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Nederland.

Het Podium voor Bio-ethiek (voorheen de Nieuwsbrief) 
van de vereniging draagt bij aan deze doelen door publicatie 
van bio-ethisch nieuws (van binnen en buiten de vereniging) 
en bondige, voor een breed publiek toegankelijke, interdiscipli-
naire bijdragen over bio-ethische kwesties.

Het Podium voor Bio-ethiek verschijnt vier keer per jaar 
en wordt toegezonden aan leden van de NVBe. Het Podium 
voor Bio-ethiek, mededelingen uit de Vereniging en bio-ethi-
sche informatie verschijnen ook op www.nvbe.nl
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Lid worden?

Iedereen die op een of andere manier (op academisch 

niveau) betrokken is bij de levenswetenschappen en 

de ethische refl ectie daarop, kan lid worden van de 

Nederlandse Vereniging voor Bio-ethiek (NVBe). Op 

de website www.nvbe.nl (doorklikken naar ‘Lidmaat-

schap’) vindt u een formulier waarmee u zich kunt 

aanmelden als lid.

Neem contact op met het secretariaat:  
NVBe Ledenadministratie

Verenigingen Beheer Nederland B.V.

Spinozalaan33

2273 XC  VOORBURG

E-mail:  ledenadministratie@nvbe.nl

Telefoon: +31 (0)70 456456  

(maandag t/m vrijdag 9:00 uur t/m 17:00 uur)
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Uit de Vereniging

Lid worden?
U bent van harte welkom als lid van de NVBe. 

Op de website www.nvbe.nl (doorklikken naar ‘Lid-

maatschap’) vindt u een formulier waarmee u zich 

kunt aanmelden als lid.

Na aanmelding zult u een rekening ontvangen voor 

de contributie. Als uw betaling binnen is, wordt uw 

lidmaatschap defi nitief en zult u het Podium voor Bio-

ethiek en de uitnodigingen voor NVBe-activiteiten 

ontvangen.

De jaarlijkse contributie voor individuele leden be-

draagt € 40. AIO’s en studenten betalen € 25. Voor in-

stituten kost het lidmaatschap jaarlijks € 175.

Voordelen?
1. Deelname aan nationaal interdisciplinair bio-ethisch 

netwerk.

2. Driemaandelijkse gratis ontvangst van het Podium 

voor bio-ethiek.

3. Uitnodiging en gratis toegang tot het NVBe-jaarsym-

posium en de onderwijsmiddag.

4. Gratis ontvangst jaarlijks gepubliceerde pre-advies.
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zekerheidsvraagstuk. Daarbij stelt hij dat een voed-

selzekere en een in dit opzicht meer rechtvaardige 

toekomst vraagt om te breken met het verleden van 

Europees kolonialisme. Onder andere aan de hand 

van de ‘Groene Revolutie’ laat hij zien dat pogingen 

om de honger in de wereld terug te dringen ook in de 

20e eeuw nog altijd niet het gewenste resultaat had-

den, namelijk een gelijkere mondiale verdeling van 

voedsel. 

Bart Doorneweert, oprichter van Source Insti-

tute, neemt het op voor de Nederlandse boer. Hoewel 

hij optimistisch is over de mogelijkheden die ICT-

toepassingen in de landbouw kunnen bieden, wijst 

hij erop dat dit alleen werkt als er aandacht komt voor 

de dagelijkse praktijk van de agrarische ondernemer 

in Nederland. Willen dergelijke toepassingen hun be-

lofte voor een betere en effi  ciëntere gewasopbrengst 

waarmaken, dan moeten ze aansluiten bij de techno-

logische vaardigheden én bij de belangen van de boer.

Van de landbouw,verleggen we de aandacht naar 

de dieren. Bernice Bovenkerk, universitair docent fi lo-

sofi e aan de Wageningen Universiteit, werpt een kri-

tisch licht op de belofte dat insecten eten oplossing 

biedt voor de toenemende vraag naar eiwitten. Behal-

ve dat er de praktische vraag is of het eten van sprink-

hanen en meelwormen, het eten van koeien en kippen 

in de praktijk zal vervangen, roept het eerste evengoed 

ethische vragen op als het laatste. Bovendien blijkt de 

categorie ‘insecten’ centrale vragen uit de dierethiek in 

een nieuw licht te plaatsen. 

Monique Janssens, communicatieadviseur voor 

ethiek en MVO en promovendus aan de Erasmus Uni-

versiteit Rotterdam, wijst erop dat er voor de eiwit-

transitie gemiste kansen liggen bij bedrijven. Uit haar 

onderzoek naar MVO-beleid van grote bedrijven blijkt 

dat dierenwelzijn zelden tot nooit punt van aandacht 

is. En dat terwijl de bedrijfslunch en de vrijdagmid-

dagborrel een aanzienlijk aandeel vormen van de dier-

lijke eiwitconsumptie. 

Voor zover het op de individuele consument moet 

aankomen, moeten we volgens Luca Consoli, universi-

tair docent Wetenschap en Samenleving aan de Rad-

boud Universiteit, te rade gaan bij een deugdethische 

benadering. De sterke nadruk die producenten en be-

leidsmakers momenteel leggen op gezondheidswinst 

of op de schadelijke eff ecten voor de natuur, leidt vol-

Thema: Wegen naar voedselzekerheid 
in ethisch perspectief

Redactionele 
inleiding

Voedsel is hot. Er wordt veel over geblogd, geschre-

ven en het is een gewild onderwerp voor televisie-

makers. Onder leiding van de staatssecretaris van 

Economische Zaken vond op 11 februari jl. boven-

dien de aftrap plaats van de Nationale Voedseldia-

loog. Maar waar moet zo’n dialoog over gaan? Er valt 

nogal wat te zeggen over voedsel, zeker in relatie tot 

gezondheid. In dit nummer hebben we geprobeerd 

te focussen op vragen omtrent voedselzekerheid. 

Terwijl de aarde warmer wordt en mensen meer te ma-

ken krijgen met extreme droogte of extreme regenval, 

zijn er in 2050 naar schatting zo’n 2 miljard meer mon-

den te voeden. Daar komt bij dat een gelijke mondiale 

verdeling van voedsel al decennia te wensen over laat. 

Behalve de vraag wie welke plichten en verantwoor-

delijkheden heeft ten aanzien van wie, spelen er ook 

verscheidene ethische kwesties bij de verschillende 

wegen die worden verkend (of al zijn ingeslagen) naar 

mondiale voedselzekerheid. Want hoe zit het bijvoor-

beeld met dierenwelzijn wanneer de vraag naar dier-

lijke eiwitten groter wordt? En wat betekent dit voor 

het milieu en verdere opwarming van de aarde? Wat 

blijft er van keuzevrijheid over als we de individuele 

consument verantwoordelijkheid toebedelen? Welke 

rol mogen we verwachten van bedrijven? En wat bete-

kent de toepassing van nieuwe technologieën? 

De bijdragen in dit Podium zullen vooral verdere 

vragen oproepen en slechts enkele van genoemde vra-

gen zullen een antwoord vinden. We hebben ernaar 

gestreefd om verschillende perspectieven op het voed-

selzekerheidsvraagstuk een plaats te geven. Dit bete-

kent ook dat dit Podium van u als lezer nogal wat in-

leving vraagt in verschillende posities, zoals die van de 

Europeaan met een koloniaal verleden, de Nederland-

se boer, de fruitvlieg, het gemiddelde MVO-bedrijf, de 

Nederlandse consument, enzovoort.

Harro Maat, onderzoeker Kennis, Technologie en 

Innovatie aan de Wageningen Universiteit, schetst in 

grote lijnen de historische oorsprong van het voedsel-
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Thema: Wegen naar voedselzekerheid 
in ethisch perspectief

De moeizame 
dekolonisatie van de 
voedselvoorziening

Harro Maat

Onderdeel van de nieuwe millenniumdoelen 
is wereldwijde voedselzekerheid, verbetering 
van de voedselkwaliteit en het stimuleren van 
duurzame landbouw. Meer dan werken aan de 
problemen van vandaag en morgen, betekent 
dit ook een breuk met het verleden. Een blik op 
de koloniale erfenis laat zien waarom.

Op een afsluitende VN-top in september 2015 wer-

den de nieuwe duurzame ontwikkelingsdoelen voor 

de komende vijftien jaar ondertekend. Daarmee wer-

den ook de in 2000 afgesproken millenniumdoelen 

afgesloten. In zowel nieuwe als oude doelen staat de 

bestrijding van armoede en honger bovenaan. De 

nettoresultaten van de eerste periode van vijftien jaar 

zijn positief. De in 2000 tot doel gestelde halvering 

van armoede en honger werd al in 2010 gerealiseerd. 

Reden tot enige tevredenheid. Toch zijn er wereldwijd 

nog steeds meer dan 800 miljoen mensen die onder 

de armoedegrens leven. In de komende vijftien jaar 

moeten ook al die mensen toegang krijgen tot meer 

voedsel en een beter inkomen.

In de nieuwe ontwikkelingsdoelen is er meer 

aandacht voor de productie van voedsel. Als reactie 

op klimaatverandering en bedreiging van de natuur is 

het stimuleren van duurzame landbouw toegevoegd 

aan doel nummer twee om honger uit te bannen. Ook 

de verbetering van de kwaliteit van voeding is daarin 

opgenomen. Met de nieuwe ontwikkelingsdoelen 

lijkt de internationale gemeenschap vooral te werken 

aan de problemen van nu. Echter, veel van die proble-

men hebben een lange historie. Ook het werken aan 

mondiale oplossingen gaat verder terug dan de mil-

lenniumwisseling. Al vanaf de jaren vijftig van de vo-

rige eeuw wordt op mondiaal niveau gewerkt aan het 

gens hem af van één van de belangrijkste motieven 

van eten: smaak. Meer aandacht daarvoor kan volgens 

hem zowel gezondheid als duurzaamheid dichterbij 

brengen. 

Op de praktisch-sociale dimensie van voedsel 

gaan Jelmer Spoelstra, Addy van der Woert en Giel 

de Jong verder in. Deze masterstudenten fi losofi e en 

theologie aan de Universiteit Groningen werken de 

veelheid aan betekenissen en motieven die er spelen 

bij de consumptie van voedsel verder uit, en munten 

daarbij de term ‘voedselliberalisme’. In ‘een wereld-

probleem op je bord’, stellen zij vast dat kennis van 

voedselvraagstukken doordringt bij de consument, 

waardoor diens verworven voedselvrijheden onder 

druk komen te staan. 

Tot slot brengen Jurgen Ganzevles en Joyce 

Zwartkruis van het Planbureau voor de Leefomgeving 

vier oplossingsrichtingen in hun onderlinge samen-

hang in beeld. Ze laten zien hoe beleidsmatige inzet 

op ‘anders consumeren’, ‘effi  ciënter produceren’, ‘zorg-

vuldiger produceren’ en ‘anders delen en verbinden’ 

versterkend kan werken, maar soms ook tot spannin-

gen kan leiden. 

In het laatste deel vindt u de promovendicolumn 

door Teunis Brand en natuurlijk het nieuws van het 

Rathenau Instituut en het CEG. Wij wensen u veel 

leesplezier en natuurlijk de spreekwoordelijk food for 

thought. 

Beatrijs Haverkamp & Lieke van der Scheer

De themaredactie bedankt Franck Meijboom voor zijn 

ondersteuning bij de totstandkoming van dit Podium. 
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oorsprong Zuid-Amerikaans gewas, had bijvoorbeeld 

grote gevolgen voor de lokale voedselvoorziening. Op 

het eiland was rijst, dat vooral in lagere natte delen 

werd geteeld, de belangrijkste bron van koolhydra-

ten. Met de komst van de aardappel, die het beter doet 

in de hoger gelegen gebieden, was er netto veel meer 

voedsel beschikbaar waardoor de bevolkingsgroei na 

1500 verder kon toenemen.

Een tweede eff ect van de kolonisatie was een dif-

ferentiatie tussen plantagelandbouw voor de interna-

tionale handel en lokale voedselproductie. Voor de 

plantages en andere vormen van koloniale productie 

werden grote aantallen mensen verplaatst. Na de af-

schaffi  ng van de slavernij werd contractarbeid vanaf 

halverwege de negentiende eeuw gekoppeld aan beleid 

om armoede en overbevolking in bepaalde gebieden 

te bestrijden. De Hindoestaanse en Javaanse gemeen-

schappen in Suriname zijn een gevolg van dat beleid. 

De Nederlandse koloniale overheid verplaatste ook 

duizenden Javaanse gezinnen naar de plantageregio’s 

op Sumatra en andere eilanden, beleid dat door latere 

Indonesische regeringen is voortgezet. De plantagear-

beiders moesten iedere dag eten en verbouwden deels 

hun eigen voedsel. Zowel slaven als later de contractar-

beiders kregen daarvoor een stuk land in gebruik. De 

meeste contractarbeiders vestigden zich blijvend met 

hun gezin in de plantageregio en verbouwden voed-

sel en andere gewassen tijdens en na afl oop van hun 

contract. Desondanks was de lokale voedselproductie 

verre van voldoende om de grote groepen arbeiders te 

voeden en werden er grote hoeveelheden voedsel ver-

scheept naar de plantagegebieden.

