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Digitale 
enquête -
resultaten

Dit onderzoek is uitgevoerd door
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Algemene informatie 
354

personen 
hebben de 

mailing 
geopend

e-mailadressen 
ontvingen de enquête 

op 6/01/2022

272
antwoorden zijn 
via deze weg 

binnengekomen

95

De enquête is ook 
gedeeld op 

socials en 
website

De resultaten van deze enquête zijn anoniem verwerkt.

Dat leverde nog 

81
reacties op

Respondenten 
hebben de 

enquête ingevuld

176
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Wie is de respondent?
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0%

1%

1%

2%

2%

4%

6%

12%

13%

13%

46%

Limburg

Groningen

Zeeland

Flevoland

Friesland

Drenthe

Noord-Holland

Utrecht

Brabant

Zuid-Holland

Gelderland

Overijssel

0 50

63%23%

10%
3%1%

Consumenten

Investeerder

Melkveehouders

Anders, namelijk

Wetenschap

*

* Zuivelproducent
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1%

3%

4%

4%

5%

17%

20%

21%

25%

0 10 20 30 40 50

TV

Instagram

Anders, namelijk

Internet

N.v.t.

LinkedIn

Via via

Facebook

Krant

Via welke 
weg kent de 
respondent 
Ikwileerlijke
zuivel?

*

* Internet, google
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Wat vindt de 
respondent van 
de USP’s van 
Ikwileerlijkezuivel?

Ik Wil
Eerlijke
Zuivel

Korte keten
Sociaal

contract

Gepersonaliseerde 

producten 

thuisbezorgd

Een eerlijke 

missie

Eerlijke 
prijs voor 

boeren

Eerlijk 
voor dier 
en natuur

Eerlijke 
verantwoo

rding
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Welke USP’s zijn het belangrijkst? 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Consument bepaalt mede de duurzaamheidseisen

Lagere milieu impact van zuivelproducten

Meer transparantie in de zuivelketen

Dierenwelzijn verbeteren

Regionale productie en consumptie (korte ketens)

Boeren een eerlijke prijs betalen

Helemaal niet belangrijk Niet belangrijk Neutraal Belangrijk Heel belangrijk

1

2

3

4

5

6
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16%

24%

25%

31%

31%

35%

38%

45%

0 10 20 30 40 50

Anders, namelijk..

On the way to PlanetProof

Natuurinclusief

Fairtrade

Beter Leven-keurmerk

Biologisch / biologisch dynamisch

Weidemelk

Kringlooplandbouw

Aan welke eisen moet 
Ikwileerlijkezuivel voldoen?

*
* Kleinschalig / lokaal, 

Ikwileerlijkezuivel.nl moet niet 
aan een keurmerk voldoen, 

eerlijke prijs, transparant over 
herkomst

“De eerlijke prijs is 
erg belangrijk; 

neem dat als basis 
en werk met reële 

cijfers.” 

Respondenten konden meer dan één antwoord kiezen.
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58%
20%

10%

10%

2%

Mijn regio

Mijn provincie

Mijn gemeente

Nederland

Anders, namelijk..*
* Binnen een straal van 35 km en 
Benelux

Wat is volgens u lokaal?

“Organiseer 
jaarlijks een 
persoonlijke
dag bij een 

melkveehouder” 
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5%

20%

23%

24%

44%

58%

65%

89%

Anders, namelijk..

NGO's

Belangenbehartigers

Overheid

Wetenschap

Investeerders

Consumenten

Melkveehouders

0 50 100

2%

18%

19%

40%

40%

48%

65%

Anders, namelijk..

Tijdens een bijeenkomst

Via social media

Via een app

Via een jaarlijks rapport

Via een nieuwsbrief

Via de website

0 50 100

*
* Dieren, dierenartsen en 

voedingsdeskundigen

**
** Kwartaalrapportages, 

enkel bij grote 
doorbraken, sterke 

financiële onderbouwing

Respondenten konden meer dan één antwoord kiezen.

Wie moet er onderdeel 
zijn van de community?

Via welke weg moet 
gerapporteerd worden?

“Een 
combinatie 
van partijen 

moet 
aangesloten 
zijn. Je moet 

dan ook 
compromissen 

sluiten.” 
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8%

15%

30%

34%

38%

39%

44%

48%

50%

72%

Anders, namelijk..

