studies en publicaties, was dit voor de Vlamingen niet het 

geval. Een variabele waarbij wel een onderscheid te zien was, was leeftijd. De jongere respondenten 

kennen de landbouw(er) een mooie score toe, maar de mensen ouder dan 35 jaar zien het nog 

positiever in. Ook bij kennis zien we dit. Wie meer weet van de landbouw staat er ook positiever 

tegenover. Verder bleken ook interesse en affiniteit met de sector en het beroep een rol te spelen. 

Hoe meer interesse of affiniteit, hoe beter de score die de Vlaming aan de landbouw gaf. 

 

Het laatste element van onze analyse bracht het verloop van het imago over de genoemde studies 

uit 2002, 2007 en 2012 volgens de individuele elementen aan bod. Over de imago’s van 2002 en 

2007 kon geen sluitende uitspraak gedaan worden aangezien we geen zicht hadden op de toen 

aanwezige dimensies. Wel bleken een aantal interessante evoluties gemaakt te zijn sinds 2002. Zo 

zien we dat de stelling dat de landbouw een slechte impact heeft op het milieu over de drie studies 

vrij weinig aangenomen wordt. Het respect voor het milieu is zelfs toegenomen, aldus de Vlaming. 

De biologische landbouw krijgt de grootste klappen aangezien de dalende trend die werd ingezet in 

2007 zich doortrekt naar deze studie. Het belang voor de economie en voedselvoorziening blijft 

constant hoog, en ook het geproduceerde voedsel wordt veiliger bevonden dan vroeger. De 

bewondering voor de mensen actief in de landbouwsector is iets gezakt, maar de streekgebonden 

productie blijft wel constant positief. 

Bij het landbouwersberoep wordt vaak het harde werk voor een mager inkomen aangehaald, en dat 

is iets waar steeds meer Vlamingen mee akkoord gaan. Dit staat in contrast met de positieve evolutie 

die we zien bij de klagende landbouwer, een stereotiep dat minder gesteund wordt dan voorheen. 

De afstand van de landbouwer tot de rest van de maatschappij blijkt het grootste probleem 

aangezien we hier ook een negatieve tendens in merken. Wel wordt het opleidingsniveau aanzienlijk 

hoger ingeschat en roept het dierenwelzijn opnieuw minder negatieve beelden op, een gelijkaardig 

resultaat als in 2007. 

 

Ten slotte willen we hieronder de beperkingen van dit onderzoek bespreken. 
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Beperkingen 

De eerste beperking in dit onderzoek vonden we bij de theoretische beschrijving van imago. Naar 

wetenschappelijke studies over het imago van de landbouw blijft het helaas doelloos zoeken, 

aangezien dit amper aanwezig is in het imago-onderzoek. De verdere generalisering naar sector- en 

beroepsimago bracht evenmin een grote hoeveelheid bruikbare informatie naar voren. Dit ‘tekort’ 

aan informatie werd op gepaste wijze opgevuld met het meer voorkomende bedrijfsimago, wat we 

kunnen doortrekken naar de landbouw als we de hele sector in Vlaanderen als een onderneming 

beschouwen. Wij zijn er echter van overtuigd dat de gebruikte methode toch de juiste elementen 

aan bod liet komen zodat de lezer een bruikbaar en duidelijk beeld van het imagoconcept kreeg. 

 

Uit het stappenplan, beschreven door Ten Klooster et al. (2008, p. 513) werd een uitgebreide 

kwalitatieve fase aangeraden. In deze verhandeling waren de mogelijkheden niet voorhanden om 

een dergelijke voorstudie te doen. Alhoewel we via de open vragen duidelijke en generaliseerbare 

dimensies van het landbouw- en landbouwersimago hebben gekregen, is het beter deze fase uit te 

breiden. In een ideaal scenario kon er aan de hand van interviews een onderwerpenlijst bekomen 

worden die verder getoetst kon worden in focusgroepen. Hoewel we in deze studie een gelijkaardig 

resultaat bekwamen, was het beter geweest via deze ‘diepere’ kwalitatieve methoden de dimensies 

te achterhalen. 