De diff erentiatie van de landbouw in de koloniale 

gebieden was ook in belangrijke mate een gevolg van 

de diff erentiatie tussen stad en platteland in Europa. 

Europa werd niet alleen voorzien van luxeproducten 

uit de koloniën, maar ook basisproducten zoals palm-

olie en de voedselgewassen tarwe, mais en rijst. De 

complexe verwevenheid tussen internationale handel 

en voedselvoorziening resulteerde in een beleid ge-

richt op intensivering van de landbouw. Uiteraard zijn 

plantages een ultieme vorm van intensieve landbouw, 

maar ook lokale boeren werden door het koloniale 

beleid en onderzoek de richting van diff erentiatie en 

intensivering opgeduwd. In sommige gebieden ver-

bood de koloniale overheid, onder druk van plantage-

terugdringen van honger; inspanningen die hebben 

geleid tot de zogenaamde Groene Revolutie. Zowel de 

diepere oorzaken van de wereldvoedselproblematiek 

als de inspanning om die te verbeteren hebben hun 

oorsprong in het Europese kolonialisme, inclusief het 

Nederlandse aandeel daarin.

Koloniaal erfgoed: diff erentiatie en 
intensivering
De koloniale expansiedrang van de Europese landen 

is het begin van de globalisering van de handel. Wat 

betreft Nederland benadrukt de schoolboekversie van 

deze geschiedenis vooral de grote welvaart die deze 

handel heeft gebracht voor Nederland. De meest lu-

cratieve koloniale goederen uit die periode waren 

luxeproducten zoals specerijen, koffi  e en cacao. Deze 

producten veranderden ook het menu van de Euro-

pese consumenten. Een grote invloed op het Europese 

dieet was de productie van suiker in de koloniën. Tot 

ongeveer halverwege de negentiende eeuw, toen door 

de suikerbiet de productie van suiker meer in Europa 

zelf kwam te liggen, waren de suikerrietplantages in 

de koloniën de motor van een systeem van handel 

waardoor het dieet van de Europeanen veel zoeter 

werd. Een ander onderdeel van dit systeem was de 

slavernij. Deze vernederende en wrede praktijk was 

formeel afwezig op de plantages Azië maar ook daar 

waren de omstandigheden voor de plantagearbeiders 

zeer slecht.

Behalve slavernij, plantagearbeid en andere vor-

men van onderdrukking betekende de koloniale han-

del ook een ingrijpende verandering van de voedsel-

productie en consumptie in de gekoloniseerde landen. 

In de eerste plaats werden ook daar nieuwe producten 

en nieuwe gewassen geïntroduceerd. Doordat de sche-

pen die tussen de continenten voerden niet alleen han-

delswaar maar ook voedsel voor onderweg insloegen, 

werden zaden en pitten van dat voedsel verspreid. Dat 

was meer dan alleen toeval, want bijvoorbeeld artsen 

die meevoeren op de schepen hadden botanische in-

teresse en namen planten en vruchten mee. Ook voor 

commercieel gewin experimenteerden koloniale han-

delsbedrijven met allerlei gewassen in andere gebie-

den. Het eff ect van deze botanische globalisering op 

de lokale voedselsystemen valt moeilijk te onderschat-

ten. De introductie op Java van de aardappel, een van 
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houders, lokale boeren om zelf plantagegewassen te 

verbouwen. In bosrijke gebieden was het voor lokale 

boeren interessant om bijvoorbeeld rubberbomen te 

planten en zo mee te liften met de sterk groeiende 

vraag naar latex begin twintigste eeuw. Doordat veel 

lokale boeren dit over een groot gebied oppakten, 

was het serieuze concurrentie voor de plantages, en 

ook moeilijk te stoppen. Even zo vaak stimuleerde de 

koloniale overheid de lokale productie van rubber of 

andere exportgewassen, maar dan vooral door deze 

intensiever te verbouwen. Daarbij werd vervolgens het 

advies gegeven om te stoppen met de teelt van rijst 

in drogere bosrijke gebieden. Boeren in de lage natte 

gebieden werden juist aangezet tot intensivering van 

rijstteelt voor de plantageregio’s en de export. Veel 

boeren negeerden de verboden en adviezen, omdat ze 

werden uitgesloten van de markt of juist te a  ankelijk 

worden van eenzijdige marktproductie.

Voedselzekerheid en de Groene Revolutie
De onwil van lokale boeren om zich te voegen in het 

koloniale beleid wordt meestal afgedaan als onwe-

tendheid. Recent historisch onderzoek (Hazareesingh 

& Maat 2016) laat echter zien dat dergelijke tegenreac-

ties veel voorkwamen en vrijwel allemaal waren geba-

seerd op strategische keuzes gericht op de lokale vraag 

naar voedsel en andere producten. Daarbij speelden 

ook kwaliteitseisen, argwaan richting het koloniale 

bestuur en de grillen van de wereldmarkt een belang-

rijke rol. Die lokale bedrijfsstrategie kenmerkt zich in 

de meeste gevallen door het zoeken naar een balans 

tussen voedselzekerheid en economisch voordeel. In 

de jaren twintig en dertig van de vorige eeuw werden 

deze strategieën en het nut voor de lokale economie 

steeds vaker herkend en op waarde geschat door kolo-

niale onderzoekers.

In de tweede helft van de twintigste eeuw werd 

de bestrijding van honger voor het eerst op interna-

tionale schaal opgezet. Bekend als ‘de Groene Revolu-

tie’, werkten internationale onderzoeksinstituten aan 

de verbetering van tarwe, rijst en mais en ook andere 

gewassen om meer voedsel te produceren. Uit onder-

zoek naar de opzet en implementatie van de Groene 

Revolutie komt naar voren dat er door deze inspan-

ningen wereldwijd meer voedsel beschikbaar is. Maar 

ook blijkt dat het beleid van diff erentiatie en intensi-

vering verder werd versterkt. Dit moest bijdragen aan 

de het oplossen van het voedseltekort in de steden, 

die ook in ontwikkelingslanden steeds groter werden. 

De strategie was om te intensiveren in gebieden waar 

de opbrengsten maximaal verbeterd konden worden. 

Dit ging vaak in tegen de het nationale beleid, zoals 

in India waar overheidsinstellingen juist probeerden 

een zo breed mogelijke groep van boeren te voorzien 

van betere zaden en andere innovaties. Een ander ef-

fect van de Groene Revolutie, dat ook door de onder-

zoeksinstituten zelf werd onderkend, is de genetische 

homogeniteit van de verbeterde zaaizaden. Dit maakt 

deze gewassen zeer gevoelig voor ziekten, met alle 

economische en ecologische risico’s tot gevolg.

Onvoltooide dekolonisatie
Het gangbare beeld van de moderne intensieve land-

bouw als een uitvinding van de Westerse wetenschap 

en het naoorlogse Europese landbouwbeleid is te 

beperkt om de wereldvoedselproblematiek te begrij-

pen. Diff erentiatie en intensivering van landbouw 

en voedselproductie zijn nauw verbonden met de 

koloniale achtergrond van de internationale handel. 

Ook de tegenreactie, meer diverse productievormen 

gericht op een lokale vraag naar voedsel van goede 

kwaliteit, is onderdeel van deze (koloniale) geschie-

denis. Internationale afspraken en nationaal beleid 

om honger tegen te gaan en de kwaliteit van voedsel 

te verbeteren zijn niet zomaar te realiseren middels 

technische aanpassing van de productie en een meer 

rechtvaardige verdeling of het lokaal produceren van 

voedsel. De basis voor eff ectief beleid is inzicht in de 

complexe en globale vervlechting van consumptie-

patronen en productievormen. Deze vervlechting is 

eeuwen geleden in gang gezet als onderdeel van de 

koloniale overheersing die de basis vormt van de hui-

dige wereldeconomie en geopolitieke verhoudingen. 

De nieuwe duurzame ontwikkelingsdoelen stellen 

aan Europa en andere rijke landen de vraag hoeveel 

ruimte ze willen geven aan de dekolonisatie van de 

voedselvoorziening.

Dr. Ir. Harro Maat is docent en onderzoeker Ken-

nis, Technologie en Innovatie, aan de Wageningen 

Universiteit)
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ICT-ontwikkeling 
in de landbouw: 
een reis over een 
hobbelige landweg

Bart Doorneweert

We staan volgens de Voedsel en Landbouw Or-
ganisatie van de Verenigde Naties (FAO) voor 
de uitdaging om 70% meer voedsel te produ-
ceren ten einde 9 miljard mensen te voeden. 
Nieuwe ICT -oplossingen, zoals satelliet-moni-
toring van gewassen, gaan een belangrijke rol 
spelen om dit doel te behalen door de effi  ciën-
tie van productie en distributie van produc-
ten te verhogen. Ondanks het potentieel van 
nieuwe ICT-oplossingen, verloopt adoptie van 
deze oplossingen door agrarische onderne-
mers niet vanzelfsprekend. Vertrouwen van de 
boer is een belangrijke voorwaarde voor aan-
vaarding van technologie, maar de oplossin-
gen die op de markt worden gebracht, lijken 
dat vertrouwen nog onvoldoende te krijgen.

Vanaf de tekentafel zijn de baten duidelijk. Met data 

wordt de boer in staat gesteld om de bedrijfsvoering te 

verbeteren. Bodemgegevens vertellen de boordcompu-

ter van de tractor terwijl deze rijdt, welke zaaidichtheid 

het beste zal uitpakken en hoeveel extra of minder 

kunstmest gestrooid moet worden op iedere speci-

fi eke vierkante meter oppervlakte. De satelliet houdt 

vervolgens groei (of gebrek aan groei) bij van gewas. 

De technologieën zijn in hun ontwerp gericht op ver-

betering van de agronomie - zoals kunstmest strooien 

wanneer het gewas het nodig heeft, of toepassing van 

bestrijdingsmiddelen als een ziekteuitbraak aanstaan-

de is – maar de boer weet zich vaak geen raad met het 

benutten van dergelijke toepassingen. Tractoren zijn 

tegenwoordig volgehangen met beeldschermen, soms 

van meerdere fabrikanten. Daarnaast zijn er allerlei 

joysticks en knoppen om de precieze bewegingen van 
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hebben nog een hele weg te gaan, waarbij zij, net als 

met de melkrobot, de boer moeten meenemen in het 

leerproces om de technologie te gaan gebruiken. 

Belangen op het spel 
Er is nog een ander aspect rondom vertrouwen dat een 

hindernis vormt voor technologieadoptie in de agrari-

sche sector. Dit aspect heeft te maken met de belangen 

die schuilen achter de ontwikkeling van oplossingen. 

Veel boeren weten dat er technologie beschikbaar 

is om te helpen, maar ze twijfelen of zij wel genoeg 

waarde terugkrijgen voor het gebruik. Sterker nog, 

uit gebruikersonderzoek voor een applicatie als Boer 

en Bunder1, blijkt dat men vaak het vermoeden heeft 

dat andere partijen in de keten veel meer baat zullen 

hebben bij het gebruik nieuwe technologie dan zijzelf. 

Boeren zijn over het algemeen scherper op de letter van 

gebruikersovereenkomsten, dan menig andere gebrui-

ker van ICT-oplossingen.

Eén reden voor deze argwaan is dat veel van de 

ontwikkelaars van de technologie gefi nancierd worden 

vanuit het belang van de macht van de bestaande voed-

selketen, van boerderij tot in het supermarktschap. 

Deze keten heeft geen goede staat van dienst rondom 

het versterken van de machtspositie voor de boer en het 

verbeteren van de bedrijfsresultaten. Retail en grote 

voedingsmiddelenproducenten verdienen doorgaans 

het grootste gedeelte van het geld en zetten de boer on-

der druk met leveringsvoorwaarden die vooral in het 

voordeel werken van de industrie. Doordat ontwikke-

ling van nieuwe ICT-oplossingen wordt bekeken vanuit 

de sterkste machtspositie in de bestaande ketenrela-

ties, is de kans groot dat ze de benarde positie die de 

boer al heeft in de productieketen, zullen verergeren. 

Akkerbouwers in de Verenigde Staten zijn bijvoor-

beeld bevreesd dat de graanbeurs real time data kan 

uitlezen van de oogstmachines en zo kunnen inspelen 

op aanstaande marktprijzen. Tot op zekere hoogte is 

deze zorg legitiem. De hoeveelheid geld in omloop op 

de beurs is vele malen hoger dan op de boerderij en de 

ontwikkelaar zal snel geneigd zijn om zich aan die kant 

van de keten te begeven. 

Hoe verder...
Kortom, de manier waarop technologie wordt ontwor-

pen en het doel waartoe, zorgen er op dit moment voor 

de tractor te beheren. Echter, door de complexiteit van 

de technologie gebruikt de boer maar een fractie van 

wat de technologie kan. 

Op afstand van het boerenverstand
Een groot gedeelte van het probleem heeft te maken 

met de overdracht van vertrouwen van de boer in het 

eigen oordeelsvermogen naar dat van de technologie. 

Technologie neemt namelijk voor een groot deel het 

management- en denkproces over van de boer. Dit 

proces bestaat voornamelijk uit intuïtie en oordeels-

vermogen uit ervaring. Ook al zijn de besluiten die de 

technologie neemt vaak beter dan die van de boer, het 

vergt toch heel veel vertrouwen van de boer om der-

gelijke kritieke oordelen en beslissingen uit handen te 

geven aan de technologie. 

