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in het verleden. Bij de overtuigde veehouder 
staan dierenwelzijn en diergezondheid boven 
een hoog inkomen of een hoge productie.

Advisering
Het doel van Koe & Wij is om mogelijkheden te 
inventariseren voor effectieve communicatie ten 
behoeve van weidegang. De zakelijke veehou
der wil graag economische afwegingen horen. 
De genietende veehouder vindt wensen op het 
kwalitatieve vlak erg belangrijk. Het gevoel dat 
hij heeft bij een beslissing speelt een belang
rijke rol. De traditionele veehouder laat zich het 
beste adviseren wanneer wordt aangesloten bij 
eventuele problemen die op het bedrijf spelen. 
De overtuigde veehouder lijkt het minst een
voudig te benaderen. Van belang is om voor de 
ondernemer belangrijke waarden en normen te 
onderkennen en deze zeker niet met het advies 
te ondermijnen.

Erik van Well 
(CLM Onderzoek & Advies) 

Noëlle Aarts
 (WUR, leerstoelgroep communicatiestrategieën) A dviseurs weten als geen ander dat 

melkveehouders onderling ver
schillen. De één wil altijd vooruit 
en experimenteren, de ander kijkt 
liever de kat uit de boom. Een vol

gende draait elk dubbeltje om, en weer een ander 
wil genieten en vindt het belangrijk dat alles 
gewoon goed loopt. 
Op basis van individuele gesprekken met melk
veehouders heeft CLM profielen opgesteld van 
vier typen veehouders: de zakelijke, de genietende, 
de traditionele en de overtuigde veehouder.  
Deze typen zijn als volgt te omschrijven.

De zakelijke veehouder
‘Getallen liegen niet.’

‘Als je twee ton hebt, kun je ook wel twee ton  

bijlenen.’

De zakelijke veehouder beschouwt weiden of 
opstallen als een economische afweging die op 
basis van cijfers genomen moet worden. Hij 
houdt rekening met de maatschappij vanuit 
zakelijke overwegingen en past zijn bedrijf aan 

als de markt ervoor betaalt. Hij vindt zichzelf 
een ondernemer en haalt zijn arbeidsvreugde 
dan ook vooral uit het behalen van inkomen. 

De genietende veehouder
‘Boer zijn is geen wedstrijd.’

‘Als de koeien niet meer naar buiten mogen,  

dan stop ik ermee.’

De genietende veehouder redeneert sterk vanuit 
zichzelf en vindt arbeidsvreugde relevanter dan 
een hoog inkomen. Hij geniet van de koe in de 
wei of het gemak van de koe op stal. Overigens 
speelt de maatschappij doorgaans een belang
rijke rol bij het nemen van beslissingen. Wat de 
omgeving vindt is belangrijk. Hij vindt zichzelf 
meer boer dan ondernemer. 

De traditionele veehouder
‘Ik geloof niet dat wij vervuilers zijn.’

‘Ik wil minimaal een gemiddeld bedrijf hebben,  

met een bovengemiddeld inkomen.’

Voor de traditionele veehouder spelen zowel  
economie als arbeid een rol, maar ook mensen 
in zijn naaste omgeving. De traditionele vee
houder is gericht op continuïteit en past zijn 
bedrijf aan om ‘aan deze tijd’ te voldoen. De  
traditionele veehouder is sterk gebonden aan 
een vaste plek of omgeving.

De overtuigde veehouder
‘Of zo, of niet.’

‘Boeren klagen teveel, andere ondernemers moeten 

ook aan normen voldoen.’

De overtuigde veehouder baseert zijn keus voor 
weiden of opstallen op een bepaalde overtui
ging, bijv. religie, opvoeding of een specifieke 
ervaring zoals bijvoorbeeld een ernstige ziekte  

Weiden of opstallen:

Economie en arbeid zijn belangrijke redenen waarom koeien steeds vaker jaarrond op stal staan. Maar ook 

maatschappelijke en persoonlijke waarden van veehouders spelen een belangrijke rol. En het zijn juist 

de persoonlijke waarden die bepalen welk belang veehouders toekennen aan economie, arbeid en maat-

schappelijke waarden. Dat blijkt uit onderzoek van CLM Onderzoek & Advies (CLM) in het project Koe & Wij. 

Bij het bepalen van de ontwikkeling van het bedrijf zijn persoonlijke waarden uiteindelijk doorslaggevend.

een keuze op basis van  persoonlijke waarden

V i E R  t y p E N 
m E l k V E E 
h o U D E R s

Het onderzoek naar persoon-
lijke waarden leverde vier 
typen melkveehouders op: de 
zakelijke, de genietende, de 
traditionele en de overtuigde. 
Elk type vraagt een eigen 
benadering door de adviseur.
Foto: CLM

Het onderzoek is uitgevoerd door CLM met betrokkenheid van de leerstoelgroep communicatie-
strategieën van WUR. CLM heeft individuele gesprekken gevoerd met 25 melkveehouders 
verspreid over het land om een beeld te krijgen van de rol die persoonlijke waarden spelen in 
de bedrijfsvoering en meer specifiek waar het gaat om weidegang. Onder deze 25 veehouders 
waren 10 opstallers. Voor het ontwikkelen, ordenen en formuleren van de vragen en later bij 
het analyseren van de gesprekken werd gebruik gemaakt van het referentiekadermodel (zie 
2e kader). De vier typen die uit de analyse naar voren kwamen zijn vervolgens besproken in 
drie groepen, bestaande uit ‘erfbetreders’ in de regio’s oost, west en zuid: een dierenarts, 
een accountant en een veevoerleverancier.

o p z e t  o n d e r z o e k

Mensen beschouwen de wereld om hen 
heen aan de hand van referentiekaders. 
Aan een referentiekader kunnen de ele-
menten overtuigingen, waarden en nor-
men, kennis en belangen worden onder-
scheiden. Overtuigingen zijn de meest 
basale waarheden, waaraan men niet snel 
twijfelt. Waarden zeggen iets over wat 
goed is en wat slecht en dienen als basis 
bij het maken van een keuze voor een 
bepaalde manier van handelen. Normen 
zijn concrete vertalingen van die waarden 
in gedragsregels en geven aan wat  
‘normaal’ is; wat wel en niet mag. Met 
kennis bedoelen we wat mensen weten, 
inclusief de associaties, beelden en  
ervaringen. Belangen betreffen materiële 
en immateriële belangen, zoals een goed 
gevoel of een schoon geweten. Over het 
algemeen zijn overtuigingen het minst 
veranderlijk in de tijd, en wordt met  
kennis het meest flexibel omgegaan.

h e t  r e f e r e n t i e k a d e r
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