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Samenvatting
Aanleiding
Door een aantal recente incidenten is de NVWA de afgelopen periode veelvuldig het onderwerp
geweest van mediaberichtgeving. In deze mediaberichtgeving wordt het handelen van de NVWA
bekritiseerd, de NVWA is immers de toezichthouder en had ervoor moeten zorgen dat deze
incidenten niet plaats konden vinden. De NVWA is niet de enige toezichthouder die kampt met dit
soort berichtgeving. Ook bij andere toezichthouders komt dit terug. Een belangrijke afweging die
toezichthouders moeten maken is het wel of niet reageren op deze berichtgeving.
Onderzoek
Naar de relatie tussen toezichthouders en media zijn slechts enkele onderzoeken gedaan. Recente
onderzoeken beargumenteren dat reputatie een belangrijke factor is om het handelen van
toezichthouders te verklaren. In dit onderzoek is gekeken naar de afwegingen die de NVWA maakt bij
het reageren op mediaberichtgeving en de rol die reputatie hierbij speelt. Om dit te onderzoeken is
in eerste instantie gekeken naar hoe vaak en op welke manier de NVWA in de media komt. Daarnaast
is gekeken naar de reputatie die de NVWA op dit moment heeft. Hierover zijn op dit moment geen
representatieve onderzoeken bekend. Om toch een indruk te krijgen van de reputatie van de NVWA
is vooral gekeken naar de reputatie in de politiek. Hiervoor zijn de politieke verslagen uit de
onderzochte periode doorgenomen. Daarnaast is geprobeerd een indruk te krijgen van de reputatie
door te kijken hoe medewerkers van de NVWA denken dat zij gezien worden door de politiek en door
de buitenwereld. Door middel van interviews en het nader bestuderen van een aantal casussen is
onderzocht welke rol reputatie speelt bij de reactie van de NVWA op mediaberichtgeving.
Resultaten
De hoofdvraag van dit onderzoek luidt: “Op welke wijze reageert de NVWA op mediaberichtgeving en
welke rol speelt reputatie hierbij?”. Aan de hand van dit onderzoek kan geconcludeerd worden dat
binnen de NVWA geen overkoepelende mediastrategie aanwezig is. De afweging voor het wel of niet
reageren op mediaberichtgeving wordt case bij case bekeken. Er wordt hierbij gekeken naar eerdere
cases, maar dit is veelal op basis van individuele ervaringen. Er zijn wel een aantal aspecten die een
rol spelen bij de reactie. Als eerste is een rol weggelegd voor de wet- en regelgeving. Deze wet- en
regelgeving maakt het niet altijd mogelijk om te reageren op mediaberichtgeving. Daarnaast speelt
de politiek een belangrijke rol. De NVWA is een organisatie die opereert in een politieke context en
politieke overwegingen zijn hiermee van groot belang bij het reageren op mediaberichtgeving.
Binnen de NVWA is een trend waarneembaar naar een meer assertievere communicatiebenadering.
Het wordt als noodzakelijk gezien om weer een autoriteitspositie uit te stralen, een assertieve
communicatiebenadering wordt hierbij als noodzakelijk gezien. Belangrijk is om eerst duidelijk te
stellen waar de NVWA wel van is en waar de NVWA niet van is. Op deze manier hoeft niet meer altijd
verantwoording afgelegd te worden, maar kan soms ook duidelijk gemaakt worden dat de NVWA
ergens niet van is.
Naar aanleiding van dit onderzoek is niet duidelijk geworden of de bestaande reputatie een rol speelt
bij het wel of niet reageren op mediaberichtgeving. Wel is duidelijk geworden dat de NVWA probeert
om een goede reputatie neer te zetten. Het hebben van een goede reputatie zorgt namelijk voor een
‘license to operate’.
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Hoofdstuk 1 – Inleiding
1.1 Aanleiding
De afgelopen periode hebben er verschillende incidenten plaatsgevonden op het gebied van
voedselveiligheid. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, die de toezichthouder op het gebied
van voedselveiligheid in Nederland is, had er volgens de media voor moeten zorgen dat deze
incidenten niet plaats konden vinden. Toen er toch steeds meer incidenten zich voorgedaan hadden
werd de NVWA stevig aangevallen in de media:
“ […] het instituut kan nauwelijks ergens de tanden in zetten […] Nederland kan een groot
voedselschandaal […] totaal niet aan. Het toezicht van de NVWA zou aan alle kanten
rammelen (NRC, 2013).
“Vanwege de bezuinigingen kan de NVWA niet meer goed toezicht houden op de
voedselveiligheid en dierenwelzijn (NOS, 2013).
“Hoe denkt de NVWA de problemen op te lossen? Eén voorbeeld is dat de NVWA alle
varkensboeren heeft aangeschreven met de vraag of ze al voldoen aan de wettelijk
verplichte groepshuisvestiging voor zeugen. De boeren die dit niet willen verklaren of
hebben verklaard dat ze er niet aan voldoen hebben een grotere kans op controle. In
deze uitvoering van de participatiemaatschappij gaat de overheid ervan uit dat de
boeven zichzelf verlinken. Dat is pas efficiency! (Baaij, 2014)
Mede door dit proces van mediaberichtgeving wordt de reputatie van de toezichthouder beïnvloed.
Een toezichthouder heeft namelijk de taak om toezicht te houden op zijn vakgebied. Dit betekent dat
als er op dat vlak toch iets misgaat, er vaak gelijk met een beschuldigende vinger naar de betreffende
toezichthouder gewezen wordt. De taak van de toezichthouder was tenslotte dit te voorkomen.
De afgelopen jaren hebben zich een aantal incidenten voorgedaan waardoor het toezicht van de
NVWA onder druk is komen te staan (NVWA, 2013). Denk hierbij aan de fraude met paardenvlees,
maar ook aan de met salmonella besmette zalm. Deze incidenten hebben ertoe geleid dat de NVWA
de laatste tijd veelvuldig in het middelpunt staat van mediaberichtgeving. In de media wordt de
vraag opgeroepen of de NVWA wel naar behoren functioneert (Launspach, 2014). Er wordt
gesuggereerd dat er een groot aantal zwakke plekken zijn in het toezicht van de NVWA die
voornamelijk veroorzaakt zijn door de fusies en de bezuinigingen (Launspach, 2014). De incidenten
en de mediaberichtgeving hebben er mede toe geleid dat er onlangs een verbeterplan opgesteld is
om de tekortkomingen in het toezicht van de NVWA in kaart te brengen en waar noodzakelijk te
verbeteren (NVWA, 2013).