Om dit vertrouwen te winnen is het belangrijk te 

kijken naar het ontwerpproces waarmee de oplossin-

gen tot stand zijn gekomen. Idealiter sluiten de beslis-

singen in het ontwerpproces aan bij beslissingen en 

gebruiken die de boer zelf al toepast zonder de techno-

logie. Maar helaas wordt doorgaans de technologie zelf 

centraal gezet. Daardoor ontstaat er een afstand tus-

sen de technologische oplossing en de boer als beoogd 

gebruiker. 

De problematiek is met name te zien in aspecten 

zoals het kennisniveau van computergebruik dat no-

dig is om de technologie in gebruik te nemen. Er zijn 

legio voorbeelden die ik heb gehoord van boeren en 

ICT-ontwikkelaars, waar boeren netjes de data uit hun 

tractoren uitlezen op een USB-stick om ze te bewaren, 

maar geen idee hebben hoe zij met die data analyse-

programma’s kunnen voeden om hen te helpen met 

hun bedrijfsvoering. Ook zijn er kleine irritatiepunten 

in relatie tot de gebruikersvriendelijkheid die bij – el-

kaar opgeteld – ertoe leiden dat de technologie gene-

geerd wordt, zoals ellenlange menu’s met te veel opties 

om uit te kiezen en dingen om gegevens in te vullen om 

een uitkomst te bereiken. 

Sommige technologie-oplossingen voor de agra-

rische sector zijn al langere tijd in gebruik en hebben 

zo het vertrouwen van de boer kunnen winnen. De 

melkrobot is bijvoorbeeld al een aantal decennia in 

ontwikkeling en heeft de kans gehad om zich te perfec-

tioneren naar een duidelijke, begrijpbare relatie tussen 

technologie en boer. Maar andere, nieuwe oplossingen 
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Bart Doorneweert (BSc.) is oprichter van Source Insti-

tute. Een instelling die zich inzet voor bevordering van 
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Noot
1. De resultaten van dit gebruikersonderzoek zijn nog 

niet openbaar. Zie www.boerenbunder.nl voor een in-

druk van deze applicatie.

dat aanvaarding van technologie in de landbouw traag 

verloopt. Hier zou verandering in moeten komen. 

Daarom zou ik twee ontwerpregels willen opperen voor 

nieuwe technologieontwikkeling. 

Ten eerste moet technologie zich ontwikkelen 

met het kennisniveau van de boer van het gebruik van 

de technologie voor ogen. Door mee te groeien met 

de leercurve van de boer kan de technologie navenant 

groeien in mogelijkheden en complexiteit. Maar het is 

in eerste instantie belangrijk om de gebruikers te ont-

moeten op het punt waar ze zich op dit moment bevin-

den op de technologieladder, en niet op het punt waar 

we ze zo graag willen hebben.

Ten tweede moet het belang van de boer bij zijn 

continuïteit als ondernemer, centraal staan. Dit bete-

kent dat ontwerpbeslissingen er in principe toe moeten 

leiden dat de boer zelf in staat is om meer te profi teren 

van gebruik van de technologie op het landbouwbe-

drijf dan de andere ketenspelers. 

Dit komt erop neer dat de ontwikkelaars van deze 

technologie zich niet alleen maar moeten richten op 

meer en effi  ciëntere productie van landbouwproduc-

ten, maar ook op andere problemen (en dus kansen 

voor marktonwikkeling!) op het landbouwbedrijf. 

Het landbouwproduct is namelijk niet het enige wat 

de boerderij en de maatschappij verbindt. Er zijn veel 

meer terreinen waarop landbouwtechnologie kan bij-

dragen aan maatschappelijke verbeteringen, bijvoor-

beeld het recreatief gebruik van het platteland, milieu-

bescherming en natuurbehoud, of structurele sociale 

problemen op het platteland, zoals vergrijzing van de 

populatie agrarische ondernemers en gebrek aan in-

stroom van jonge mensen. 

De mogelijkheid om via nieuwe verbindin-

gen met het boerenbedrijf kansen te ontsluiten zijn 

enorm. ICT is in staat om deze verbindingen te facili-

teren, zowel binnen de keten van voedselproductie als 

daarbuiten. Hiermee wordt de boer de mogelijkheid 

geboden om naast het bereiken van hogere productie, 

ook reële alternatieven voor hun bestaande ketenop-

zet te ontdekken en hun fundament als ondernemers 

te versterken. Om deze kans te benutten moeten de 

boer en zijn/haar leercurve daarbij centraal worden 

gezet. Alleen met een gesterkte agrarische onderne-

mer zal de wereld de vruchten kunnen plukken van 

ICT in de landbouwsector. 
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een lagere CO2-uitstoot. Sommige insecten zijn zelfs 

in te zetten om afval op te ruimen. Tenslotte zijn in-

secten makkelijk beschikbaar en snel te regenereren 

en kunnen zij daarom een rol spelen in de voedsel-

zekerheid (Gjerris et al. 2015). Ondanks al deze ver-

meende voordelen denk ik dat er een aantal kantteke-

ningen geplaatst kan worden bij het voorstellen van 

insecten als de heilige graal in de eiwittransitie.

Een twijfelachtige belofte
Ten eerste kunnen we ons afvragen of insecten werke-

lijk de consumptie van andere dierlijke eiwitten zullen 

vervangen. Momenteel zijn er 2000 eetbare insecten 

die al in 130, vooral niet-Westerse, landen worden ge-

consumeerd (Gjerris et al. 2015). In veel van deze lan-

den worden insecten niet als voornaamste bron van 

eiwitten, maar eerder als snack genuttigd. Zo worden 

in Bolivia in de bioscoop gefrituurde sprinkhanen ge-

geten in plaats van popcorn. In landen als Nederland 

speelt bovendien ook de ‘yuk-factor’ (de rol van af-

keer of walging) een rol bij de vraag of insecten andere 

dierlijke eiwitten zullen vervangen. Deze yuk-factor is 

natuurlijk gedeeltelijk cultureel bepaald, maar toch 

lijken veel mensen een haast aangeboren angst te 

hebben voor insecten, die mogelijk samenhangt met 

hun vermogen om zich razendsnel voort te planten. 

Als je vroeger in je graanvoorraad of gewassen een en-

kel insect tegenkwam, was het vaak al te laat: je voor-

raad zou verloren gaan vanwege de exponentiële snel-

heid waarmee insectenpopulaties groeien.3

Ten tweede rijst bij de beoordeling van de pro-

ductie en consumptie van insecten de vraag waarmee 

we het moeten vergelijken. Nemen we de huidige pro-

ductie en consumptie van koeien, varkens en kippen 

als maatstaf, of moeten we het eigenlijk vergelijken 

met plantaardige bronnen van eiwit, zoals peulvruch-

ten of soja? In dat laatste geval komen insecten niet 

per se beter uit de bus, zeker als we de hoeveelheid 

energie die nodig is om – met name tropische – insec-

ten te kweken in ogenschouw nemen. Ten derde kan 

men vragen stellen bij de risico’s die (grootschalige) 

kweek van insecten mogelijk met zich meebrengen. 

Ook al worden insecten in gesloten faciliteiten ge-

kweekt, men kan niet voorkomen dat er af en toe een 

ontsnapt. Door hun snelle groeivermogen en de ten-

dens van sommige insecten – zoals sprinkhanen – om 

Thema: Wegen naar voedselzekerheid 
in ethisch perspectief

Rupsje Nooitgenoeg: 
insecten als 
oplossing voor het 
voedselvraagstuk? 

Bernice Bovenkerk

Aangezien de productie en consumptie van 
vlees, vis en zuivel schadelijke gevolgen heeft 
voor het milieu en de voedselzekerheid, is het 
idee steeds meer in opkomst dat een eiwit-
transitie nodig is. We dienen over te stappen op 
een consumptiepatroon dat meer gebaseerd is 
op plantaardige eiwitten, maar wellicht ook op 
dierlijke ‘alternatieven’, zoals in vitro vlees of 
insecten. In deze bijdrage ga ik in op een aantal 
praktische bezwaren tegen het eten van insec-
ten en op de vraag wat mogelijke morele bezwa-
ren zijn. Voor de dierethiek is hier het laatste 
woord nog niet over gezegd.

Entomophagy – menselijke consumptie van insecten 

– wordt steeds meer toegejuicht, met name ook door 

mijn collega’s aan de Wageningen Universiteit. Me-

nige receptie wordt in Wageningen opgeluisterd met 

gefrituurde sprinkhanen of meelwormenbonbons. De 

universiteit heeft een heus insecten-kookboek uitge-

geven, enthousiast gepromoot door onze voorzitter 

van de Raad van Bestuur, Louise Fresco. Dit is niet 

verwonderlijk, gezien de mogelijke voordelen van en-

tomophagy: insecten hebben over het algemeen een 

hoge voedingswaarde, met een hoog eiwit- en vita-

minegehalte en een laag vet- en koolhydraatgehalte. 

Met het houden en eten van insecten is een laag risico 

op de overdracht van zoönosen gemoeid2. Insecten 

zijn effi  ciënt in het omzetten van plantaardige naar 

dierlijke eiwitten; hun voedselconversie ratio is 2 kg 

plantaardige input voor 1 kg eiwit (ter vergelijking: bij 

koeien is dit 7 op 1). Ook is het kweken van insecten 

duurzamer dan van andere dierlijke eiwitten: er zijn 

minder water, energie en land nodig en ze genereren 
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‘kronkelen en rollen’ de larven als ze worden bloot-

gesteld aan hoge temperaturen. Aan de andere kant 

betekent een reactie op pijnopwekkende stimuli niet 

meteen dat het organisme daadwerkelijk pijn ervaart. 

De respons van fruitvliegen kan geheel verklaard wor-

den door neurale mechanismen. We kunnen ons bo-

vendien afvragen welk evolutionair voordeel insecten 

zouden hebben van de pijnervaring. Het aanmaken 

van de grote hoeveelheid neuronen die nodig zijn voor 

een centraal zenuwstelsel brengt hoge kosten met 

zich mee, dus dit heeft alleen zin als pijnervaringen 

een organisme kunnen helpen om toekomstige pijn te 

vermijden. Bovendien is hiervoor een geheugen nodig, 

zodat het organisme kan leren van pijnlijke ervarin-

gen. De meeste insecten hebben zo’n korte levenscy-

clus dat een dergelijke trade-off  niet waarschijnlijk is.

Toch moeten we geen voorbarige conclusies 

trekken, want recent onderzoek met andere groepen 

ongewervelden suggereert dat deze wel degelijk pij-

nervaringen hebben. Inktvissen, heremietkreeften 

en garnalen blijken pijngedrag te vertonen dat niet te 

reduceren is tot een simpel refl ex-respons (Elwood & 

Appel, 2009; Vervaeke et al., 2015). Voorbeelden van 

dergelijk gedrag zijn het wrijven, schuren of verzorgen 

van de plek waar de schade is aangebracht, of het ver-

mijden van pijn ten koste van een geprefereerde acti-

viteit. Ook zijn er bepaalde fysiologische indicatoren, 

zoals het aanmaken van pijnstillende substanties in 

de hersenen. Naast het centrale zenuwstelsel zijn er 

dus wellicht andere manieren om de pijnervaring te 

organiseren. De vraag blijft natuurlijk in hoeverre dit 

ook voor insecten geldt. Er zijn bijvoorbeeld geen ge-

vallen bekend van insecten die een beschadigde plek 

op hun lichaam extra aandacht geven. Sprinkhanen 

gaan zelfs gewoon door met eten terwijl zij zelf door 

andere sprinkhanen worden opgegeten (Smith, 1991). 

Toch suggereren sommige onderzoekers dat we ons 

simpelweg niet kunnen voorstellen dat insecten be-

wuste ervaringen hebben, alleen omdat insecten klein 

zijn en hun fysiologie radicaal anders is dan die van 

ons. Zouden we insecten daarom niet het voordeel van 

de twijfel moeten geven (Griffi  n, 1984)? In ieder geval 

zouden we onze verbeelding meer moeten gebruiken 

bij het opzetten van onderzoek naar bewustzijn bij 

insecten en überhaupt meer onderzoek moeten doen, 

voordat we een bio-industrie van ‘mini-vee’ invoeren.

uit te groeien tot een plaag, kunnen de gevolgen voor 

het milieu en de biodiversiteit zeer schadelijk zijn.

De morele status van insecten
Omdat voedselproducenten zich bewust zijn van 

de yuk-factor, worden er burgers ontwikkeld waarin 

insecten onherkenbaar verwerkt zijn. Tot mijn ver-

bazing trof ik deze burgers bij de Jumbo aan in het 

schap met vegetarische producten. Behalve dat we ons 

kunnen afvragen waarom we insectenburgers nodig 

hebben als we al goede plantaardige burgers hebben, 

roept dit ook vragen op waarom insectenburgers als 

vegetarische product worden gezien en of het terecht 

is om aan te nemen dat vegetariërs deze burger zul-

len eten. Wat zou een vegetariër voor bezwaar kunnen 

hebben tegen entomophagy? In de dierethiek wordt 

ervan uitgegaan dat we de belangen van dieren mee 

moeten wegen in onze beslissingen wanneer deze die-

ren morele status hebben. Criteria voor het toekennen 

van morele status zijn veelal capaciteiten zoals het be-

wust kunnen ervaren van pijn en plezier, een subject 

van je eigen leven zijn, of het vertonen van doelgericht 

gedrag of van fl exibel leergedrag. Wat is hierover be-

kend bij insecten? Ten eerste moet worden opgemerkt 

dat er een enorme diversiteit van insecten bestaat en 

dat bij nog maar weinig insecten onderzoek is gedaan 

naar zaken als pijnperceptie en fl exibel leergedrag. 

