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Algemene doelstelling Beter Leven week: 
De campagne moet de consument bewuster maken van zijn eetgedrag als het gaat om dierlijke producten, zoals vleeswaren, vlees, eieren en zuivel.  
De campagne moet de consument activeren om altijd de productverpakking te checken op de sterren van het Beter Leven keurmerk. Dit 
dierenwelzijnslabel laat je zien hoe goed er voor het dier achter het product gezorgd is. En hoe meer sterren, hoe diervriendelijker en dus hoe beter 
de leefomstandigheden.   

 

Campagnedoelgroep: Consument in de leeftijd 25-55 jaar.  

 

Campagneboodschap: Word ook sterrenchef met het Beter Leven keurmerk 

Als consument consumeer je de hele dag; bijvoorbeeld met het ontbijt, de lunch, het diner of onderweg. Allemaal eetmomenten waarop je als 
consument diervriendelijker kunt kiezen. Als je kiest voor dierenwelzijn, dan kies je voor kwaliteit. Door simpelweg op de sterren van het Beter Leven 
keurmerk van de Dierenbescherming te letten. Hoe meer sterren, hoe diervriendelijker.  

Word ook sterrenchef met het Beter Leven keurmerk. Beter Leven? Check ’t label even.  

beterleven.dierenbescherming.nl  
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Campagneslogan: Beter Leven? Check ’t label even.  

 

Media-inzet: 

1. Videoproductie: 

Productie van een tweetal video’s (20 sec.) rondom een ontbijt/lunch setting en een diner setting. 

Producten die worden uitgelicht: 

- Ontbijt / Lunch  boterham met vleeswaren 
- Diner  stamppot met vlees (gehakt) 

 

2. Uitzendkanalen:  
- Televisie op Talpa - en NPO zenders; zendtijd v.a. 14 oktober. 
- Online op kanalen van AdAlliance 
- YouTube 

 
3. Overig: 
- PR-stunt 
- Influencers 
- Eigen kanalen 
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BETER LEVEN KEURMERK 

Het liefst zou je van al je producten willen weten waar ze vandaan komen. Zeker bij vlees, melk en ander voedsel waar dierlijke producten in zijn 
verwerkt.  Je bent niet de enige die het belangrijk vindt dat boeren en producenten goed omgaan met de dieren achter je glaasje melk, omeletje of 
pastasaus. Steeds meer consumenten vragen om duidelijkheid over dierenwelzijn bij hun aankopen. Om wat voor product gaat het? Hoe goed 
zorgde de boer voor het varken dat nu een hamlapje is, voor de kip die jouw eitje heeft gelegd en voor de koe die jouw melk maakte?  

 

Omdat je veel producten niet bij de boer koopt, maar bijvoorbeeld bij de supermarkt en de kiosk op het station, is zelf informatie inwinnen over 
dierenwelzijn lang niet altijd mogelijk. Het Beter Leven keurmerk helpt je daarmee, door inzichtelijk te maken hoe goed er voor het dier achter je 
product gezorgd is. Zo weet je waarvoor je kiest en heb je dus ook weer echt wat te kiezen. Niet alleen wat het beste bij je smaak en portemonnee 
past, maar ook hoe jij vindt dat dieren behandeld zouden moeten worden. Door voor producten met een ster te kiezen, kies je voor producten 
waarvan je weet hoe de leefomstandigheden voor het dier waren. En hoe meer sterren, hoe diervriendelijker en dus hoe beter die 
leefomstandigheden waren. 

 

HET STERRENSTEEM 

Het aantal sterren geeft aan hoe diervriendelijk het leven van het dier is geweest achter het product. Hoe meer sterren hoe diervriendelijker het 
product is.   

Algemene uitleg per ster  

1 ster* 2 sterren ** 3 sterren *** 

Dierenwelzijn is 
voldoende: dieren 

Dierenwelzijn is ruim 
voldoende: dieren 
krijgen nog meer 

Dierenwelzijn is 
goed: dieren kunnen 
zoveel mogelijk 
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krijgen meer ruimte 
en speelmateriaal 

ruimte en mogen 
naar buiten 

leven zoals ze zelf 
zouden kiezen 

 

Bekijk ook de website voor specifieke uitleg per diersoort: beterleven.dierenbescherming.nl 

 

UITLEG STERREN EN WELZIJNSVOORDEEL VOOR HET DIER 

1 ster: Door voor producten te kiezen met 1 Beter Leven ster weet je: je bent beter 
bezig. Er is voldoende aandacht voor dierenwelzijn geweest. De dieren, van 
leghennen tot vleeskoeien, kregen meer ruimte en speelmateriaal. Kippen mogen 
lekker de buitenlucht in, soms overdekt, vaak in een vrije uitloop. Vleeskoeien liggen 
op zacht stro en melkkoeien kunnen zichzelf lekker krabben met een borstel in de stal. 
 
2 sterren: Kies je voor producten met twee sterren? Dan ben je goed bezig. Er is ruim 
voldoende aandacht voor dierenwelzijn en dat levert ze meer comfort en minder stress 
op. Alle dieren krijgen nog meer ruimte en mogen naar buiten. Zo liggen varkens op 
stro. Omdat varkens zich niet meer vervelen en gestrest zijn, wordt hun staart niet 
afgeknipt om te voorkomen dat ze elkaar bijten. 

3 sterren: Als je kiest voor drie sterren ben je het beste bezig. Er is de meeste aandacht voor dierenwelzijn. De stal is zo ingericht dat het dier 
zoveel mogelijk keuzevrijheid heeft. Alle dieren kunnen uiteraard naar buiten. De dieren hebben zowel binnen als buiten de meeste ruimte, rust en 
speelmogelijkheden. Zo kunnen zeugen buiten in de modder rollen en zijner voor de legkippen schuilmogelijkheden 

 

 