1.2 Maatschappelijke relevantie
Niet alleen de NVWA kampt met dit soort problemen, ook andere toezichthouders hebben hiermee
te maken. Een voorbeeld is de recente kwestie met de neuroloog Jansen-Steur. Voor dit incident was
eveneens veel media aandacht en ook hier werd met een beschuldigende vinger naar de betreffende
toezichthouder gewezen, in deze casus de Inspectie Gezondheidszorg (IGZ) (SIN-NL, 2013). Door alle
zaken die aan het licht kwamen omtrent deze casus werd een onderzoek ingesteld. Uit dat
onderzoek kwam naar voren dat ook de IGZ in deze kwestie gefaald had. Ook in een later onderzoek
werd de IGZ verweten nalatig te zijn geweest in deze zaak. De betreffende inspecteurs van de IGZ
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werden verweten dat zij hun toezichthoudende taak onvoldoende hadden uitgevoerd (EenVandaag,
2013). In deze casus zien we wederom terug dat de reputatie van de betreffende toezichthouder in
het geding komt door de mediaberichtgeving omtrent het incident. Allereerst wordt door de reeks
incidenten die plaats vinden omtrent Jansen-Steur, en die in de media ook uitdrukkelijk worden
belicht, een onderzoek ingesteld naar Jansen-Steur en naar het functioneren van de toezichthouder
in deze kwestie. Als dit onderzoek gedaan is en gepubliceerd wordt, is ook hiervoor wederom een
grote hoeveelheid media aandacht, die uitdrukkelijk de tekortkomingen van de IGZ omtrent deze
casus aan het licht brengt. Hiermee zien we dat de media van invloed zijn op de reputatie van de
toezichthouder.
Toezichthouders staan in een continue spagaat. Zij moeten hun werk verrichten binnen verschillende
spanningsvelden. Ze richten zich op hun werk met de expertise die zij in huis hebben, maar zijn
daarbij wel gebonden aan wet- en regelgeving. De rationeel beste maatregel kan in de weg gestaan
worden door regelgeving vanuit de politiek. Naast de politiek heeft de toezichthouder ook te maken
met het bedrijfsleven, want wie gaat er voor de uiteindelijke kosten die de beslissingen met zich
meebrengen opdraaien? En wat betekenen de genomen maatregelen voor verschillende aspecten
van het bedrijfsleven, bijvoorbeeld voor de export? Daarnaast houdt het werk van toezichthouders
vaak verband met maatschappelijke belangen, zoals volksgezondheid. Dit maakt dat de
toezichthouder eveneens te maken heeft met de publieke opinie en de media. Het is van belang voor
een toezichthouder om in kaart te hebben hoe zij vanuit deze verschillende perspectieven bekeken
worden en hoe zij hier mee omgaan. Door dit proces van mediaberichtgeving wordt namelijk de
reputatie van de toezichthouder beïnvloed. De vraag is in hoeverre deze reputatie een rol speelt bij
het handelen van de toezichthouder.
1.3 Wetenschappelijke relevantie
Zoals Schillemans en Jacobs (2013) in hun onderzoek al aangeven is er tot op heden nog weinig
onderzoek gedaan naar de interactie die er mogelijk bestaat tussen toezichthouder en de media. Zij
stellen in hun onderzoek dat het zonder het hebben van geloofwaardigheid voor een toezichthouder
lastig is om zijn taak uit te voeren. De toezichthouder zou dan immers veel meer bezig zijn met een
discussie over zijn bestaansrecht, waardoor er minder energie gestoken kan worden in de eigenlijke
taak, namelijk het houden van toezicht. De legitimiteit van de toezichthouder wordt beïnvloed door
mediaberichtgeving (Schillemans en Jacobs, 2013). Recent hebben een aantal onderzoeken
plaatsgevonden die beargumenteren dat reputatie een belangrijke factor is bij het handelen van
toezichthouders (Carpenter and Krause, 2012; Maor, Gilad and Ben-Nun Bloom, 2012; Gilad, Maor
and Ben-Nun Bloom, 2013; Maor and Sulitzeanu-Kenan, 2014). De hoeveelheid onderzoeken op dit
gebied is beperkt, bovendien spelen de onderzoeken die gedaan zijn gedaan zich af in een beperkt
aantal landen en op een beperkt aantal terreinen. Meer onderzoek naar de rol van reputatie bij het
handelen van toezichthouders is dus wenselijk.
1.4 Onderzoeksvragen
De NVWA is de laatste tijd veelvuldig in het nieuws geweest door de incidenten die hebben
plaatsgevonden. Hierbij wordt het handelen van de NVWA van tijd tot tijd ook bekritiseerd. In dit
onderzoek zal gekeken worden naar de rol die reputatie speelt bij het handelen van de NVWA naar
aanleiding van de mediaberichtgeving. De hoofdvraag van dit onderzoek is als volgt:
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“Op welke wijze reageert de NVWA op mediaberichtgeving en welke rol speelt reputatie
hierbij?”
Om tot een antwoord op deze vraag te komen zijn een aantal deelvragen geformuleerd:
1. Hoeveel media aandacht is er voor de NVWA?
2. Wat is de aard van deze mediaberichtgeving?
3. Welke overwegingen maakt de NVWA bij het geven van een reactie op mediaberichtgeving?
4. Welke rol speelt reputatie hierbij?
Het doel van de eerste en tweede deelvraag is om de mediaberichtgeving omtrent de NVWA in kaart
te brengen. Er zal hierbij gekeken worden naar de intensiteit van de mediaberichtgeving, de toon van
de mediaberichtgeving en het terrein waarop deze berichtgeving betrekking heeft. De derde
deelvraag zal eerst in kaart brengen hoe vaak er door de NVWA gereageerd is op deze
mediaberichtgeving. Daarnaast wordt gekeken welke overwegingen er door de NVWA gemaakt
worden bij het wel of niet reageren op de berichtgeving. Als laatste zal door beantwoording van de
laatste deelvraag de rol die reputatie hierbij speelt in kaart gebracht worden.