Eén insect waaraan wel veel onderzoek is gedaan, is 

de Drosophila melanogaster, de fruitvlieg1 Dit is een 

veel gebruikt modelorganisme in onderzoek, omdat 

het genoom grotendeels overeenkomt met dat van ge-

wervelden. Dit is interessant, omdat biologen ervan 

uitgaan dat pijn pas bewust ervaren kan worden als 

er een signaal van de nociceptoren (zenuwuiteinden) 

via de ruggengraat naar de hersenen wordt gegeven. 

Daarom wordt over het algemeen aangenomen dat 

ongewervelden geen pijnervaring hebben. Fruitvlie-

gen hebben dus geen centraal zenuwstelsel zoals wij 

dat kennen, maar wel zogenaamde TRP-receptoren 

die betrokken zijn bij het waarnemen van stimuli die 

het organisme kunnen aantasten, zoals hitte. Mutan-

ten met het zogenaamde ‘painless’ gen vertonen een 

vertraagde respons op zulke schadelijke stimuli. Ook 

kunnen ze geuren associëren met het krijgen van een 

schok en passen ze hun gedrag aan om schadelijke 

stimuli te ontwijken (Quinn et al, 1974). Bovendien 
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ter’, Proc. Natn. Acadm. Sci 71, pp. 708-712.

Smith, J.A. (1991). ‘A Question of Pain in Invertebra-

tes’, ILAR J 33(1-2), pp. 25-31.

Vervaeke, H., Roelant, E., Hendryks, W., Abeel, T., 

Vermeersch, X. & Aerts, S. (2015), ‘Pain Percepti-

on in Crayfi sh (Astacus astacus): empirical obser-

vations and ethical consequences’, in: Dumitras, 

D.E., Jitea, I. M. & Aerts, S. (eds.). Know Your 

Food. Food Ethics and Innovation. Wageningen: 

Wageningen Academic Publishers, pp. 157-162.

Voor de dierethiek werpt het eten van insecten 

nieuw licht op de vraag naar criteria voor morele sta-

tus. Als pijnervaring het niet is, zouden we naar vor-

men van cognitie kunnen kijken. Wat betekent de 

collectieve aard van cognitie bijvoorbeeld, zoals we 

die bij bijen en termieten aantreff en, voor hun mo-

rele status? Moeten we wellicht een graduele vorm van 

morele status toekennen, of een collectieve? Wat zou 

het toekennen van morele status aan (groepen) insec-

ten voor gevolgen hebben voor de praktijk? Niet alleen 

het direct consumeren van insecten leidt tot insecten-

sterfte maar het verbouwen van gewassen net zo goed; 

is er een moreel verschil tussen de twee? De tijd zal 

moeten leren of deze vragen ook buiten de dierethiek 

de gemoederen zullen bezighouden, of dat door de 

bovengenoemde praktische bezwaren deze hype nooit 

écht van de grond zal komen.

Dr. Bernice Bovenkerk is universitair docent fi losofi e 

aan de Wageningen Universiteit.

Noten
1. Dank aan Mathijs ten Brinke, entomoloog aan Wage-

ningen University, met name voor input over de fruit-

vlieg.
2. Daarbij moet worden opgemerkt dat er nog weinig li-

teratuur voorhanden is over de voedselveiligheid van 

insecten 

(https://lirias.kuleuven.be/handle/123456789/485253)
3. Dank aan Marc Davidson voor het onder mijn aan-

dacht brengen van dit punt.
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Stilzwijgen
Samen met bedrijfsethicus Muel Kaptein doorzocht 

ik de afgelopen jaren de websites van de 200 grootste 

bedrijven ter wereld op verwijzingen naar dierethiek 

of uitingen van verantwoordelijkheidsgevoel voor die-

ren en hun welzijn (Janssens en Kaptein, 2015). Het 

ging ons om de ethische status van het dier zelf, dus 

verwijzingen naar soortbescherming lieten we buiten 

beschouwing. Wel keken we naar alle diergroepen, 

dus ook een uitspraak over bijvoorbeeld olieslachtof-

fers (in dit geval vogels) van een scheepslek telde mee. 

We kozen voor grote bedrijven omdat die over het 

algemeen zeer uitgebreide websites hebben, waarop 

ze heel veel bedrijfsinformatie plaatsen, waaronder 

steeds vaker ook rapportage van hun diverse maatre-

gelen voor MVO (Maatschappelijke Verantwoordelijk-

heid van Organisaties). Zo gaf het onderzoek een in-

druk van het belang dat ze aan dierenwelzijn hechten, 

binnen of buiten hun MVO-beleid.

Onze conclusie: meer dan de helft zegt niets over 

dierethiek, dierenwelzijn, verantwoordelijkheden 

voor dieren of iets dergelijks. Een kleinere helft doet 

dat wel, in meerdere of mindere mate, maar géén van 

de bedrijven schrijft over dierlijke producten in be-

drijfsrestaurants. Zelfs enkele bedrijven die vleespro-

ducten verhandelen, negeren het publieke debat over 

de omgang met dieren in de vee-industrie en tonen 

geen enkel teken van verantwoordelijkheidsgevoel of 

ethisch besef als het om dieren gaat. Sommige noe-

men het woord animal niet één keer op Engelstalige 

websites die bestaan uit vele honderden pagina’s.

Dierethiek uit onverwachte hoek
Moedgevend is het feit dat we ook bedrijven vonden 

die verantwoordelijkheid voor dieren toonden vanuit 

een verrassend gezichtspunt, al ging het daarbij niet 

over voedsel. Het is een teken dat er wel degelijk een 

dier-ethisch besef aanwezig is in de organisatie.

Een verzekeringsbank schrijft bij informatie over 

dierziektekostenverzekeringen uitgebreid over het 

welzijn van huisdieren door een goede verzorging 

– niet geheel belangeloos uiteraard, maar toch. Een 

ander bedrijf stelt dierenwelzijnseisen aan een dieren-

tuin die bezocht wordt als bedrijfsuitje. Een oliemag-

naat complimenteert een werknemer die een deel van 

zijn werktijd besteedde aan het redden van een jonge 

Thema: Wegen naar voedselzekerheid 
in ethisch perspectief

People, Planet, 
Profi t, maar… 
waar zijn de dieren?

Monique Janssens

Bedrijven lijken zich meer en meer aan te trek-
ken van hun omgeving. Ze worden groener, bou-
wen duurzamer en vermijden kinderarbeid en 
uitbuiting. Ze willen het goede doen, al was het 
maar om niet achter te blijven bij concurren-
ten. Om dit allemaal in goede banen te leiden, 
zetten ze duurzaamheidsprogramma’s op, vaak 
gebaseerd op de drie P’s: People, Planet, Profi t. 
Maar waar passen dieren in dit verhaal? Of wor-
den die vergeten?

Onder ethici zijn er die doen aan bedrijfsethiek en an-

deren die doen aan dierethiek. Je zou denken dat die 

twee groepen iets van elkaar weten en elkaar beïnvloe-

den en aanvullen. Dat valt tegen. Dit constateerden 

Van Liedekerke en Dubbink in 2008 overigens ook al. 

Wat spitwerk in de literatuur heeft mij doen conclu-

deren dat er sinds hun vaststelling nog maar weinig 

veranderd is.

Elk bedrijf heeft invloed op dieren
De luttele bedrijfsethische artikelen of artikelen over 

maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo) die 

dierenwelzijn wél als onderwerp hebben, gaan over 

de voedselindustrie. Dat is op zich niet vreemd, want 

daar worden nu eenmaal de meeste dieren gehou-

den en gedood. Maar bedrijven buiten de voedselin-

dustrie zien over het hoofd dat ook zij daar invloed 

op hebben. Wat eet men tijdens een bedrijfsetentje, 

een borrel of een personeelsfeest? Want wat ligt er in 

de bedrijfsrestaurants? Vlees, vis, zuivel en eieren, en 

van alles waarin dit zit verwerkt. Elk bedrijf dat zijn 

maatschappelijke verantwoordelijkheid serieus neemt 

zou zich daarover uit moeten spreken en een bewuste 

keuze moeten maken.
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totale impact van het bedrijf op dieren is, via door het 

bedrijf ingekocht voedsel (catering) en via andere we-

gen (bouw, vervuiling, producten, bedrijfsuitjes, 

enz.).

• Laat de projectgroep nagaan welke standpunten over 

dieren er leven. Bij de analyse kan het CAN-model uit 

ons onderzoek van pas komen: de Commitment to 

Animals-score, die meet hoeveel commitment voor 

dieren je als bedrijf toont op je website (Janssens en 

Kaptein 2015). Nodig gastsprekers uit en start een dis-

cussie op.

• Bepaal het bedrijfsstandpunt over dieren en neem dat 

op in belangrijke documenten, zoals een ethische 

code, een beleidsdocument en een mvo-rapport.

• Communiceer erover, intern en extern. Dat stimuleert 

iedereen binnen het bedrijf om ook echt verantwoor-

delijkheid voor dieren te nemen.

“Yes, I think it is”
De bedenker van 3P (ook wel Triple Bottom Line of 

TBL) is John Elkington. Ik vroeg hem op Twitter of 

dierenwelzijn er eigenlijk niet gewoon in had gemoe-

ten. Waarop @JohnElkington een tikje cryptisch, 

maar duidelijk genoeg antwoordde: “Yes, I think it is. 

Had big debate in ‘88 with Julia Hailes, co-author of 

Green Consumer Guide, whether it should be includ-

ed: it was.” Een vergissing met grote gevolgen, maar 

hij is nog te repareren.

Monique Janssens (MA) is zelfstandig communicatie-

adviseur voor ethiek en MVO en buitenpromovendus 

aan de Rotterdam School of Management van de 

Erasmus Universiteit Rotterdam.

Noot
1. ISO 26000, de internationale richtlijn voor MVO 

(Maatschappelijke Verantwoordelijkheid van Organi-

saties) biedt ondersteuning voor implementatie van 

MVO met behulp van internationaal overeengeko-

men defi nities, principes en kernthema’s van MVO. 

ISO-richtlijnen worden uitgegeven door NEN: 

https://www.nen.nl. 

Literatuur
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Responsibility of Companies toward Animals: A 

uil die in een van de gebouwen vast was komen te zit-

ten. Een vervoersbedrijf weigert spullen te vervoeren 

die te maken hebben misbruik van dieren voor ver-

maak. (Denk bij dit laatste aan dieren of spullen die 

gebruikt worden bij honden- of hanengevechten. Of 

dit ook geldt voor attributen van dolfi naria, bijvoor-

beeld, was niet duidelijk.)

Deze voorbeelden laten zien dat de invloed op 

dieren en het bewustzijn daarvan uit onverwachte 

hoek kan komen. Deze berichtjes doken overigens 

meestal ook letterlijk op in verre hoeken en gaten van 

de website: in onbelangrijke webdocumenten, zoals 

blogs, projectbeschrijvingen en nieuwsberichten, en 

vaak niet in de meer centrale ethische en mvo-docu-

menten, zoals ethische codes, mvo-beleidsdocumen-

ten en mvo-jaarverslagen.

Dierethiek en voedsel, nu nog veelal een 
gemiste kans
Het lijkt erop dat er bij grote bedrijven wel enig besef 

van de morele status van dieren aanwezig is. Echter, 

dat besef is nog vrijwel nergens vertaald in ethisch be-

leid voor bijvoorbeeld inkoop van catering en voedsel. 

Een gemiste kans, want juist grote bedrijven kunnen 

veel betekenen voor dieren door hun inkoopbeleid te 

wijzigen. Over het algemeen zal het bedrijf de produc-

ten niet zelf inkopen, maar wel een restauranthouder 

contracteren. Ook daarbij kan het natuurlijk eisen 

stellen.

Het gaat erom dat bedrijven een standpunt in-

nemen. Dat ze intern bewustzijn creëren van de dier-

ethische normen die ze aanhangen en daarover intern 

en extern communiceren. Een bedrijf zou niet alleen 

verantwoordelijkheid moeten nemen voor de eigen 

productieketen, maar ook voor secundaire processen 

die het door inkoop in werking zet. Ook die zouden 

vermeld moeten worden in een mvo-rapport. Dat zou 

het bedrijf transparanter en meer accountable maken.

Lessen voor bedrijven
Hoe kan een bedrijf dit aanpakken? Een paar stappen 

die een bedrijf kan zetten:

• Volgt het bedrijf de MVO-norm ISO 26000[i], dan zijn 

daarin een aantal onderwerpen te vinden die aandacht 

vragen voor dieren. Negeer die niet, maar diep ze uit.

