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Resultaten onderzoek GfK 2019 (1)

Geholpen bekendheidTop 3 van spontaan genoemde keurmerken



Resultaten onderzoek GfK 2019 (2)

• Het belang van diervriendelijkere productie is gelijk gebleven (gem. 62%) ten opzichte van de 
vorige meting. Het belang ligt voor kip het hoogst.

• Volgens shoppers die bekend zijn met het Beter Leven keurmerk staat het Beter Leven keurmerk 
vooral voor vrije uitloop en een beter leven voor dieren. 

• 84% van de vleeskopers koopt vlees bij een (online) supermarkt. 

• Vers verpakt vlees en vleeswaren zijn de vleesproducten die het meest frequent worden 
gekocht. 

• 40% van de shoppers geeft de voorkeur aan producten met een Beter Leven keurmerk ook als 
ze duurder zijn.

• Meer dan de helft van de shoppers vindt het (zeer) belangrijk dat A-merken (54%) en 

bedrijfskantines/fastfoodrestaurants (57%) producten met het BLk aanbieden. 
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Eieren en legkippen
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Scharrelvarkens en -kippen
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Boeren ambassadeurs
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Beter Leven slagers
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Plannen 2020

• Uitbreiden Foodservice bedrijven, 

A-merken en slagers

• Vaststellen criteria varkens, leghennen

• Bijeenkomsten voor boeren (varkenshouders)

• Klankbordgroepen leghennen en varkens

• Diergebonden metingen en slim cameratoezicht

• Beter Leven zuivel uitbreiding

• Geleidelijke verbreding met 

natuur- en milieucriteria
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Beter Leven?





Communicatiedoelstellingen

1. Voorlichting en bewustwording 

2. Ontzorgen consument:  Beter Leven keurmerk is de standaard

3. Uitleg over de sterren en leefomstandigheden dier 

4. Activatie winkelend publiek om bij te dragen aan beter dierenwelzijn 
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– Corporate story

– Inzet rolmodellen 

– Inzet ‘social influencers’

– Ondersteuning retailers

Communicatiestrategie
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Campagnemateriaal print
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Media-exposure Dierenbescherming

• 1,5 week radio op 9 landelijke zenders

• NU.nl Smarticle

• Dagblad Metro NS-stations landelijk

• Metro.nl branded article

• Digitale schermen op A’dam CS, Rotterdam 

Lijnbaan, Utrecht Hoog Catharijne

• Online verspreiding content naar websites binnen een 

foodnetwork en lifestylenetwerk

• Free Publicity met persbericht



Activiteiten retailers

• Communicatie-kanalen retailers
• Gebroeders Van Beek voorziet 

Blije Kip eieren van insert met 
campagneboodschap.

• Advertentie in Boodschappen

• Jumbo, Stegeman, Rodi haken 
aan bij de radiocommercial van 
het Beter Leven keurmerk. 



Beter Leven?