1.5 Leeswijzer
In hoofdstuk 2 zal het theoretisch kader uiteengezet worden. Hier zal de literatuur behandeld
worden waarop in dit onderzoek voort geborduurd wordt. Aan de hand van deze literatuur zullen
verwachtingen opgesteld worden voor dit onderzoek. Daarna zal in hoofdstuk 3 de gebruikte
methodologie van dit onderzoek besproken worden. De onderzoeksvragen zullen hier
geoperationaliseerd worden en de gemaakte keuzes zullen beargumenteerd worden. Dit onderzoek
speelt zich af bij de NVWA, hoofdstuk 4 zal daarom de complexe en dynamische omgeving
beschrijven waarin de NVWA zich bevindt. Hoofdstuk 5 geeft de algemene resultaten weer. Hier zal
uiteen worden gezet hoe de mediaberichtgeving omtrent de NVWA eruit heeft gezien in de
afgelopen periode en welke afwegingen er binnen de NVWA gemaakt worden bij het wel of niet
reageren op mediaberichtgeving. Vervolgens zal in hoofdstuk 6 de rol die reputatie hierbij speelt
geschetst worden. De resultaten gevonden in hoofdstuk 5 en 6 worden vervolgens in hoofdstuk 7
verder geïllustreerd aan de hand van een aantal casussen. Als laatste zal hoofdstuk 8 de conclusie
bevatten. Hierin zal antwoord worden gegeven op de deelvragen en op de hoofdvraag. Ook zal de
plaats die dit onderzoek inneemt in de bestaande literatuur duidelijk gemaakt worden. Daarnaast zal
dit onderzoek bediscussieerd worden en aanknopingspunten voor vervolg onderzoek gegeven
worden. Als laatste zullen naar aanleiding van dit onderzoek enkele aanbevelingen gedaan worden
voor de NVWA.
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Hoofdstuk 2 -- Theoretisch kader
In dit hoofdstuk zal het theoretisch kader aan bod komen. In het eerste deel van dit hoofdstuk zal
een overzicht worden gegeven van de relevante literatuur voor dit onderzoek. De relatie tussen
toezichthouders en de media staat hierbij in de eerste paragraaf centraal. De tweede paragraaf gaat
in op verantwoording en media. En de derde paragraaf gaat over de rol die reputatie in dit geheel
speelt. Het tweede deel van dit hoofdstuk zal aangeven waar dit onderzoek overgaat en daarna
zullen, aan de hand van de besproken literatuur, de verwachtingen voor dit onderzoek geschetst
worden.
2.1 Toezichthouders en media
Toezichthouders zijn vaak onzichtbaar aanwezig in de samenleving. Hoe beter zij erin slagen om goed
toezicht te houden, hoe minder zichtbaar dit toezicht is voor het grote publiek (WRR, 2013). De
bevolking gaat ervanuit dat het toezicht goed functioneert en de publieke belangen hiermee op een
goede manier gewaarborgd worden. Echter de inspanningen die dit met zich meebrengt zijn vaak
onzichtbaar (Steen, Klijn, Wijk en Scherpenisse, 2013). Dit maakt dat de burger afhankelijk is van de
media omtrent het vormen van een beeld over het functioneren van dit toezicht. De invloed van
mediaberichtgeving op het beeld van het publiek is groter naarmate burgers geen eigen waarneming
hebben over het onderwerp (Steen, Klijn, Wijk en Scherpenisse, 2013). Zij kunnen dan immers de
mediaberichtgeving niet toetsen aan hun eigen referentiekader. Herhaling speelt hierbij eveneens
een belangrijke rol. Hoe vaker een verhaal naar voren komt in de mediaberichtgeving, hoe meer de
publieke opinie beïnvloed wordt door dit verhaal (Fombrun, 2004). Ook het toegenomen
mediagebruik in de afgelopen decennia leidt tot een grotere invloed van de media op de burger
(RMO, 2003). Journalisten zijn dagelijks bezig met het delen van informatie. Deze informatie
analyseren ze en hierin brengen zij ook verbanden aan en verstrekken zijn informatie over de
achtergrond waartegen een onderwerp zich afspeelt (Bardoel en d’Haenens, 2003).
In de afgelopen veertig jaar is een ontwikkeling in de media waarneembaar van een verzuild
medialandschap naar een integrale markt (Vree, Vos, Wijfjes en Bardoel, 2003). Hierbinnen is een
steeds grotere groep media aanbieders actief die bovendien steeds professioneler geworden zijn in
de afgelopen jaren. Dit grotere aanbod van media maakt dat er concurrentie ontstaat. In de
afgelopen periode zijn de media vaak vertegenwoordigd in grote mediaconglomeraten (Bardoel en
d’Haenens, 2003). Burgers zijn binnen deze media in staat om hun eigen weg te kiezen. Nieuws dat
voldoende interessant is kan zorgen voor een overeenkomst in de verschillende media en mede
daardoor uitgroeien tot een ‘media-hype’ (Vree, Vos, Wijfjes en Bardoel, 2003).
Toezichthouders bevinden zich in relatie tot de media in een constant spanningsveld (Schillemans &
Jacobs, 2013). Voor toezichthouders bestaan er vaak goede redenen om de media zoveel mogelijk te
mijden. Het niet bekend kunnen maken van informatie, vanwege wet- en regelgeving of het lopen
van een strafrechtelijk onderzoek, kan hiervoor een reden zijn. Hiernaast biedt mediaberichtgeving
ook voordelen voor de toezichthouder. Mediaberichtgeving zou een rol kunnen spelen bij de
handhaving. Bovendien houdt een toezichthouder toezicht op publieke domeinen waarbij een
publiek debat in sommige gevallen van waarde kan zijn (Schillemans & Jacobs, 2013).
Toezichthouder en media hebben dus in zekere mate met elkaar te maken. Medialogica is een begrip
wat veel gebruikt wordt als het gaat over de relatie tussen media en toezichthouders. Van dit begrip
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bestaan vele verschillende definities:
“In alle gevallen duidt ‘medialogica’ op het feit dat de media opereren op basis van
geïnstitutionaliseerde regels, gebruiken en praktijken en dat deze invloed hebben op anderen,
zoals politici, uitvoeringsorganisaties of toezichthouders” (Schillemans en Jacobs, 2013).