• Stel een projectgroep samen die in kaart brengt wat de 
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Thema: Wegen naar voedselzekerheid 
in ethisch perspectief

Een wereldprobleem 
op het eigen bord

Jelmer Spoelstra, Giel de Jong 
en Addy van der Woerd

Heeft u zich weleens afgevraagd waarom u eet 
wat u eet? Waarom dat en niet iets anders? 
Tragisch genoeg is het antwoord op deze vraag 
voor een groot deel van de wereldbevolking 
heel simpel: alternatieven zijn er niet. Naar-
mate rijkdom en luxe toenemen wordt ook het 
antwoord op de vraag veelzijdiger. Als u de vraag 
stelt in een willekeurige stad in Nederland dan 
zou u gemakkelijk tien verschillende antwoor-
den kunnen krijgen: omdat ik het lekkerder 
vind, omdat het goed voor me is, omdat er geen 
gluten in zitten, omdat ik vegetariër ben, etc. 
De moderne samenleving heeft een veelkleurig 
palet opgeleverd van motieven achter voedsel. 
Door toenemende kennis over de gevolgen van 
onze voedselconsumptie voor o.a. onze gezond-
heid, andere mensen en de natuur, komt dit 
‘voedselliberalisme’ onder druk te staan.

Voedsel is niet meer slechts een middel om te over-

leven maar kan verschillende betekenissen hebben 

binnen uiteenlopende sociale situaties. De meest 

voorkomende is eten voor de gezelligheid, maar het 

kan in dezelfde sociale context ook een uiting van 

gastvrijheid betekenen. Voedsel kan bovendien een 

manier zijn om je te onderscheiden van anderen. Op 

religieus gebied bijvoorbeeld kunnen mensen op basis 

van het voedsel dat ze nuttigen rein of onrein worden 

verklaard. Eten kan in een religieuze context de be-

lichaming van heiligheid of zonde worden. In plaats 

van het feitelijk fysieke, krijgt voedsel een ‘extra’ re-

ligieuze dimensie. Culturele overleveringen hebben 

ervoor gezorgd dat bepaalde gerechten aan bepaalde 

geografi sche regionen kunnen worden toegeschreven. 

Voedsel is zo een manier om je individuele en natio-

nale identiteit vorm te geven.

Study of the Fortune Global 200. Social Science 

Research Network, ssrn.com. 

Van Liedekerke, L., Dubbink, W. (2008). Twenty 

Years of European Business Ethics: Past Develop-

ments and Future Concerns. Journal of Business 

Ethics 82(2) 273-280.

Bekijk ook het animatiefi lmpje over dit onderzoek op 

www.JTenP.nl/english.
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individuele vrijheid die het biedt. Hierdoor wordt de 

soms noodzakelijke inperking van de individuele be-

wegingsvrijheid - onlosmakelijk aan het liberalisme 

verbonden - uit het oog verloren. 

Meer mensen worden ziek en de kosten voor hun 

behandeling en verzorging rijzen de pan uit. Het ide-

aalbeeld om iedereen zijn of haar gang te laten gaan 

lijkt niet meer haalbaar, nu de maatschappelijke kos-

ten een groot probleem worden. Hoe gaan we hier-

mee om? We willen onze individuele vrijheid immers 

wel bewaren. 

Maar waar de discussie over gezondheid een 

relatief kleine aanval blijkt op de individuele vrij-

heid voor een voedselkeuze, lijkt het vraagstuk van 

voedselzekerheid een serieuze bedreiging te vormen. 

Er zijn verschillende oplossingen te bedenken voor 

het vraagstuk hoe binnen afzienbare tijd rond de 9 

miljard mensen op een duurzame manier te voeden 

terwijl het klimaat verandert. Daarbij valt te denken 

aan nieuwe technologieën, economische herverde-

ling, nieuwe wet- en regelgeving of het veranderen 

van leefstijl en voedselkeuzes. Er is hier sprake van 

een collectieve uitdaging waarvoor geen individu de 

ogen kan sluiten omdat deze direct dan wel indirect 

betrekking heeft op ieders eigen welzijn.

Een nieuwe normatief kader
Maar er is een derde voedselvraagstuk. Hierin krijgt 

voedsel een nieuwe mondiaal-ethische dimensie. 

Hierin wordt voedsel voornamelijk beoordeeld op de 

mate waarin het voedsel schade toebrengt aan land, 

zee, ecosystemen of klimaat. De focus ligt hierbij niet 

meer op het individu dat een bepaalde hoeveelheid 

fysieke voedseleenheden consumeert, maar er wordt 

nu gekeken naar het productieproces, industrieën of 

voedselnetwerken. Voedsel wordt ‘goed’ of ‘slecht’ in 

de mate waarin de productie ervan schade toebrengt 

aan het klimaat. Er wordt gekeken naar causale ver-

banden tussen wat voedsel op kan leveren (aan 

koolhydraten eiwitten, vitaminen en mineralen) en 

welke ecologische prijs ervoor betaald moet worden 

(uitstoot van CO2 gassen, watergebruik, fosfaatver-

vuiling, uitputting van landbouwgrond tot aan het 

kappen van regenwoud). De kennis van deze cau-

sale verbanden tussen voedselproductie, voedselcon-

sumptie en de gevolgen voor het klimaat verbindt het 

Een ander motief in het maken van voedsel-

keuzes kan zijn dat er gezocht wordt naar specifi eke 

voedingsstoff en die in bepaalde producten aanwezig 

zijn. Deze keuze is bijvoorbeeld gericht op spierher-

stel na het sporten; voedsel als een hamer voor de 

beeldhouwer. In het verlengde hiervan is gezondheid 

bij het maken van voedselkeuzes een belangrijk mo-

tief geworden voor een groot aantal mensen. Voedsel 

is een controlemiddel geworden. ‘Dieet’ is daarbij het 

toverwoord. Voorheen werden vele ziekten toege-

schreven aan pech, ongeluk of een slecht karma, nu 

kijken we naar ons dieet. Hierbij wordt uitgegaan van 

de statistische waarschijnlijkheid dat het eten van be-

paald voedsel kan leiden tot een reeks van klachten. 

Er wordt een causaal verband verondersteld. Voedsel 

wordt in de dimensie van gezondheid beoordeeld op 

de mate waarin het ons lichaam ziek kan maken. Aan 

deze consequenties worden vervolgens de labels ‘goed’ 

en ‘slecht’ verbonden. Dit creëert een normatief kader 

waarin een voedselkeuze, nog meer dan voorheen, een 

verantwoordelijkheid van het individu is geworden. 

Voedsel hangt altijd sterk samen met ethische 

overwegingen binnen een specifi ek normatief kader. 

Alle bovengenoemde motieven of dimensies zijn in 

meer of mindere mate doordrongen van ethische ver-

onderstellingen. Per dimensie draait het om de vraag 

wat ‘goed’ of ‘slecht’ is. Wat voor voedsel gezellig is en 

wat niet, wat voor eten als gastvrij gezien wordt en wat 

als ongepast, wat voor eten wel rein is en wat voor eten 

onrein is. En zo ook de vraag wat voor eten wel gezond 

is en wat niet. Het antwoord op de ‘goed of fout vraag’ 

bepaalt mede de voedselkeuze binnen een dimensie. 

Voedselliberalisme
De veelheid aan motieven in ons voedselgedrag kan 

gezien worden als een kenmerk van de moderne sa-

menleving die even zo bont is in cultureel en etnisch 

opzicht. Omdat niet iedereen meer hetzelfde eet en 

iedereen zijn eigen ideeën lijkt te hebben over lekker, 

gezond of verantwoord voedsel, worden we geacht 

om ieders keuze te respecteren. Alleen zo kunnen we 

vreedzaam met elkaar samenleven. Je zou kunnen stel-

len dat wij ‘voedselliberalen’ zijn geworden: iedereen 

mag eten wat hij of zij wilt, zolang anderen daardoor 

niet worden geschaad. Maar wat vaak gebeurt met dit 

liberale gedachtegoed, is dat er te veel focus ligt op de 
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eten op ons bord met de grootste wereldproblemen 

van deze tijd. We kunnen niet langer meer ontkennen 

dat een voedselkeuze een morele keuze is.

Wanneer we onze huidige omgang met voedsel 

en de naderende voedselcrisis naast elkaar leggen, 

ontstaat er dus een probleem. Door de kennis van het 

voedselvraagstuk lijken we geen beroep meer te kun-

nen doen op onze verworven voedselvrijheden. We 

kunnen niet blijven eten wat we willen, zonder dat (we 

weten dat) anderen daarin worden geschaad. Met de 

intrede van het voedselvraagstuk is er ook een nieuw, 

alles overkoepelend normatief kader geboren. We 

kunnen niet langer meer beargumenteren dat dit niet 

zo is. De limiet van onze vrije voedselkeuze lijkt te zijn 

bereikt. Rijkdom en overvloed hebben van ons voed-

selliberalen gemaakt, maar kunnen we dit ook blijven 

in een context van schaarste? Het antwoord lijkt ont-

kennend te zijn. Het liberale gedachtegoed, dat ons de 

vrijheid verschafte om keuzes te kunnen maken, dic-

teert ons nu om onze vrijheden in te perken.

De wegen waarlangs wij onze verworven voedsel-

vrijheden moeten inperken zijn talloos. Zij het langs 

de weg van nieuwe technologie, nieuwe wet- en regel-

geving of een herijking van de manier waarop consu-

menten tegen hun voedselkeuzes aankijken. Het gaat 

ons er hier niet om welke richting de juiste is, meerde-

re wegen leiden naar Rome. Maar aan welke route men 

ook de voorkeur geeft, het is belangrijk dat we ons re-

aliseren dat deze oplossingen allemaal bijdragen aan 

het ontstaan van een nieuw overkoepelend normatief 

kader: een kader waar geen wereldburger aan kan ont-

snappen, aangezien het een mondiaal probleem is. 

Een kader waarin individuele verantwoordelijkheid 

misschien wel even groot is als de verantwoordelijk-

heid van bedrijven. Een kader waarin we onszelf en 

elkaar zullen moeten aanspreken op ons gedrag.

De sociaal-maatschappelijke gevolgen hiervan 

kunnen groter zijn dan we wellicht denken. Wanneer 

het mondiaal-ethische domein de overhand krijgt, wat 

blijft er dan over van voedsel in de andere domeinen? 

Wat als religieuze voedseleisen botsen met ecologische 

maatregelen? Of diëtaire overwegingen voor een voed-

selkeuze? Wie krijgt in deze discussie de beslissende 

stem? De overheid? Nieuwe wetgeving gericht op het 

oplossen van het voedselvraagstuk zal altijd contro-

versieel zijn. Fundamentele vrijheden moeten worden 

ingeperkt die een overheid in beginsel wil verdedigen. 

Nieuwe maatregelen zullen altijd betwist worden want 

ook in dit nieuwe normatieve kader blijft de vraag: waar 

doen we goed aan? Gezien de complexiteit van het pro-

bleem moet de consument daarom ook zelf aan de bak 

en een voedselexpert worden. Maar wat als we elkaar 

ter verantwoording moeten roepen in supermarkten, 

in restaurants of thuis? Nieuwe technologische ontwik-

kelingen lijken in dit opzicht een neutrale oplossing. 

Als de productie zelf duurzaam wordt, dan vervalt mis-

schien de noodzaak voor de consument om verantwoor-

delijkheid te nemen als voedselexpert. Maar ook tech-

nologie is nooit neutraal, we weten alleen vaak niet op 

voorhand wat de morele impact zal zijn.

Kortom, behalve ons te richten op oplossingen voor 

voedselzekerheid, is het belangrijk om daarbij ook ver-

der te denken over wat de mogelijke gevolgen zullen zijn 

van deze oplossingen voor onze omgang met voedsel en 

onze sociale interactie in verschillende domeinen. 

Jelmer Spoelstra is masterstudent sociale en politieke 

fi losofi e te Groningen en studeert in februari af met 

als afstudeeronderwerp ‘De gevolgen van een dalend 

consumentenvertrouwen in onze voedselproductie 

en de rol van de overheid hierin’. Jelmer is momenteel 

werkzaam als adviseur bij adviesbureau Publinc. Addy 

van der Woerd is masterstudent theologie te Gronin-

gen. Giel de Jong is masterstudent sociale en politieke 

fi losofi e te Groningen en studeert in maart af met als 

afstudeeronderwerp: ‘Wetenschappelijk constructi-

visme in de voedingswetenschappen’. 
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beeld van een document waar de medische aspecten 

van voeding centraal staan (Gezondheidsraad, 2015).

Maar: is dat alles? Zijn gezondheid en duur-

zaamheid de belangrijkste aspecten die betekenis 

geven aan het begrip ‘voedsel’? En wellicht nog be-

langrijker: gaat van deze twee aspecten van voedsel 

voldoende ‘morele kracht’ uit om bepaalde maat-

schappelijke veranderingen teweeg te brengen? 

Want nog los van de vraag of deze maatschappelijke 

veranderingen gewenst of goed onderbouwd zijn, is 

het duidelijk dat al die voedingsadviezen een perma-

nente gedragsverandering voor ogen hebben. 