Personalisatie is niet nodig

Karnemelk

Hangop

Gerijpte kaas

Toetjes

Verse kaas

Melk

Kwark

Yoghurt

0 50 100

Hoe aantrekkelijk vindt u 
zelf samengestelde 

producten thuisbezorgd? 

Welk product wilt u 
personaliseren? 

*
* Lactosevrij of –arm, ijs, 

kookroom, kefir, 
probioticaproducten

0% 50% 100%

Zuivelproducten

thuis laten

bezorgen

Zuivelproducten

op maat

Helemaal niet aantrekkelijk

Niet aantrekkelijk

Neutraal

Aantrekkelijk

Heel aantrekkelijk
Respondenten konden meer dan één antwoord kiezen.
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Wat vindt de 
respondent van de 
merkontwikkeling van 
Ikwileerlijkezuivel?
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3,4
3,1

3,4
3,1

3,3
3,5
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Relevantie Aantrekkelijk Onderscheidend

De Nieuwe Melkweg Het Zuivelatelier

Vergelijking van de twee 
merkontwikkelingen

• Beide concepten 
scoren even goed, 
er is geen 
significant 
verschil. 

• Bij beide 
concepten is er 
ruimte voor 
verbetering.
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Positieve reacties
• Goed en leuk 

• Helder

• Fris

• Korte keten

• Idealistisch

Eerste indruk van ‘De Nieuwe Melkweg’

“Focus op zuivel in een nieuwerwetse jas” 

Negatieve reacties
• Druk 

• Kil 

• Onduidelijk

• Belerend 

• Té idealistisch
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• Blijf bij de kernboodschap (zet deze centraal), 
nu is het (visueel) wat warrig. 

• Denk goed na over de naam; nu ligt de focus 
snel op melk. 

• Denk goed na over plasticgebruik; nu lijkt het 
erg veel, wat voor milieubelasting zorgt. 

• Geef meer aandacht aan de boer en de koe.

Tips voor ‘De Nieuwe Melkweg’

“Boze boeren? 
Laten we blije 

boeren 
hebben.” 
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Positieve reacties
• Interessant en mooi

• Vernieuwend 

• Maatwerk

• Rustig en duidelijk 

• Creatief en kleurrijk 

• Gezond

Eerste indruk van ‘Het Zuivelatelier’

Negatieve reacties
• Ingewikkeld

• Mist de essentie 
(twijfel aan 
behoefte) 

• Te trendy

• Duur

“Is er wel behoefte aan gepersonaliseerde zuivel? 
Zijn mensen bereid daarvoor te betalen?” 
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• Zoek uit hoe groot de behoefte van 
consumenten is voor dit concept.

• Maak ook de boodschap voor ‘korte keten’ en 
‘eerlijke prijs’ onderdeel van het concept.

• Maak er meer een eenheid van. 
• Hou het simpel; het lijkt nu erg duur en “iets 

voor yuppen.” 
• Leg Natura2000 goed uit, dat zal niet bij 

iedereen bekend zijn. 

Tips voor ‘Het Zuivelatelier’

“Als 
zuivelproducent 

zet ik mijn 
vraagtekens bij 

de personalisatie 
van producten: 
Dat kost tijd en 

geld. ” 
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Overige opmerkingen
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• Houd respondenten goed aangesloten. Ze willen 
graag betrokken zijn bij de verdere ontwikkeling 
van Ikwileerlijkezuivel. Bijvoorbeeld door het 
leveren van melk, een stage lopen, rapportages 
lezen, e.a.

• Zet in op landschap om je product aantrekkelijk te 
maken, dat is heel tastbaar voor de consument.

• Werk samen met supermarkten of thuisbezorging 
van andere producten. 

Tips van respondenten

“Ik verwacht 
concrete 

voorstellen. 
Actie.” 



Interviews 

Dit onderzoek is uitgevoerd door
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Stakeholders:
• Twee melkveehouders
• Investeerder
• Provincie Overijssel & Friesland
• Ministerie van LNV

Gestelde interviewvragen (illustratief):
• Welke issues in de huidige zuivelsector 

moet ikwileerlijkezuivel tackelen? 
• Wat is volgens u/uw organisatie een 

eerlijke prijs? 
• Waar denkt u aan bij een ‘transparante’

zuivelketen?
• Waar kan Ikwileerlijkezuivel u/uw 

organisatie bij helpen/ondersteunen? 