Een belangrijke doelstelling van de media is uiteraard om nieuws onder de aandacht van burgers te
brengen. Dit nieuws moet belangrijk en interessant genoeg zijn om naar buiten te brengen
(Schillemans en Jacobs, 2014). Dit maakt nieuws immers nieuws. Toezichthouders hebben een
publieke taak en informatie over hun handelen is daardoor per definitie belangrijk om naar buiten te
brengen. De vraag is echter of het ook altijd interessant is voor de media om dit te doen. Incidenten
en mislukkingen zijn namelijk vaak veel interessanter om naar buiten te brengen dan iets wat elke
dag plaatsvindt en zonder problemen verloopt. Dit maakt dat ondanks het feit dat het werk van
toezichthouders belangrijk is voor het grote publiek, het niet altijd interessant genoeg is voor de
media om hierover te schrijven. Als gevolg hiervan verschijnt er vaker negatief of neutraal nieuws
over een toezichthouder dan positief nieuws. Een andere belangrijke eigenschap van
nieuwsberichten is dat deze begrijpelijk geschreven moeten worden voor het grote publiek
(Schillemans & Jacobs, 2014). Dit is niet altijd eenvoudig omdat het werk dat toezichthouders
verrichten niet in alle gevallen eenvoudig uit te leggen is aan het grote publiek. Toezichthouders
baseren hun besluiten namelijk vaak op ingewikkelde risicoanalyses en wet- en regelgeving. Het
verhaal wat naar buiten komt in de media is dus veelal een versimpelde versie van de werkelijkheid.
Een andere oorzaak voor het soms anders weergeven van een verhaal is de schaarste aan tijd en
mensen die de media tot hun beschikking hebben. Dit maakt dat relatief onervaren journalisten in
een relatief korte tijd een nieuwsbericht tot stand moeten brengen. Om dit voor elkaar te krijgen
grijpen zij vaak terug naar bekende frames (Schillemans en Jacobs, 2013). Door medialogica kan
media dus een nadelige invloed uitoefenen op toezichthouders. Echter door deze nadelige effecten
in kaart te brengen komen ook kansen voor de toezichthouder naar voren om op deze effecten in te
spelen. Dit biedt hen de kans om gericht in te spelen op de media zodat zij op een andere, meer
positieve manier onderwerp kunnen worden van de mediaberichtgeving.
Omdat de taak die toezichthouders uitvoeren een publieke taak is, hebben zij draagvlak nodig van dit
publiek waarvoor zij opereren. Dit draagvlak geeft hen legitimiteit om te kunnen handhaven en hun
taak uit te kunnen voeren. Mediaberichtgeving draagt in grote mate bij aan de opinie die het publiek
heeft over de toezichthouder. Hiermee is de media aandacht dus in staat om de legitimiteit van de
toezichthouder te beïnvloeden. En deze legitimiteit is van groot belang voor het effectief toezicht
kunnen houden (Schillemans en Jacobs, 2013). De legitimiteit van een toezichthouder is niet
vanzelfsprekend en als deze legitimiteit eenmaal staat is deze niet voor altijd bewezen. Dit zal keer
op keer moeten plaatsvinden. Transparantie wordt vaak ingezet om de legitimiteit neer te zetten
(Scholtes, 2013). En voor deze transparantie zijn media belangrijk. Immers via deze
mediaberichtgeving maakt het mogelijk om een grotere doelgroep te bereiken.
Steen, Klijn, Twist, Wijk en Scherpenisse (2013) proberen met hun onderzoek aan te tonen dat de
relatie tussen toezichthouders en media verder gaat dan medialogica. De media maakt het
toezichthouders niet altijd gemakkelijk, maar er zijn in deze relatie ook mogelijkheden voor de
toezichthouder. De media zijn namelijk in deze relatie niet in alle gevallen dominant. In de literatuur
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worden drie verschillende perspectieven gegeven waarmee de relatie tussen toezichthouders en de
media beschreven kan worden (WRR, 2013 & Steen, Klijn, Twist, Wijk en Scherpenisse, 2013). Het
eerste perspectief is het publicrelationsperspectief. In dit perspectief wordt het toezicht gezien als de
dominante partij in de relatie met de media (WRR, 2013 & Steen, Klijn, Twist, Wijk en Scherpenisse,
2013). Vanuit dit perspectief gezien zet het toezicht de media op een effectieve manier in. Hetgeen
door de media geschreven wordt is hiermee voor een groot gedeelte ingegeven door de
toezichthouder. Het volgende perspectief dat te onderscheiden is, is het mediatiseringsperspectief.
Vanuit dit perspectief gezien zijn de rollen omgedraaid en is de media de dominante partij. Hierdoor
hebben toezichthouders weinig mogelijkheden om de mediaberichtgeving te beïnvloeden. De media
bepalen zelf wat en hoe zij schrijven over de toezichthouder. Deze keuze is vaak gebaseerd op eigen
doelen, zoals het halen van hoge verkoopcijfers (WRR, 2013 & Steen, Klijn, Twist, Wijk en
Scherpenisse, 2013). Als laatste komt het issue-attentionperspectief naar voren. Dit perspectief stelt
dat geen van beide partijen dominant zijn in de relatie tussen media een toezicht. Er zijn vele actoren
die ieder hun eigen rol spelen. In dit complexe veld wordt uiteindelijk bepaald welke onderwerpen
op de agenda komen te staan (WRR, 2013 & Steen, Klijn, Twist, Wijk en Scherpenisse, 2013).
Duidelijk zal zijn dat de vraag op welke wijze de toezichthouder in staat is om de media te
beïnvloeden vanuit alle drie de perspectieven op een andere manier beantwoord zal worden. Steen,
Klijn, Twist, Wijk en Scherpenisse (2013) hebben onderzocht in hoeverre toezichthouders zelf het
gevoel hebben dat zij de mediaberichtgeving over hen kunnen controleren. Uit dit onderzoek komt
naar voren dat toezichthouders niet uitgaan van één van de perspectieven, maar een combinatie van
deze perspectieven. Uit de analyse van dit onderzoek komen drie verschillende profielen naar voren:
de adaptors, de communicators en de fatalists (Steen, Klijn, Twist, Wijk en Scherpenisse, 2013). De
adaptors maken een combinatie tussen het publicrelationsperspectief en het
mediatiseringsperspectief. Zij zijn van mening dat de media van grote invloed is en niet altijd te
veranderen is, maar dat de toezichthouder deze berichtgeving wel kan sturen. Dit slaagt niet in alle
gevallen, maar hier ligt wel degelijk een mogelijkheid voor de toezichthouder (Steen, Klijn, Twist,
Wijk en Scherpenisse, 2013). Daarnaast zijn er de communicators die meer geloven in een
combinatie van het publicrelationsperspectief en het issue-attentionperspectief. Waarbij de eerste de
overhand heeft. Zij zijn van mening dat de toezichthouder de dominante partij is en met een
effectieve communicatiestrategie wel degelijk in staat is om de mediaberichtgeving te sturen. Ze
erkennen dat media een actor zijn in een dynamisch geheel, er zijn echter ook vele andere actoren
en de media is in hun ogen zeker niet sturend in deze verhoudingen (Steen, Klijn, Twist, Wijk en
Scherpenisse, 2013). Als laatste groep vallen de fatalists te onderscheiden. Zij zien een combinatie
van het issue-attentionperspectief en het mediatiseringsperspectief, waarbij het
mediatiseringsperspectief in hun beleving de boventoon voert. Media zijn een actor in een groter
speelveld. Zij zijn hierin in grote mate bepalend, ondanks dat zij niet altijd een goed beeld hebben.