Om de eerste vraag kort te beantwoorden: het 

accent alleen leggen op duurzaamheid en gezond-

heid gaat voorbij aan een fundamenteler kenmerk 

van de betekenis van ‘voedsel’ , namelijk: de cul-

turele dimensie. Het ‘eetmoment’, de handeling 

wanneer voedsel concreet benut wordt, is inherent 

dubbel. Enerzijds is het een biologische noodzaak 

(zonder voedsel gaan we simpelweg dood), maar 

anderzijds is het per defi nitie een cultureel geïn-

terpreteerde handeling. Zoals Brillat-Savarin al in 

1848 opmerkte: ‘Les animaux se repaissent; l’ hom-

me mange’ (Brillat-Savarin, 1848). Dieren voeden 

zich, de mens eet. Onze eetkeuzes maken ons tot 

wie we zijn. Letterlijk: voedsel wordt omgezet in de 

bouwstenen die ons lichaam vormen en aan de gang 

houden. Maar ook fi guurlijk: onze eetkeuzes zijn 

een uitdrukking van onze culturele en morele voor-

keuren. Denk bijvoorbeeld aan het eten van matses 

i.p.v. gerezen brood, of het kiezen (of juist niet) voor 

een vegetarisch dieet vanwege dierenwelzijnsover-

wegingen. Eten en wat we eten is dus geworteld in 

– en daarmee een belangrijke basis van – onze cul-

tuur en raakt als zodanig raakt de kern van ons be-

staan. Onze sociale normen worden grotendeels in 

onze eetgewoontes uitgedrukt. De prachtige oproep 

van Michiel Korthals in zijn afscheidsrede is hier 

geheel op zijn plaats: ‘Just as composers do, so sci-

entists and engineers and companies should listen 

more and better to what happens during meals and 

farming and not try to frame society with fairytales, 

promises and naïve intuitions about consumers and 

society. Food, just like music, provokes you to enjoy 

the ups and downs of life, not to worry about life’ 

(Korthals, 2014).

Thema: Wegen naar voedselzekerheid 
in ethisch perspectief

Gezondheid 
begint bij smaak! 
Duurzaamheid 
begint bij smaak!

Luca Consoli

Voedingsadviezen vliegen ons tegenwoordig 
om de oren. Vooral het gezondheidsaspect 
wordt benadrukt: het is belangrijk om minder 
vlees, meer fruit, minder van dit, meer van dat 
te nuttigen, vooral omdat we op deze ma-
nier langer en gezonder kunnen leven. Maar 
waarom zou ‘langer en gezonder leven’ een 
nastrevenswaardig (moreel) doel op zich zijn? 
Wat zou een ‘robuuste’ reden kunnen zijn om 
‘beter’ te eten? Zijn aanvullende duurzaam-
heids- of dierenwelzijnsargumenten voldoen-
de om een maatschappelijk gedragen moreel 
fundament te creëren? In dit essay betoog ik 
dat het centraal stellen van ‘smaak’ als moreel 
begrip een adequater startpunt kan vormen 
voor een ethisch verantwoorde omgang met 
voedsel.

De betekenis van voedsel: meer dan 
gezondheid of duurzaamheid
Je kunt tegenwoordig geen krant of tijdschrift open-

slaan zonder een artikel, advies of opiniestuk over 

voedsel tegen te komen. Dat is op zich goed te recht-

vaardigen: we leven in een wereld waar voedselgere-

lateerde ziekten een enorm probleem aan het worden 

zijn, denk bijvoorbeeld aan de wereldwijde toename 

van obesitas (World Health Organization, 2015)1. 

Daarnaast vormt het eten van bepaalde voedselsoor-

ten ook een potentiële bedreiging voor biodiversiteit, 

klimaat en dierenwelzijn. De meeste voedingsadvie-

zen concentreren zich dan ook op deze twee facetten 

van voedsel: gezondheid en duurzaamheid. De ver-

nieuwde aanbevelingen van de Gezondheidsraad zijn 

(niet geheel verrassend uiteraard) een typisch voor-
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Leven om te eten: kan het anders?
Waarom doen deze constateringen ertoe in het kader 

van voedsel vanuit een ethisch perspectief? Omdat 

ze laten zien dat voedsel niet benaderd kan worden 

als een soort ‘neutrale’ handeling die naar believen 

beïnvloed en veranderd kan worden door puur te wij-

zen op factoren als gezondheid en duurzaamheid. Ja, 

er is een deel van de bevolking dat daarvoor gevoelig 

is, maar nee, dat zal nooit de overgrote meerderheid 

worden. En nee, dat komt niet doordat de meerder-

heid geen moreel gevoel heeft voor maatschappelijke 

verantwoordelijkheid of aan zelfdestructieve neigin-

gen lijdt. Wijzen op de eff ecten van voeding, raakt 

simpelweg niet de kern van de zaak. Hierover zo met-

een meer. Eerst de volgende constatering: als we de 

tot nu toe gepresenteerde gedachtelijn volgen, komen 

we tot een wellicht in eerste instantie verontrustende 

conclusie: als eten doordrenkt is van maatschappe-

lijke, morele en culturele betekenissen kunnen we als 

mensen alleen leven om te eten. Eten om te leven is 

gewoonweg niet mogelijk. Dat laatste zou wijzen op 

een puur ‘biologisch’ begrip van eten, en dat is voor 

de mens als cultureel wezen inherent onmogelijk. 

Zijn we dan gedoemd tot een leven van decadentie? 

Wordt in dit betoog gepleit voor ongebreideld hedo-

nisme? Is de lekkerbek het voorgestelde leidende rol-

model? Juist niet! Door te constateren dat onze con-

dition humaine zich uitdrukt in de onmogelijkheid 

van eten om te leven worden tal van mogelijkheden 

geopend om veel adequater om te gaan met de vraag 

naar een goede onderbouwing van een voedselethiek. 

Tenslotte: a  eer van eetgenot of het prediken van so-

berheid en gematigdheid zijn ook uitingen van leven 

om te eten! 

Als gezondheid en duurzaamheid hoogstens af-

geleide begrippen zijn, wat is dan het fundamentele 

begrip op basis waarvan een deugdelijke invulling van 

leven om te eten gebouwd kan worden? 

De morele dimensie van smaak 
Smaak! Wellicht een verrassend antwoord op het eer-

ste gezicht. Smaak biedt een deugdethische kijk op 

genot, en dat maakt een ‘inwendige’ voedselethiek 

mogelijk. Dat wil zeggen: een voedselethiek die vanuit 

een visie op ‘het goede leven’ ingegeven wordt. Waar-

om is dat? 

Allereerst: aandacht voor smaak betekent aan-

dacht voor kwaliteit, a  omst, bereidingen, enz. Dat 

gaat linea recta in tegen makkelijk en ondoordacht 

bunkeren, verspillen en weggooien. Een paar eenvou-

dige, maar zeer inspirerende voorbeelden: een lekkere 

soep bereiden met alle restjes van groenteschotels, of 

kroketjes maken met de overblijfsels van een vlees-

maaltijd. Of bouillon trekken met de kern van een 

stronk broccoli en het groene deel van prei. En met 

aandacht voor smaak wil je niet eens in de buurt van 

een kiloknaller komen! (Zie voor meer hierover mijn 

interview in Van Thiel, 2014) Een duurzaam perspec-

tief wordt op deze manier als het ware vanzelfspre-

kend. De ‘goede eter’ is automatisch duurzaam. 

En de gezondheid dan? Ook hier biedt smaak uit-

komst. Als je niet bunkert en met aandacht en liefde 

voedsel tot je neemt is de kans dat je iets heel verkeerds 

voor je lichaam binnenkrijgt echt een stuk minder 

groot. Bovendien is het de vraag waarom ‘langer le-

ven’ een nastrevenswaardig doel op zichzelf zou zijn. 

Zijn de eerdergenoemde gezondheidsargumenten niet 

juist een uiting van een samenleving die alleen bezig 

is met het ontkennen van de sterfelijkheid en ‘gezond 

leven’ propageert om de illusie van onsterfelijkheid in 

stand te houden? Is moreel gezien ‘verantwoord ge-

nieten’ niet een betere manier om ‘het goede leven’ te 

leiden en onze menselijkheid te omarmen?

Blinde vlek? 
Een mogelijk en vaak gehoord bezwaar tegen deze be-

nadering is: ja, alles goed en wel, maar is dat niet weer 

een typisch voorbeeld van het elitaire karakter van 

deugdethische benaderingen? 2 Zulke aandacht voor 

smaak op de eerste plaats – met duurzaamheid als 

consequentie – lijkt alleen mogelijk in een welvarend 

westers land. Hoe kunnen we hiermee problemen als 

wereldhonger en ondervoeding oplossen? Leidt deze 

benadering niet tot het ontwikkelen van een enorme 

blinde vlek voor de echte problemen van deze wereld? 

En dus tot een wereldvreemde voedselethiek?

Los van de constatering dat het maar de vraag is 

of een voedselethiek meteen alle problemen moet ‘op-

lossen’, biedt een op de morele betekenis van smaak 

gefundeerde ethiek wel een opening om deze kwestie 

te benaderen. Zoals ik hierboven heb geconstateerd 

is voedsel een inherent cultureel fenomeen is. Smaak 
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dus ook. Dat betekent dat om iemand in staat te stel-

len om te leven in plaats van overleven het dus nodig is 

om hem of haar niet alleen van calorieën en voedings-

stoff en te voorzien, maar ook van lekkere dingen! Met 

andere woorden: menselijke waardigheid (van alle 

mensen) loopt – ook – via de maag. Het recht om te 

genieten is verre van een decadent en elitair beginsel, 

maar juist een noodzakelijke basis voor een waardig 

menselijk bestaan.

Conclusie
Hopelijk wordt na dit betoog de titel niet als een zin-

loze provocatie ervaren, maar juist als een oproep om 

de morele dimensie van smaak niet te verwaarlozen 

en ‘smaak’ niet weg te zetten als een hooguit additio-

neel begrip dat geen plek heeft in een voedselethiek. 

En daarom als slotwoorden nogmaals: duurzaamheid 

begint bij smaak! Gezondheid begint bij smaak!

Dr. L. (Luca) Consoli is Universitair Docent Weten-

schap en Samenleving aan de Radboud Universiteit. 

Zijn onderzoek richt zich op een deugdethische 

benadering van (wetenschappelijke) praktijken. Hij 

is daarnaast lid van de Slow Food beweging en een 

enthousiaste thuiskok.

Noten
1. Uiteraard zijn er meerdere oorzaken voor obesitas die 

niet aan voedselpatronen gecorreleerd zijn.
2. Dat deugdethiek een elitaire ethiek zou zijn, is een 

veelgehoord bezwaar op de deugdethiek. Zie voor een 

interessante weerlegging van deze kritiek het paper 

‘Wise is Clever? An Elitist requirement about Aristot-

le’s practical wisdom’ van Michael Hertig.
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renwelzijn is een agendapunt dat niet meer is weg te 

denken uit de landelijke politiek. De offi  ciële doel-

stelling voor het Topsectorenbeleid is het bedrijfsle-

ven fi nancieel te laten participeren in publiek-pri-

vate onderzoeksprojecten. Voor negen sectoren zijn 

Topteams en Topconsortia voor Kennis en Innovatie 

(TKIs) ingericht om deze samenwerking in goede 

banen te leiden. In die publiek-private samenwer-

king komt verduurzaming terug, bijvoorbeeld in pro-

gramma’s voor zuivelketens en de akkerbouwbodem. 

Die aandacht voor duurzaamheid is ook in lijn met de 

bredere maatschappelijke ambities voor de Topsector-

aanpak als geheel. Het ministerie van Economische 

Zaken benadrukt dat veel van de innovaties waar Ne-

derland sterk in is, bijdragen aan oplossingen voor de 

maatschappelijke uitdagingen die mondiaal spelen.

Met de Topsector aanpak is in de agro-food sec-

tor tegelijkertijd een aantal stimuleringsmaatregelen 

voor risicovol onderzoek, gericht op de lange termijn, 

afgebouwd. Risicovol betekent in dit verband dat ini-

tiatiefnemers een grote kans hebben dat hun innova-

tieve project het, in termen van marktkansen, niet zal 

redden. In deze categorie valt vaak onderzoek dat tot 

radicale innovaties kan leiden, die, in potentie, erg 

veel opleveren voor bijvoorbeeld CO2 -reductie of het 

bestrijden van gewasziekten. ‘Langetermijn’ houdt 

in dat de vruchten pas veel later, en vaak ook door 

andere partijen, geplukt worden. Dit gegeven is een 

rem op de bereidheid van partijen om te investeren 

in ontwikkelingen die niet direct renderen voor het 

bedrijfsleven.

Een belangrijke stimuleringsmaatregel die is 

verdwenen is de directe fi nanciering van fundamen-

teel, programmatisch ingericht onderzoek. Voor een 

belangrijk deel liep dit via diverse Productschappen2, 

die in 2015 formeel zijn opgeheven. Het wegstrepen 

van de Productschappen heeft weliswaar geleid tot 

een lastenverlichting van 220 miljoen euro bij onder-

nemers, maar heeft ook de geldstroom naar funda-

menteel onderzoek verminderd, omdat een deel van 

de heffi  ng daaraan besteed werd. Daar bovenop zijn 

ook middelen voor fundamenteel onderzoek uit het 

Fonds Economische Structuurversterking (FES) weg-

gevallen. Meer dan voorheen moeten onderzoekers 

nu samenwerken met private partijen, aldus een re-

cent onderzoek van de OECD (Organisatie voor Eco-

Thema: Wegen naar voedselzekerheid 
in ethisch perspectief

Innovatie voor een 
duurzamer 
voedselsysteem: 
industrie-gedreven 
onderzoek verbinden 
met publieke 
belangen

Jurgen Ganzevles en Joyce Zwartkruis1

Sinds 2011 speelt het Topsectorbeleid een 
belangrijke rol in de Nederlandse innovatie-
agenda. Zo ook in de agro-food sector, die wil 
verduurzamen. Kern van het innovatiebeleid: 
minder fundamenteel en meer industrie-ge-
dreven onderzoek. Komen belangrijke ontwik-
kelingen die pas overmorgen renderen dan 
in de knel? In dit artikel presenteren we een 
raamwerk dat helpt om bij de les te blijven. Vier 
oplossingsrichtingen voor een duurzamer voed-
selsysteem worden in hun onderlinge samen-
hang zichtbaar.