 

Uit de schaalconstructies bleek dat heel wat items niet bruikbaar waren. Hoewel de vragenlijst voor 

alle onderwerpen meerdere stellingen bevatte, bleek dit niet voldoende om volwaardige schalen te 

bekomen voor alle dimensies. Het weergeven van de resultaten was mogelijk maar ons inziens kon 

dit uitgebreider indien we over genoeg stellingen beschikten die samen een mogelijke dimensie 

konden vormen volgens de voorwaarden van Cronbach’s Alpha. 

 

De vragenlijst op zich werd door de respondenten in de pretest als te lang en te uitgebreid 

bevonden. Aangezien we voor de uiteindelijke bevraging het gros van de vragen behielden zal dit 

mogelijk ook het geval geweest zijn bij de steekproef (N=809). Ook de vraag of alle stellingen en 

geformuleerde variabelen duidelijk waren voor elke respondent is iets waar een onderzoeker het 

gissen naar heeft, alhoewel met de hulp van de heer Paul Vanrespaille heel wat verbeteringen 

werden aangebracht. 
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AANBEVELINGEN 
 

We gingen in dit imago-onderzoek in de eerste plaats op zoek naar de dimensies waaruit het imago 

van de landbouwer en de landbouwer in 2012 bestaat. De resultaten hierover werden al uitvoerig 

besproken, en op basis hiervan willen we aanbevelingen voor het Vlaams Instituut voor Land- en 

Tuinbouw formuleren. Voor het landbouwimago zien we de opvallend dalende trend qua attitude 

ten opzichte van de biologische landbouw. Hoewel we het element ingedeeld hebben bij de neutrale 

componenten, blijkt uit de vergelijkende analyse dat de Vlaming minder en minder te vinden is voor 

deze productiewijze. Wij raden het VILT dan ook aan om specifiek te gaan kijken waar het grootste 

probleem van de Vlaming ten opzichte van de biologische landbouw ligt. Speelt de hogere prijs een 

rol of is er nog te weinig kennis over het onderwerp? Het VILT kan hier een belangrijke rol spelen om 

deze duurzame praktijk in een beter daglicht te plaatsen. We zien in deze aanbeveling zeker 

mogelijkheden en beschouwen het dan ook als haalbaar voor het VILT. Via een zelfgemaakte online 

survey kan al snel een idee verkregen worden zonder dat dure en moeilijke praktijken nodig zijn.  

We bemerken ook heel wat goede zaken voor het imago van de Vlaamse landbouw, wat de krachtige 

werking van het VILT bewijst. Zo is het respect voor de landbouw zeer hoog en ook het toenemend 

belang voor de economie en autonomie van het land blijkt ondersteund. Het duurzaamheidsconcept 

dient echter nog meer in het daglicht geplaatst te worden. Mogelijk dient het VILT inzake de 

landbouw een verduidelijking te maken bij het begrip ‘duurzaamheid’ aangezien het te pas en te 

onpas gebruikt wordt. Een duidelijk positieve evolutie van het VILT is de perceptie van de 

voedselveiligheid. Iets waar sinds de slechte scores uit 2002 nog maar weinig van blijft hangen bij de 

respondent, een teken dat het infocentrum zijn taak meer dan naar behoren heeft uitgevoerd. 

Belangrijk bij het focussen op enkele elementen van het imago is het niet ‘vergeten’ van de 

overgebleven dimensies. 