Media zijn altijd aanwezig en zijn voor de toezichthouder onontkoombaar, hier is niet veel aan te
doen (Steen, Klijn, Twist, Wijk en Scherpenisse, 2013).
Voor toezichthouders is het van belang om een afweging te maken wanneer zij wel en wanneer zij
niet reageren op de mediaberichtgeving die over hen naar buiten komt. Reageren kan effectief zijn
omdat dit in sommige gevallen leidt tot het einde van een discussie. Tevens moet er rekening mee
gehouden worden dat een reactie van een toezichthouder ook aanleiding kan zijn tot een nieuwe
discussie (WRR, 2013). Hierin zal een goede afweging gemaakt moeten worden. Over de mate waarin
toezichthouders in staat zijn om mediaberichtgeving te beïnvloeden zijn verschillende opvattingen.
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Veelal overheerst wel de gedachte dat een toezichthouder die effectief wil zijn niet alleen maar af
moet wachten hoe de mediaberichtgeving uitpakt, maar zelf op een actieve manier moet proberen
om via de media een eigen boodschap naar buiten te brengen (Erp, 2013). Dit kan op verschillende
manieren gedaan worden, waarbij het belangrijk is om de vorm en de boodschap af te stemmen op
de doelgroep (Erp, 2013). Dit is niet alleen van belang om de handhaving van regelgeving te
stimuleren, maar kan in het kader van medialogica tevens ingezet worden om de mediaberichtgeving
op een effectieve manier te beïnvloeden (Scholtes, 2013).
2.2 Verantwoording en media
De invloed van media is door de tijd heen toegenomen. De oorzaak hiervan ligt mede in
verschuivende verhoudingen tussen burgers, overheid en media. Een belangrijke trend die hierbij
waarneembaar is, is het afleggen van maatschappelijke verantwoording (RMO, 2003).
Toezichthouders waarborgen publieke belangen en vervullen daarmee een belangrijke
maatschappelijk rol. Via de weg van de media wordt geprobeerd om de rol van verantwoording naar
de maatschappij concreet te maken (RMO, 2003). Bij verantwoording die publieke organisaties af
moeten leggen kunnen media aan drie kanten een rol spelen; aan de ene kant kan er verantwoording
afgelegd worden aan de media. Dit is het geval als via de media vragen worden gesteld aan de
publieke organisatie. Deze vragen kunnen gaan over het beleid dat de publieke organisatie voert of
over een incident dat plaats heeft gevonden en waar de publieke organisatie bij betrokken is. Heeft
zo’n onderwerp voldoende nieuwswaarde dan is het mogelijk dat via de media de publieke
organisatie vragen gesteld krijgt hierover en op die manier verantwoording aan de media kan
afleggen. Dit is geen verplichte verantwoording, maar een gevoel van de organisatie dat zij
verantwoording af moeten leggen, een uitzondering hierop vormen verzoeken via de Wet
Openbaarheid Bestuur (WOB) (Jacobs, 2014, p. 63-64). Daarnaast speelt mediaberichtgeving
eveneens een andere rol bij verantwoording afleggen. De mediaberichten worden vaak door een
groot publiek gelezen en bepalen daarmee voor een groot deel over welke onderwerpen mensen
nadenken. Maar niet alleen de onderwerpen waarover de burgers nadenken, maar ook de
onderwerpen waar Kamervragen over gesteld worden zijn voor een groot deel gebaseerd op de
mediaberichtgeving (Jacobs, 2014, p. 65). Kortom, door mediaberichtgeving wordt de aandacht
gevestigd op bepaalde onderwerpen, hierdoor worden deze onderwerpen met grote
waarschijnlijkheid de onderwerpen waar de organisatie zich formeel over moet verantwoorden. Uit
het onderzoek van Jacobs (2014) blijkt dat de medewerkers van publieke organisaties vaak druk
voelen vanuit deze media, maar dat er zo goed als geen verband gevonden is tussen negatieve
berichtgeving over publieke organisaties en het stellen van Kamervragen over de organisatie. Wel
wordt in dit onderzoek gevonden dat de aanleiding van veel Kamervragen mediaberichtgeving is
(Jacobs, 2014, p. 297). Als laatste kan de mediaberichtgeving laten zien hoe er verantwoording
afgelegd is. Dit kan plaatsvinden doordat de media een verslag weergeeft van een
verantwoordingproces. Burgers worden op deze manier hierover geïnformeerd (Jacobs, 2014, p6566).