Internationaal gezien heeft de Nederlandse agro-

food sector een sterke positie. Zo is de gewasop-

brengst per hectare en de melkgift per koe ongekend 

hoog. Ook heeft Nederland een koploperspositie als 

het gaat om gewasveredeling, de export van uitgangs-

materialen (jonge planten die opgekweekt moeten 

worden) en de ontwikkeling van nieuwe technolo-

gieën. Naast producten wordt kennis geëxporteerd. 

De samenwerking binnen de zogenoemde gouden 

driehoek (landbouwonderzoek, bedrijven, overheid) 

heeft hier een rol in gespeeld.

De sector staat onder druk om te verduurzamen, 

en neemt die uitdaging ook aan. Toenemende milieu-

eisen zetten de maatschappelijke license-to-operate 

onder druk. Ook de continue verbetering van het die-
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gen en mogelijke oplossingen daarvoor in samenhang 

te beschouwen.

In een eerdere studie heeft het Planbureau voor 

de Leefomgeving een raamwerk ontwikkeld om oplos-

singsrichtingen voor een duurzamer voedselsysteem te 

duiden (zie Figuur 1). In ons eigen, nog lopende onder-

zoek naar verduurzaming in de Topsector Agri&Food 

merken we dat dit kader een handzame manier is om 

keuzeprocessen, afwegingen en prioriteiten te bespre-

ken met ambtenaren en partijen in het veld.

Het schema (zie volgende pagina) laat vier op-

lossingsrichtingen zien die in samenhang kunnen 

bijdragen aan een duurzamer voedselsysteem. Route 

één, ‘Anders consumeren’ gaat over veranderingen in 

consumptiepatronen. Een duurzamer voedselsysteem 

kan bereikt worden door gezonder te eten, met min-

der dierlijke producten, zout en suiker en meer groen-

ten en fruit, door minder te verspillen of door meer 

producten met een duurzaamheidskenmerk (zoals 

Fair Trade of biologisch gecertifi ceerd) te kopen.

Route twee, ‘Effi  ciënter produceren’ draait om 

het zuiniger omgaan met schaarse hulpbronnen door 

deze minder te gebruiken door de productiviteit ervan 

te verhogen.

Route drie gaat over ‘Zorgvuldiger produceren’ 

en richt zich op de vermindering van de negatieve ef-

fecten op het lokale milieu en landschap, en op het 

verbeteren van het dierenwelzijn.

Route vier, ‘Anders delen en verbinden’ gaat over 

het transparant maken waar producten en grondstof-

fen vandaan komen. Ook het anders koppelen van 

ketens, zoals het bevorderen van streekproducten in 

de schappen, behoort tot deze route. Boeren maken 

hierdoor meer kans op een redelijke prijs.

Traditioneel gezien gaat de meeste aandacht uit 

naar de tweede route, waarbij toename van effi  ciëntie 

en productie belangrijk zijn. Niet in de laatste plaats 

om de sterke concurrentiepositie van de Nederlands 

sector te behouden. De aandacht die de verschillende 

routes krijgen lijken echter te veranderen in de tijd. Zo 

is er sinds de jaren ’80 meer aandacht voor milieupro-

blematiek en dierenwelzijn (route 3).

Route drie geeft duidelijke mogelijkheden om 

topsectorenbeleid en duurzaamheid met elkaar te 

verbinden. Dit is de route waar de ‘luxere marktseg-

menten’ in horen, bijvoorbeeld biologisch vlees. Dat 

nomische Ontwikkeling en Samenwerking) naar de 

Nederlandse agro-food en tuinbouwsector. Dat loopt 

nu meer via publiek-private projecten, in plaats van 

door onderzoekers zelf beheerde programma’s. De 

OECD constateert dat er minder investering is in fun-

damenteel onderzoek en onderzoek dat gerelateerd is 

aan publieke belangen, ondanks het feit dat sommige 

grote bedrijven mogelijk een langetermijn benadering 

hanteren (OECD p26). Samen met die veranderde fi -

nanciering is ook de zeggenschap over het onderzoek 

veranderd. Onderzoek is meer ‘vraaggestuurd’ gewor-

den, wat wil zeggen: de vraag van bedrijfsleven en in-

dustrie volgend.

De veranderingen van het spel leiden tot fricties 

in de samenwerking voor innovatie. Partijen zoeken 

naar andere manieren om onderzoeksthema’s te re-

aliseren. Daarbij lijkt het er op dat sommige ketens, 

zoals de kalver- en melkveehouderij, zich ondertussen 

al gemakkelijker hebben weten te hergroeperen en or-

ganiseren, bijvoorbeeld omdat ze op het moment van 

invoeren van het topsectorenbeleid al een duidelijke 

uitvoeringsagenda hadden en omdat ze al goed geor-

ganiseerd waren, terwijl andere ketens, zoals de var-

kenshouderij, nog wat meer zoekend waren in het be-

gin. Per saldo lijken de ontwikkelingen er vooralsnog 

voor te zorgen dat vooral de veilige, stapsgewijze ver-

beteringen richting duurzaamheid een kans krijgen: 

liever dicht bij huis scoren dan het doel met mooie 

vergezichten missen. We schetsen nu een raamwerk 

dat kan helpen om toch ook de kansen voor meer fun-

damentele, langetermijn veranderingen, die een lan-

gere adem vergen, in het vizier te houden.

Een afwegingskader voor de voedselsector
Een duurzame voedselvoorziening moet antwoord ge-

ven op meerdere maatschappelijke uitdagingen tege-

lijk (PBL 2013). Vanwege bevolkingsgroei en stijgende 

welvaart moet in 2050 wereldwijd 50 tot 70 procent 

meer voedsel geproduceerd worden. De uitdaging is 

dit te doen zonder dat dit ten koste gaat van biodiver-

siteit en klimaat, en met aandacht voor dierenwelzijn. 

Een belangrijke andere uitdaging is het verminderen 

van voedselverspilling. Ook het aanpakken van onge-

zonde eetpatronen die leiden tot gezondheidsproble-

men is van belang. Een raamwerk op systeemniveau is 

nodig om deze en andere maatschappelijke uitdagin-
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van voedsel, een effi  ciëntere productie en verbetering 

van het dierenwelzijn, levert een grote duurzaam-

heidswinst op. Maar er moet wel rekening worden 

gehouden met afruilen (een oplossing voor een pro-

bleem, kan een negatief eff ect hebben op een ander 

aspect) en synergieën (een gezonder consumptiepa-

troon kan bijvoorbeeld ook een duurzaamheidseff ect 

hebben). Juist pluriformiteit in routes is belangrijk 

voor het draagvlak in de samenleving, voor de veer-

kracht van het systeem en voor het mogelijk maken 

van innovaties die voortkomen uit combinaties van 

verschillende ideeën.

Tot slot
Sinds de introductie van het Topsectorenbeleid in 

2011 is het stof in de agro-food sector langzaam neer-

gedaald. Het onderzoek is meer industriegedreven. 

Verschillende ketens in de sector vinden manieren 

om daarmee om te gaan, de één sneller dan de ander. 

Duurzaamheid wordt omarmd, maar vooral wan-

neer dat verbonden kan worden met korte termijn 

kan echter niet alleen vanuit milieuoogpunt, maar ook 

vanuit economisch oogpunt interessant zijn voor de 

producent. Een hogere prijs voor biologische produc-

ten kan bijvoorbeeld een reden zijn voor producenten 

om over te schakelen naar een biologische productie-

methode. Daarnaast zijn bedrijven momenteel meer 

bezig met een ‘license to operate’ waardoor de aan-

dacht voor deze route toeneemt.

Route één en vier waren nog niet erg zichtbaar, 

maar lijken wel belangrijker te worden in het huidige 

Topsectorenbeleid. Juist deze routes zijn erg belang-

rijk voor de maatschappelijke uitdagingen op het pad 

naar verduurzaming. Zo zijn transparantere ketens 

(route 4) nodig om de consument mee te krijgen (rou-

te 1) en een zorgvuldigere productie van de grond te 

krijgen (route 3).

De verschillende routes staan dus zeker niet op 

zichzelf en juist de combinaties kunnen leiden tot in-

novatieve, duurzame en maatschappelijk gedragen 

oplossingen. Een combinatie van een vermindering 

van de vlees- en zuivelconsumptie, minder verspilling 

Figuur 1. Vier oplossingsrichtingen voor een duurzamer voedselsysteem (PBL, 2013)Figuur 1 Vier oplossingsrichtingen voor een duurzamer voedselsysteem (PBL 2013)
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dat er grote weerstand was tegen de verplichte afdracht 

van boeren en andere ondernemers aan de Product-

schappen.

Referenties:
PBL (2013). De macht van het menu. Opgaven en kan-

sen voor duurzaam en gezond voedsel

OECD (2015). Innovation, agricultural productivity 

and sustainability in The Netherlands. 

opbrengsten. De OECD is op dit vlak sceptisch over 

de Nederlandse agro-food en tuinbouwsector. Lan-

getermijn uitdagingen, die sterk verbonden zijn met 

het algemene belang zijn “unlikely to be forthcoming 

exclusively from private, industry-driven, initiatives” 

(OECD, p. 26).

Stevige doordenkingen op systeemniveau zijn 

nodig om te voorkomen dat de ene oplossing leidt tot 

problemen elders. Het raamwerk, zoals gepresenteerd 

in dit artikel, is geen ‘quick fi x’ voor de wereldproble-

men, maar is hiervoor wel een bruikbaar hulpmiddel. 

Het kan eraan bijdragen dat onderzoekers, industrie 

en overheid bij de les blijven, zodat relevante ethische 

vragen die sterk verbonden zijn met de lange termijn 

op tafel blijven. Hoe zit het bijvoorbeeld met de afruil, 

als een diervriendelijker veehouderijsysteem leidt tot 

meer landgebruik? En zijn de sociale omstandigheden 

bij lange internationale aanvoerketens bekend? Kun-

nen het midden- en kleinbedrijf en individuele bur-

gers ook meepraten over keuzes tussen de routes zoals 

die in het Topsectorenbeleid gemaakt wordt? En zal 

de samenleving de innovatieve oplossingen weten te 

omarmen? Wanneer beslissers elkaar dergelijke vra-

gen blijven stellen, dan is echte duurzaamheid een 

stap dichterbij.

Dr. Ir. Jurgen Ganzevles is technieksocioloog. Bij het 

PBL doet hij onderzoek naar de opbrengst van het Top-

sectorenbeleid en de Green Deal aanpak voor groene 

groei. Dr. Ir. Joyce Zwartkruis is onderzoeker agro-

food systemen bij het PBL. Haar onderzoek richt zich 

vooral op innovaties richting verduurzaming. 

Noten
1. De auteurs bedanken hun collega’s bij het Planbureau 

voor de Leefomgeving (PBL) voor hun commentaar op 

een eerdere versie van dit artikel.
2. Productschappen waren organisaties van bedrijven, 

georganiseerd per sector (bijvoorbeeld, zuivel of ak-

kerbouw). Bedrijven moesten verplicht een toeslag 

betalen aan de productschappen. Een Productschap 

had publiekrechtelijke status en mocht dus bijvoor-

beeld belastingen heff en en bepaalde regels vaststel-

len, maar tegelijkertijd was het ook een belangenorga-

nisatie voor bedrijven in de branche en een 

adviesorgaan voor de overheid. Ze zijn afgeschaft, om-
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het probleem en de mogelijke oplossingen. Bij het in-

gaan op deze thema’s maak ik gebruik van de fi losofi e 

van Paul Ricoeur, die in zijn boek Oneself as Another 

een benadering van de ethiek ontwikkelt waarin het 

ethische (de vraag naar een goed leven) en het morele 

(de vraag naar universele morele normen) beide een 

plaats krijgen. Een belangrijke vraag die Ricoeur stelt 

is hoe moet worden omgegaan met situaties van con-

fl ict. Een beroep op universele morele normen – hoe 

belangrijk ook – volstaat volgens hem niet. Er is prak-

tische wijsheid en dialoog nodig om recht te doen aan 

concrete situaties. Ik probeer zijn benadering vrucht-

baar te maken voor de bedrijfsethiek en voor verant-

woorde innovatie.

In het empirische deel wil ik onderzoeken in hoe-

verre er een spanning is tussen commerciële en ethi-

sche motieven van bedrijven om gezonde producten te 

ontwikkelen. Op die vraag verwacht ik geen eenduidig 

antwoord, maar wel een beter inzicht in de factoren die 

deze spanning beïnvloeden. Daarnaast wil ik onder-

zoeken welke barrières en welke stimulerende factoren 

bedrijven ervaren om samen te werken met andere sta-

keholders voor innovaties ten behoeve van de volksge-

zondheid, en hoe ze omgaan met confl icterende visies 

op voeding en gezondheid. Het empirische onderzoek 

voer ik uit in samenwerking met mijn collega Jilde Garst, 

die zich in haar PhD richt op de managementprocessen 

van verantwoorde innovatie in voedingsbedrijven.