 

Het imago van de landbouwer kende meer probleemgebieden. Zo was de afstand tot de 

maatschappij te groot volgens de Vlaming. Gerichte communicatie van voorbeelden waarin de 

landbouwer zich actief engageert voor zijn omgeving, zoals groene zorg, komen nog te weinig aan 

bod in de nationale media, een taak waar het VILT meer aandacht aan moet besteden. De 

problemen, ondanks het belang ervan, blijven nog te vaak hangen bij de belanghebbenden van de 

landbouw en te weinig bij de modale burger. Ook de houding van de jeugd, zo bleek uit onze 

hypothese, tegenover de sector en het beroep ligt lager dan bij oudere respondenten. De aandacht 

van het VILT naar de jeugd moet dus verscherpen in alle geledingen. Zo kan gedacht worden aan een 

oproep voor meer aandacht in het onderwijs voor kinderen en tieners. Een aanpassing van het beleid 
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of een toegankelijke uitgave voor kinderen en/of jeugd naast de twee bestaande magazines zouden 

mogelijkheden zijn. Ook de landbouwwebsite www.weidepoort.be die op de website van het VILT 

een beetje weggedoken zit, kan meer onder de aandacht gebracht worden om kinderen en jeugd de 

kennis op een speelse manier bij te brengen. 

 

Uit deze verhandeling is ook gebleken dat een hogere kennis meer inzicht verschaft in achterliggende 

probleemsituaties. Op dit moment is veel te doen om de lage prijzen voor de producten van de 

landbouwer, terwijl het goed mogelijk is dat de perceptie van de Vlaming eerder kijkt naar de manier 

waarop de landbouwer hier mee omgaat. De stakingen van de melkveehouders in Brussel zullen al 

vlug een eenzijdig beeld opwekken. Het cliché van de klagende landbouwer bleek nog steeds niet 

volledig weggewerkt, een item dat mogelijk niet meer weg kan. Het is dus belangrijk dat er gekeken 

wordt hoe de Vlaming meer kennis kan bijgebracht worden buiten de bestaande media die het VILT 

bezit. De website en de tijdschriften lokken enkel de mensen die actief zijn in de landbouw of er erg 

in geïnteresseerd zijn. Het op het publiek gerichte blad ‘Melk en Honing’ is gratis verkrijgbaar bij de 

lokale landbouwer, maar uit onze resultaten bleek net de afstand met de omgeving nog te groot. 

Mogelijk moet het VILT op zoek naar een ander of een tweede distributiekanaal, waarbij de 

vergelijking gemaakt kan worden met de gratis krant De Zondag. De Vlaming gaat veel vaker naar de 

bakker dan naar de landbouwer uit de streek. 

 

Een algemene aanbeveling, ontstaan uit het maken van deze verhandeling, is om de 

naamsbekendheid van het infocentrum bij de Vlaming te vergroten. Het kan een goede zaak zijn 

mocht het VILT zichzelf nog meer als betrouwbare achtergrondbron van de Vlaamse landbouw 

profileren via een mediacampagne. Het werd duidelijk dat bij het spreken over het VILT slechts 

enkelen, meestal gelieerd met de landbouw, het van ‘ergens’ kenden. Als het VILT meer publiciteit 

voor zichzelf zou genereren kan via deze weg de kans bestaan dat mensen sneller naar het VILT 

zullen grijpen om informatie op te zoeken over de landbouw, zeker gezien eenvoudig te onthouden 

afkorting van het centrum en de steun vanuit de Vlaamse overheid. 

 

Uit het theoretische luik kregen we nog een laatste, interessante invalshoek te zien die ook voor het 

VILT van nut kan zijn. Zo bleek imago een grote invloed te hebben op de werknemers, of met andere 

woorden de landbouwers. Dit effect werd versterkt door het uitdragen van waarden tijdens het 

werk. Deze waarden worden in een ideaal scenario door alle actoren binnen de landbouw samen 

beslist. Wij raden dan ook het VILT aan om op zoek te gaan naar wat de waarden van de landbouwer 

anno 2012 zijn, de vijf meest voorkomende te selecteren en deze te promoten als waarvoor de 

Vlaamse landbouwer staat. Zo wordt de consument bewust van waar de landbouwer mee bezig is en 

http://www.weidepoort.be/
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omgekeerd hebben de landbouwers een duidelijke richtlijn tijdens de dagelijkse praktijken. Deze 

aanbeveling is mogelijk via een survey, briefverkeer, poll op de website van het VILT… Het is echter 

een ‘ideale’ situatie, iets waarvan wij beseffen dat het mooi klinkt op papier maar veel moeite kost 

om te realiseren. We maken deze aanbeveling echter omdat we geloven dat het van waarde kan zijn 

voor de landbouw in Vlaanderen. 