De effecten van deze verantwoording zijn te onderscheiden in positieve en negatieve effecten. Deze
positieve effecten bestaan er met name uit dat de verantwoordingsprocessen een lerend effect op
de organisatie hebben. Dit lerend effect houdt in dat de organisatie naar aanleiding van de
mediaberichtgeving veranderingen door gaat voeren. Deze veranderingen kunnen er toe leiden dat
de organisatie beter gaat functioneren, maar zouden er eveneens toe kunnen leiden dat de
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organisatie juist minder goed gaat functioneren. Het afleggen van verantwoording zou dus kunnen
bijdragen aan verbetering van de organisatie. En op die manier kunnen leiden tot goal attainment,
het beter laten functioneren van overheid en politiek (Jacobs, 2014, p. 301). Daarnaast zouden media
publieke organisaties in de gaten houden en hen op deze manier dus controleren. Tegelijkertijd
voorzien de media de publieke organisatie van informatie. Dit kan voor de organisatie van belang zijn
bij het vervullen van hun functie. In het geval van toezichthouders, bij het toezichthouden op
bedrijven (Jacobs, 2014, p.301). Toch zou deze verantwoording ook negatieve effecten tot gevolg
kunnen hebben. Als organisaties vaak te maken krijgen met verantwoordingsprocessen zou dit
kunnen leiden tot risicomijding. Daarnaast leiden de verschillende kanten waaraan verantwoording
afgelegd ‘moet’ worden, ook tot verschillende visies die deze groepen op de organisatie hebben. Op
het moment dat de organisatie gaat proberen om alle publieken tevreden te stellen, zou dit te koste
kunnen gaan van hun eigen doelen. Op deze manier maken de verantwoordingsprocessen die
plaatsvinden dus dat de organisatie aanpassingen verricht die leiden tot goal displacement, de
organisatie functioneert door de verantwoordingsprocessen op een disfunctionele manier (Jacobs,
2014, p. 301-303).
2.3 Toezichthouders, media en reputatie
In recente onderzoeken naar toezichthouders beargumenteren verschillende onderzoekers dat
reputatie een belangrijke factor is die het handelen van toezichthouders kan verklaren (Carpenter
and Krause, 2012; Maor, Gilad and Ben-Nun Bloom, 2012; Gilad, Maor and Ben-Nun Bloom, 2013;
Maor and Sulitzeanu-Kenan, 2014).
2.3.1 Vormen van reputatie
De reputatie van een organisatie is het beeld dat heerst van de organisatie en dat gebaseerd is op
een aantal aspecten van de organisatie, te weten hun capaciteiten, intenties, historie en missie
(Carpenter and Krause, 2012). We kunnen de reputatie van een toezichthouder onderverdelen in:
‘performance reputation’, ‘moral reputation’, ‘procedural reputation’ en ‘technical reputation’
(Carpenter and Krause, 2012). Bij ‘performance reputation’ staat de competentie van de
toezichthouder centraal. De vraag die hierbij voorop staat is of de toezichthouder competent genoeg
is om de taak die zij heeft uit te voeren. De ‘moral reputation’ van een toezichthouder geeft inzicht in
de morele waarden die er binnen de organisatie heersen. Is de toezichthouder flexibel genoeg en
voert de organisatie zijn taken op een eerlijke manier uit? ‘Procedural reputation’ gaat in op de
bestaande regels en of deze regels op de juiste manier toepast worden. Ten slotte wordt er bij de
‘technical reputation’ voornamelijk gekeken naar de capaciteit waarover de organisatie beschikt. Een
toezichthouder moet zich bewust zijn van al deze vormen van reputatie. Daarnaast zijn deze vormen
niet altijd in evenwicht. (Carpenter and Krause, 2012). Toezichthouders besteden vaak bewust of
onbewust meer aandacht aan één van deze vormen.
2.3.2 Reputatie-gedreven handelen
Als we kijken naar de onderzoeken, die de afgelopen tijd gedaan zijn op het gebied van reputatie,
komt duidelijk naar voren dat de reactie, die publieke organisaties geven op kritiek van externe
toeschouwers, grotendeels reputatie gedreven is. In hun review stellen Carpenter en Krause (2012)
dat de reputatie van een publieke organisatie altijd in verandering is, de reputatie is hiermee nooit
volledig duidelijk. Maar reputaties zijn wel belangrijk voor wederzijds begrip tussen de organisatie en
haar omgeving. Zij stellen dat de reputatie een goede verklaring biedt voor het handelen van een
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organisatie. Dit wordt ondersteund door andere onderzoeken. Maor, Gilad en Ben-Nun Bloom (2012)
stellen dat de reputatie van de toezichthouder een belangrijke factor is bij het wel of niet reageren
van een toezichthouder op mediaberichtgeving. De belangrijkste hypothese die zij hanteren in hun
onderzoek is dat reputatie overwegingen een grote rol spelen bij de communicatiestrategieën van
een toezichthouder. Deze hypothese wordt ondersteund door de resultaten van het onderzoek. Het
wel of niet reageren op kritiek van buiten kent een relatie met het gevaar dat deze kritiek vormt voor
de reputatie van de toezichthouder. Ook het onderzoek van Gilad, Maor en Ben-Nun Bloom (2013)
onderschrijft het belang van reputatie voor een organisatie. Zij stellen dat reputaties van belang zijn
om autonomie te bereiken en daarnaast om gewaardeerde werknemers te werven en te behouden.
Daarnaast tonen ook andere studies het belang van reputatie voor een toezichthouder aan en de rol
die deze reputatie speelt bij het handelen van organisaties (Gilad and Alon Barkat, 2013 and Maor
and Sulitzeanu-Kenan, 2014). Organisaties zijn zich bewust van het belang van een goede reputatie
en reageren reputatie-gedreven op kritiek van buitenaf. Deze kritiek vormt namelijk niet alleen een
bedreiging voor overheidsinstellingen, maar biedt tevens een kans om de reputatie te verbeteren,
alsmede om de middelen en de bevoegdheden die zij bezitten te vergroten (Gilad and Alon Barkat,
2013).
2.3.3 Spanningsveld tussen verschillende publieken
De reputatie van een toezichthouder wordt van verschillende kanten beïnvloed. Er zijn verschillende
‘publieken’, ook wel ‘audiences’ genoemd, die kijken naar het opereren van een
overheidsorganisatie. Denk hierbij aan politici, media, experts en burgers (Carpenter and Krause,
2012). De reputatie van een toezichthouder ingebed in dit netwerk van verschillende publieken
wordt ‘bureaucratic reputation’ genoemd (Maor and Sulitzeanu-Kenan, 2014). Deze verschillende
publieken hebben allen vanuit hun eigen perspectief een oordeel over de overheidsorganisatie. Door
deze, vaak uiteenlopende, oordelen ontstaat een spanningsveld waarin de overheidsorganisatie een
goede balans moet zien te vinden om met deze diverse groepen om te gaan. Het tegemoet komen
aan één groep kan resulteren in het teleurstellen van de andere groep. De aanwezigheid van deze
publieken maakt tevens dat de toezichthouder van verschillende kanten aangevallen kan worden
(Maor, Gilad and Ben-Nun Bloom, 2012). Voor een overheidsorganisatie is het mede daarom van
belang om door middel van communicatie een weg te vinden in het beïnvloeden van het oordeel dat
deze verschillende publieken over hen hebben (Maor, Gilad and Ben-Nun Bloom, 2012).