Het spannende aan mijn onderzoek vind ik de 

combinatie van fi losofi sche refl ectie en empirisch on-

derzoek, gekoppeld aan het actuele thema van voeding 

en gezondheid. Het levert hopelijk ook praktische in-

zichten op voor bedrijven en organisaties zoals Ik Kies 

Bewust, die willen bijdragen aan de ontwikkeling van 

gezonde producten.

Teunis Brand is promovendus aan de Wageningen 

Universiteit

Verantwoorde 
innovatie in de 
voedingsindustrie

Teunis Brand

Een groot en groeiend aandeel van de wereldbevolking 

lijdt aan overgewicht en aan leefstijl-gerelateerde ziek-

ten, zoals hart- en vaatziekten en diabetes. Voedingsdes-

kundigen spreken zelfs van een wereldwijde epidemie. 

Omdat een ongezond dieet een van de risicofactoren is 

voor deze ziekten, is de vraag in hoeverre de voedings-

industrie verantwoordelijkheid heeft voor het aanpak-

ken van deze problematiek. Deze vraag vormt de kern 

van mijn promotieonderzoek, waarmee ik in september 

2015 ben begonnen aan de Wageningen Universiteit. 

Het onderzoek maakt deel uit van het onderzoekspro-

gramma van NWO over ‘maatschappelijk verantwoord 

innoveren’ en wordt gedeeltelijk gefi nancierd door 

Stichting Ik Kies Bewust (van gezondheidskeurmerk 

‘Het Vinkje’). Mijn onderzoek bestaat uit twee delen: 

fi losofi sche refl ectie op de betekenis van verantwoorde 

innovatie binnen de bedrijfscontext van de voedingsin-

dustrie en empirisch onderzoek naar de motieven van 

bedrijven en mogelijke barrières die ze ervaren om de 

volksgezondheid te bevordResponsible Innovation is 

een opkomend onderzoeksveld, met name binnen Eu-

ropa. De vraag staat daarin centraal hoe innovatie beter 

afgestemd kan worden op maatschappelijke belangen. 

In deze literatuur is echter weinig aandacht voor inno-

vatie in het bedrijfsleven en is relatief weinig refl ectie 

op de vraag wat de morele gronden van verantwoorde-

lijkheid zijn. Mijn onderzoek richt zich daarom op de 

normatief ethische vraag naar verantwoordelijkheid in 

de context van het bedrijfsleven. Daarvoor wil ik de li-

teratuur over Responsible Innovation verbinden met de 

bedrijfsethiek. In de bedrijfsethiek worden vooral de 

morele plichten van bedrijven beschreven. Vanuit deze 

benadering kan echter moeilijk gearticuleerd worden 

waarom bedrijven meer zouden doen dan ze moreel 

verplicht zijn. Daarnaast is er de vraag hoe met situaties 

moet worden omgegaan waarbij verschillende morele 

plichten strijdig met elkaar (lijken te) zijn, of waarin 

verschillende partijen confl icterende visies hebben op 

}



Podium voor Bio-ethiek • jaargang 23 • nr. 4 • 201625

een veranderende positie van de boer. Dat blijkt uit 

‘Digitalisering van dieren’, een verkenning van ‘Preci-

sion Livestock Farming’ van het Rathenau Instituut. 

Varkens, koeien en kippen kunnen worden gevolgd 

met elektronische sensoren en volautomatische moni-

toringsystemen. Hoe gezond zijn ze, hoe snel groeien 

ze en wanneer zijn ze vruchtbaar? Veehouders kunnen 

daardoor sneller ingrijpen als het niet goed gaat met 

de dieren. Tegelijk gaan ze hun werk meer en meer 

doen via beeldschermen en zullen ze zelf minder vaak 

in de stal zijn. Verzwakt dan hun band met de dieren? 

Het is nog onduidelijk hoe dat uitpakt voor het welzijn 

van de dieren. Door het gebruik van ICT gaat het werk 

van boeren meer lijken op dat van datamanagers. Dit 

kan de machtsverhouding veranderen tussen boeren 

en hun afnemers, zoals groothandels en supermark-

ten. Afnemers kunnen gaan meekijken in de bedrijfs-

voering en daar hun fi nanciële voordeel mee doen. 

Verder kunnen smart technologies leiden tot verdere 

schaalvergroting en industrialisering van de veehou-

derij. Hoe zal dat het beeld dat de consument heeft 

van de veehouderij beïnvloeden? Het Rathenau insti-

tuut gaat er in 2016 verder onderzoek naar doen, als 

onderdeel van het thema Slimme samenleving uit het 

werkprogramma. De publicatie digitalisering van die-

ren is te downloaden via de website van het Rathenau 

Instituut.

En verder…
Hoe kunnen verzekeraars op een verantwoorde ma-

nier met data innoveren? Deze vraag stond centraal 

tijdens een expertmeeting van het Rathenau Instituut 

en het Verbond van Verzekeraars op 18 januari. Men-

sen uit de verzekeringswereld gingen de discussie aan 

met wetenschappers, juristen, technologen en experts 

op het gebied van gegevensbescherming. Dit naar aan-

leiding van de achtergrondstudie ‘Berekende risico’s: 

Verzekeren in een datagedreven samenleving’. Deze 

achtergrondstudie en een verslag van de expertmee-

ting zijn te downloaden via de website van het Rathe-

nau Instituut.

Marjolijn Heerings MSc. is onderzoeker bij de afdeling 

Technology Assessment van het Rathenau Instituut.

Algemeen 

Berichten van het 
Rathenau Instituut

Marjolijn Heerings

Het Rathenau Instituut in Den Haag stimu-
leert de publieke en politieke meningsvorming 
over wetenschap en technologie. Daartoe doet 
het instituut onderzoek naar de organisatie 
en ontwikkeling van het wetenschapssysteem, 
publiceert het over maatschappelijke eff ecten 
van nieuwe technologieën, en organiseert het 
debatten over vraagstukken en dilemma’s op 
het gebied van wetenschap en technologie. Op 
deze plek komen lopende thema’s en projecten 
aan de orde en een vooruitblik op zaken die in 
de pijplijn zitten.

E-boek: De meetbare mens. Digitaal meten 
van het zieke en gezonde lichaam.
Patiënten en consumenten beheren steeds vaker zelf 

hun gezondheid via allerlei applicaties. Ontwikkelaars 

en databedrijven gebruiken deze apps voor meer dan 

alleen gezondheidsmanagement. Dat zet de relatie 

tussen arts en patiënt onder druk. Het Rathenau Insti-

tuut onderzocht het meetbaar maken van het lichaam 

en geeft aandachtspunten om de patiënten en consu-

menten beter te beschermen. Het e-boek ‘De meet-

bare mens’ bevat essays over de digitalisering van de 

gezondheidszorg en de gevolgen voor mens en maat-

schappij. Het e-boek is gratis te downloaden via de 

website van het Rathenau Instituut: www.rathenau.nl.

Digitalisering van dieren
Het toenemende gebruik van ICT in de veehouderij 

zal het boerenbedrijf sterk veranderen en zal onge-

twijfeld de maatschappelijke discussies over duur-

zaamheid en dierenwelzijn beïnvloeden. De grote 

belofte van smart farming is dat hogere opbrengsten 

gepaard gaan met verduurzaming en meer aandacht 

voor dierenwelzijn. Maar het roept ook vragen op over 

een mogelijk minder sterke band tussen veehouder en 

dier, een verdere schaalvergroting van de landbouw en 
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inhoudt? Voortdurend afwegingen maken tegen de 

achtergrond van verschuivende maatschappelijke 

verwachtingen. Het signalement is te downloaden via 

www.ceg.nl.

Te verwachten signalementen in 2016
Goed samenwerken in de wijk. Gemeenten kiezen 

vaak voor het inzetten van ‘sociale wijkteams’. Dat 

zijn teams van hulpverleners die dichtbij huis, in de 

wijk, burgers ondersteunen en zorg verlenen omdat 

zij het niet (helemaal) op eigen kracht redden. Dit 

signalement wil de impliciet ethische dimensie van 

samenwerking in de wijk expliciteren en stelt daarom 

de volgende vraag centraal: welke ethische aspecten 

van samenwerking in en met sociale wijkteams zijn te 

signaleren nu de transitie van verzorgingsstaat naar 

verzorgingssteden vorm krijgt? Het signalement is in 

de fase van afronding en komt naar verwachting in 

maart uit.

Het betuttelend bedrijf? Over werkgevers die de 

leefstijl van werknemers beïnvloeden. Het valt te ver-

wachten dat de mogelijkheden voor werkgevers om 

de leefstijl van hun werknemers te beïnvloeden zul-

len toenemen door de opkomst van nieuwe medische 

en technologische middelen. Maar moet en mag alles 

wat kan? Het doel van dit signalement is zo neutraal 

en evenwichtig mogelijk de argumenten voor en te-

gen leefstijlbeïnvloeding door werkgevers in kaart te 

brengen. Publicatie van dit signalement wordt in de 

zomer van 2016 verwacht.

Geluidsopnames van doktersbezoek. Patiënten 

kunnen eenvoudiger dan ooit met hun mobiele te-

lefoons een geluidsopname maken van hun dokters-

bezoek. De opname van een consult heeft duidelijke 

voordelen voor de patiënt. Die kan nog eens in alle 

rust de uitleg over zijn of haar ziekte en behandelmo-

gelijkheden terugluisteren. Maar mogelijke nadelen 

zijn er ook. Zo zouden artsen defensief gedrag kun-

nen vertonen in reactie op de recorder op tafel. Het 

signalement zal ingaan op de mogelijkheden voor 

goede afspraken tussen arts en patiënt. Eind van dit 

jaar is de publicatie van dit signalement te verwach-

ten.

Bijeenkomsten en conferenties
Op 24 november 2015 sprak Bert Keizer, verpleeg-

Algemeen 

Zichtbaar CEG
Alies Struijs

Het Centrum voor Ethiek en Gezondheid (CEG) 
signaleert en informeert over nieuwe ontwikke-
lingen op het gebied van ethiek, gezondheid en 
beleid. Het CEG brengt geregeld signalementen 
uit en organiseert een aantal bijeenkomsten, 
waarbij u uiteraard van harte welkom bent. De 
website van het CEG (www.ceg.nl) is een bron van 
informatie over ethische thema’s, u vindt hier 
alle publicaties evenals actuele informatie over 
bijeenkomsten. U kunt ook reageren op stel-
lingen of cases of u kunt zich inschrijven voor de 
Nieuwsbrief, zodat u optimaal op de hoogte blijft 
van de werkzaamheden van het CEG.

Signalement Integriteit in zorgorganisaties 
verschenen
Op 21 januari jl verscheen het signalement ‘Integri-

teit in zorgorganisaties: perspectieven van bestuur-

ders’. Een gebrek aan integriteit wordt regelmatig als 

oorzaak aangewezen voor incidenten in de zorg. Di-

verse zorginstellingen zijn integriteitsbeleid aan het 

vormgeven. In de discussie over integriteit ontstaat 

vaak een eendimensionaal beeld, terwijl integriteit 

een complex begrip is. Dit signalement onderzoekt de 

mogelijkheden en grenzen van bestuurders in het be-

vorderen van integriteit in zorgorganisaties. Het heeft 

als doel het debat over integriteit in zorgorganisaties 

een stap verder te brengen en bestuurders handvatten 

te bieden voor het bevorderen van integriteit in hun 

organisatie. Het CEG gaat daarom naar aanleiding van 

dit signalement enkele dialoogbijeenkomsten organi-

seren over dilemma’s waar verschillende vragen rond 

integriteit in het geding zijn.

In het signalement wordt integriteit gedefi nieerd 

als een gelaagde eigenschap met vier componenten, 

namelijk betrouwbaarheid, deugdzaamheid, authen-

ticiteit en kritische refl ectie. Vooral deugdzaam han-

delen is volgens bestuurders en medewerkers van 

zorginstellingen een essentieel onderdeel van inte-

griteit: ‘integriteit is het goede doen’. Wat dat precies 
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huisarts, schrijver en fi losoof, de 3e Els Borst Lezing 

uit in een tjokvolle bioscoopzaal van het Filmhuis Den 

Haag. Op de website zijn naast de lezing, een verslag, 

foto’s en video-opname te vinden. De voorbereidingen 

voor de volgende Els Borst Lezing die eind november 

zal plaatsvinden zijn al weer in gang gezet.

Het NEC Forum is een platform bestaande uit 

vertegenwoordigers van 28 Europese National Ethics 

Councils dat eenmaal per jaar bijeenkomt op een in-

vitational conference. Doel is uitwisseling van kennis, 

contacten en samenwerking. Deze conferentie van het 

NEC Forum wordt georganiseerd in het land dat EU-

voorzitter is. Nu Nederland voorzitter is van de EU is 

het de beurt aan het CEG om deze conferentie te orga-

niseren. Deze zal plaatsvinden op 10 en 11 mei.
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