Toekomstig onderzoek 

Het creëren en beheren van een imago bestaat uit een aantal fasen waarbij steeds moet afgetast 

worden wat het beeld is binnen de samenleving waarin het object actief is, maar ook in de eigen 

kring. Daarom achten wij het belangrijk dat het VILT, voor er aangevat wordt met deze vijfjaarlijkse 

studie, eerst zelf een aantal interviews organiseert met landbouwers om zo het gewenste imago 

bloot te leggen. Vaak is er een discrepantie tussen het werkelijke en gewenste imago. Op deze 

manier kan verder onderzocht waar de grootste verschillen liggen om gestructureerd en gericht te 

kunnen verder werken. 

Voor verder onderzoek verwijzen wij ook naar de precieze fases van de beschikbare methoden om 

imago te meten. Hier werd geopteerd de Likert-scales method toe te passen. Deze manier van 

onderzoek kent veel voorbeelden in de literatuur (Ten Klooster et al., 2008, pp. 511-513; Molina, 

Gomez & Martin-Consuegra, 2010, p. 724; Van Heerden & Puth, 1995, p. 14). Om deze attitude-

schalen te kunnen gebruiken is een verregaande kwalitatieve fase nodig. De aangegeven middelen 

hiervoor zijn diepte-interviews en focusgroepen, mogelijk ook aan de hand van open vragen, 

voorgelegd aan een aantal respondenten. Aangezien er in deze studie geen mogelijkheden waren om 

een uitgebreide voorfase op te nemen, raden wij het VILT aan deze fase nadrukkelijk op te nemen in 

een volgend imago-onderzoek. Op basis van deze gesprekken komen mogelijk meer en 

nauwkeurigere dimensies naar voor waar onderzoek naar gedaan moet worden. 

Het tijdig blootleggen van deze gedetailleerdere dimensies laat het VILT ook toe om meer stellingen 

te formuleren die elk element van het imago bespreken. Uit ons onderzoek is gebleken dat sommige 

schalen niet gevormd konden worden waardoor er gebruik werd gemaakt van een enkele stelling. Dit 

is niet opportuun voor de studie en dus raden wij aan om deze fase uitgebreider aan te pakken, 

zodat er na het noodzakelijke schrappen, nog steeds genoeg items in de ‘pool’ zitten. 

 

Een laatste aandachtspunt is dat van de berichtgeving in de media. Uit onze kwalitatieve fase bleek 

dat dit thema ook enkele keren aan bod kwam voor beide imago’s, maar gezien wij geen variabelen 

hadden voorzien die dit konden bespreken, kon hier bijgevolg geen aandacht aan besteed worden. 

De opname van dit thema lijkt ons zeker opportuun, alsook de verdere impact van de media op het 

landbouw- en landbouwersimago dienen meer aan bod te komen in volgend onderzoek. 
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BIJLAGEN 
 

Op de bijgevoegde digitale drager kan u alle bijlagen terugvinden in volgende volgorde: 

 

1 – Antwoorden op open vragen van alle respondenten 

2 – Lijst van gebruikte stellingen voor schaalconstructie 

3 – Vragenlijst (volledig) 

4 – Cronbach’s Alpha’s schaalconstructies landbouwimago 

5 – Cronbach’s Alpha’s schaalconstructies landbouwersimago 

6 – Significantietoets hypothesen 

7 – Vergelijking onderzoek 2002-2007-2012 (ANOVA) 

8 – Vergelijking onderzoek 2002-2007-2012 (DIMENSIES) 

9 – Gemiddeldes van alle gebruikte stellingen 