Het beeld dat externe publieken hebben van een overheidsorganisatie is veelal een versimpelde
versie van de werkelijkheid. Zij gaan er vaak vanuit dat een overheidsorganisatie een universele
eenheid is. De organisatie zit echter veel meer gedifferentieerd in elkaar dan de externe publieken
zich realiseren (Carpenter and Krause, 2012). De gedifferentieerdheid van een organisatie resulteert
in het feit dat een gedeelte van een organisatie een negatieve reputatie op kan roepen voor de
gehele organisatie (Carpenter and Krause, 2012). Dit terwijl er in de rest van de organisatie wellicht
geen problemen zijn. Daarnaast is het binnen een organisatie ook belangrijk om iedereen op dezelfde
golflengte te krijgen, vaak is dit niet het geval binnen een organisatie (Carpenter and Krause, 2012).
Dit leidt ertoe dat leden van een organisatie elkaar soms tegenspreken. Tevens worden belangrijke
besluiten vaak genomen door experts. Dit maakt dat de genomen besluiten niet altijd goed uit te
leggen zijn aan het publiek.
Deze publieken vormen zich niet alleen een beeld over het handelen van de toezichthouder, maar
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bekritiseren dit van tijd tot tijd ook. Omdat externe publieken de organisatie vaak zien als een
versimpelde versie van de werkelijkheid is deze kritiek niet in alle gevallen terecht (Carpenter and
Krause, 2012). Toch is deze kritiek van belang voor de overheidsorganisatie, deze vormt namelijk een
bedreiging voor de reputatie. Een overheidsorganisatie besteedt veel aandacht aan een reputatie die
de autonomie versterkt en eveneens bescherming kan bieden tegen de kritiek van externe publieken
(Carpenter and Krause 2012). Externe publieken hebben invloed op de reputatie van de
toezichthouder. Dit zien we ook terug in het onderzoek van Maor, Gilad en Ben-Nun Bloom (2012).
Zij hebben onderzoek gedaan naar de reactie van de Israëlische bank op de kritiek van externe
publieken. Hierbij hebben zij gekeken naar kritiek die gericht was op verschillende terreinen waarop
de bank werkzaam is en waarop de reputatie van de bank varieert. Uit de resultaten kunnen zij
concluderen dat toezichthouders over het algemeen rationeel denkende en politiek bewuste
organisaties zijn die selectief reageren op signalen van buiten. De reactie die een
overheidsorganisatie geeft, is mede gebaseerd op basis van hun begrip van hun reputatie. Door op
deze manier selectief te reageren probeert de Israëlisch bank de beoordeling van de externe
publieken te beïnvloeden. In de derde hypothese van hun onderzoek stellen Maor, Gilad en Bloom
(2012) dat een overheidsorganisatie waarschijnlijk geneigd is tot het niet reageren op kritiek op
gebieden waarop er alternatieve mogelijkheden zijn, of wanneer de kritiek niet zoveel schade
aanricht voor de reputatie. Dit omdat het de bron van de kritiek niet voldoende slagkracht heeft om
schade te veroorzaken. De resultaten van het onderzoek bieden geen volledige ondersteuning voor
deze derde hypothese. Toch zien we ook in dit onderzoek dat het al dan niet reageren van een
organisatie mede afhankelijk is van het externe publiek dat de kritiek geeft alsmede van de reputatie
die de toezichthouder heeft op het aangevallen gebied. Hierbij moeten we ons realiseren dat niet elk
publiek een even groot effect heeft op een publieke organisatie (Carpenter and Krause, 2012). Ook
het onderzoek van Gilad, Maor en Ben-Nun Bloom (2013) toont het belang van externe publieken
aan. Zij hebben onderzocht hoe publieke beschuldigingen de communicatiestrategieën van een
toezichthouder beïnvloeden. Ook zij hebben gekeken naar Israëlische bancaire toezichthouders. In
hun onderzoek suggereren zij dat externe groepen in staat zijn om de aandacht van toezichthouders
naar zich toe te trekken. Dit kunnen zij doen door hun kritiek te richten op punten waar de reputatie
van de organisatie zak is. Het publiek zou dus in staat zijn om verschillende reacties van het
agentschap te beïnvloeden door bewust te kiezen hoe zij hun kritiek framen. Daarnaast laat dit
onderzoek ook zien dat toezichthouders voor sommige beschuldigingen gevoeliger zijn dan voor
andere beschuldigingen. Gilad en Alon Barkat (2013) stellen dat niet alleen overheidsorganisaties te
maken hebben met deze externe publieken, maar dat dit ook geldt voor private organisaties. In hun
onderzoek hebben zij de reacties van publieke en private organisaties vergeleken. Zij hebben zich
hierbij gericht op de sociale massa protesten van 2011 in Israël. Uit deze studie komt eveneens naar
voren dat publieke organisaties geneigd zijn te reageren op kritiek om hun reputatie te verbeteren.
Ondanks het feit dat het beeld dat externe publieken hebben van een organisatie vaak niet geheel
adequaat is, vormen zij toch een oordeel over de organisatie. Dit oordeel brengen zij vaak naar voren
via de media.
2.3.4 Invloed van de media op reputatie
Bij het wel of niet geven van een reactie op de kritiek geuit via de media speelt ook de aard van de
kritiek een belangrijke rol. De aard van de kritiek bepaalt in belangrijke mate of de kritiek een
bedreiging vormt voor de reputatie van de organisatie en is daarmee dus ook van invloed op het wel
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of niet reageren. In hun onderzoek stellen Gilad, Maor en Ben-Nun Bloom (2013) dat een organisatie
eerder geneigd is om te reageren op kritiek die onderregulatie suggereert, dan op kritiek die
overregulatie suggereert. Kritiek op onderregulatie vormt namelijk een grotere bedreiging voor een
organisatie omdat deze kritiek impliceert dat de organisatie niet voldoet aan haar taak en hiermee de
publiek waarden in het geding komen. Daarnaast is onderregulatie zichtbaar voor iedereen. Dit in
tegenstelling tot overregulatie wat alleen maar zichtbaar is voor een bepaalde groep. Ook gaat kritiek
van onderregulatie vaak hand in hand met schadeclaims, terwijl overregulatie ook positieve kanten
kan benadrukken zoals onafhankelijkheid en moed (Gilad, Maor and Ben-Nun Bloom, 2013).