Onderzoeksmethodiek
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• Voor alle stakeholders is een eerlijke prijs en goed 
verdienmodel voor de melkveehouder erg belangrijk. 

• De meerprijs voor het leveren van maatschappelijke 
diensten (zoals natuuronderhoud) moet volgens de 
meeste stakeholders uit de markt komen. Er kunnen 
wel omschakelsubsidies zijn voor de eerste fase. 

• Volgens geïnterviewde biedt een prijsverhoging van 40 
naar 50 cent per liter melk mogelijkheden voor 
verduurzamen. Elke cent is ca. €10k per jaar waard. 

Eerlijke prijs voor de boer

“Je kunt 
niet 

groen
doen als 
je rood
staat.”
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• Er heerst verdeeldheid onder stakeholders over de 
duurzaamheidseisen: bijv. wel of niet biologisch, wel of geen weidegang.

• Verduurzaming moet oplossing bieden voor provincie en rijk op de 
uitdagingen voor stikstof, klimaat, water en natuur.

• Natuurinclusief boeren is voor alle stakeholders belangrijk; meer 
natuur op boerenerf en meer boeren in natuur.

• Er heerst bij de stakeholders onzekerheid over Natura2000-gebieden. 
• Melkveehouders willen graag op hun eigen manier verduurzamen. 

Eerlijk voor 
dier en 
natuur

“Uitgangspunten: minder 
emissies, sluiten van 

kringlopen en verbeteren 
van biodiversiteit en 

dierenwelzijn.”
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• Het sociaal contract is voor veel stakeholders een ‘vaag 
begrip’, zij hebben hierdoor een minder uitgesproken 
mening over deze USP. 

• Volgens de stakeholders moeten in elk geval consument, 
melkveehouder en verwerker onderdeel zijn van de 
community.  

• Voor alle stakeholders is het verkleinen van de kloof 
tussen burger en boer belangrijk. Er worden wel twijfels 
geuit over het potentieel van digitalisering (kijk bijv. naar 
flitsbezorgers waar die kloof alleen maar groter wordt).

Wie zijn de community? En wat 
doen zij? 

“De 
melkveehouder 

is belangrijk 
voor het 

bepalen van de  
duurzaamheid 

eisen.”
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• De meeste stakeholders hebben weinig vertrouwen in 
zelf samengestelde zuivel als USP; leuk voor een keertje, 
lastig om herhaalaankopen te bewerkstelligen. 

• Gezondheid wordt steeds belangrijker, maar is een kleine 
(specifieke) (doel)groep. Bijv. A2/A2 melk van Blije zuivel. Zoek 
eens uit waar deze sector (gezondheidszorg) behoefte aan heeft. 

• Overige tips om meerwaarde te creëren zijn bijv. promotie van 
Nederlands product of regio, ‘terug naar vroeger’ (denk aan 
Beemster), duurzaamheid goed positioneren (bijv. Streekboeren, 
Klaverlandkaas, De Fryske) of het kiezen voor een bijzonder 
product zoals barista melk. 

Hoe creëer je meerwaarde 
voor je product? 

“De prijs 
is voor de 

consument 
bepalend.”
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• Spanning tussen stakeholders over samenwerking met 
supermarkten. Supermarkt zorgt voor grotere afzet, maar 
biedt geen lange termijngaranties. 

• Melkveehouders willen ca. 20% van hun melk produceren 
voor Ikwileerlijkezuivel. Traditionele zuivelaars bieden 
meer zekerheid voor de melkveehouder. 

• Een andere optie is het leveren aan maatschappelijke 
instellingen (scholen, ziekenhuizen, verzorgingstehuizen, 
gemeenten, e.a.) of lokale bedrijven (catering). 

• Houd rekening met de afstanden in een provincie. In het 
Groene Hart is lokale consumptie makkelijker dan in 
Friesland. 

Hoe zorg je in een korte keten 
voor voldoende afzet? 

“Er zijn meer 
supermarkten dan 
AH. Denk aan PLUS 

(kleinschalig en 
lokaal) of nieuwe 

retail zoals Picnic en 
Gorillaz (hippe 

producten met een 
mooi verhaal).”
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