Hoe meer aandacht er in de media is voor een organisatie en hoe negatiever de kritiek is die gegeven
wordt, hoe eerder een overheidsorganisatie geneigd is om hierop een reactie te geven (Maor, Gilad
and Ben-Nun Bloom, 2012). Overheidsorganisaties hebben bij een toename aan kritiek de neiging om
hun legitimiteit te beschermen. Dit willen zij doen door het publiek informatie te verstrekken over
hun handelen (Gilad and Alon Barkat, 2013). Maor en Sulitzeanu-Kenan (2014) suggereren ongeveer
hetzelfde in hun studie. Zij stellen dat als een publieke organisatie geconfronteerd wordt met
negatieve berichtgeving in de media, zij geneigd zullen zijn het niveau van hun outputs te verhogen.
Hiervoor is echter in allebei de onderzoeken geen significante ondersteuning gevonden. Carpenter
en Krause (2012) stellen in hun review dat het onjuist is om te denken dat meer beschikbare
informatie het effect van reputatie zal doen afnemen. In het geval van veel beschikbare informatie
worstelen mensen met een te grote hoeveelheid aan informatie. Zij kunnen in al deze informatie zelf
geen structuur aanbrengen en zullen deze informatie dus niet volledig begrijpen. Hierdoor zullen zij
blijven vertrouwen op samenvattingen en uitleggen van de beschikbare informatie die elders
gegeven worden.
2.3.5 Mogelijkheden om te reageren op mediaberichtgeving
Het zal inmiddels duidelijk zijn dat de reputatie van overheidsorganisaties leidend is in het reageren
op kritiek van externe publieken. Overheidsorganisaties hebben verschillende mogelijkheden om te
reageren op kritiek. Als eerste is er de keuze tussen het geven van een reactie of het niet reageren op
de kritiek. Maor, Gilad en Ben-Nun Bloom (2012) stellen dat een toezichthouder die een goede
reputatie heeft het zich kan veroorloven om niet te reageren op de kritiek van buitenaf, omdat deze
kritiek de goede reputatie zeer waarschijnlijk niet zal aantasten. Dit in tegenstelling tot een
toezichthouder die een zwakke en onzekere reputatie geniet. Deze toezichthouder zal geneigd zijn
op elke vorm van kritiek te reageren om zo zijn reputatie te beschermen. Met hun resultaten tonen
Moar, Gilad en Ben-Nun Bloom (2012) aan dat de Israëlische bank de neiging heeft om te reageren
op kritiek van buiten die gericht is op gebieden waarop hun reputatie relatief zwak is en geneigd is
om niet te reageren op kritiek gericht op een gebied waar zij een sterke reputatie hebben. Niet
reageren kan voor een organisatie nodig zijn omdat het informatie kan betreffen die zij niet mogen
geven of omdat de processen die uitgevoerd zijn te ingewikkeld in elkaar zitten om uit te leggen aan
het grote publiek. Ook zou gezegd kunnen worden dat als een toezichthouder weet dat hij sterk
staat, het niet nodig is voor een toezichthouder om te reageren, deze toezichthouder heeft dan
genoeg vertrouwen in zijn eigen positie. Tevens kan een toezichthouder zwijgen omdat er teveel
werk te doen is wat eerst af moet. Dit zou kunnen spelen tijdens een crisis, er is simpelweg geen tijd
om ook nog op de omgeving te reageren. Een andere mogelijkheid is dat geheel geen reactie geven
geïnterpreteerd wordt als schuld. Niet reageren kan dus zowel een positief effect, als een negatief
effect hebben (Maor, Gilad and Ben-Nun Bloom, 2012). Bovendien hoeven organisaties met een
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sterke reputatie alleen maar te ‘fluisteren’ om gehoord te worden. Dit in tegenstelling tot
organisaties met een zwakke reputatie. Zij worden als minder belangrijk beschouwd. Dit maakt dat zij
veel meer hun best moeten doen om gehoord te worden als zij willen reageren (Maor, Gilad and
Ben-Nun Bloom, 2012). Gilad, Maor en Ben-Nun Bloom (2013) stellen dat de vorige studie niet
uitgebreid genoeg is omdat er alleen een onderscheid gemaakt wordt tussen wel en niet reageren. Zij
stellen dat het belangrijk is om verder te kijken dan deze twee opties. Verschillende reputaties
worden namelijk geassocieerd met verschillende reacties, maar deze reacties brengen ook
wisselende operationele kosten, risico’s en voordelen met zich mee (Gilad, Maor en Ben-Nun Bloom,
2013). In hun onderzoek splitsen Gilad, Maor en Ben-Nun Bloom (2013) de mogelijkheden die
organisaties hebben om te reageren daarom verder op, namelijk in niet reageren, het probleem
ontkennen en het probleem erkennen. Als het probleem erkent wordt is er vervolgens weer een
keuze tussen de schuld afschuiven of de verantwoordelijkheid nemen. Hierbij stellen zij dat
verantwoordelijkheid nemen hoge kosten met zich meebrengt voor de lange termijn. Dit omdat in
dat geval de verwachting wordt gewekt dat de toezichthouder er alles aan zal doen om te
veranderen en deze problemen in de toekomst te voorkomen. In hun derde hypothese stellen zij dat
een toezichthouder eerder geneigd is om de problemen toe te geven als deze gericht zijn op een
gebied waar de reputatie van de toezichthouder al negatief is. Met de resultaten vinden zij
onderbouwing voor deze hypothese.
In een ander onderzoek is de respons die publieke en private organisaties geven op media kritiek
vergeleken (Gilad and Alon Barkat, 2013). In dit onderzoek worden twee verschillende mechanismen
vergeleken die organisaties hebben om te reageren op kritiek vanuit de media, namelijk ‘credit
claiming’ en ‘keeping a low profile’. Zij stellen dat overheidsorganisaties hun legitimiteit willen
behouden en hun reputatie willen verbeteren dus veel meer aan ‘credit claiming’ doen (Gilad and
Alon Barkat, 2013).
2.4 Eigen onderzoek
Na het lezen van de afgelopen paragrafen is duidelijk geworden dat toezichthouders opereren in een
continu spanningsveld. Zij hebben te maken met meerdere publieken die allen vanuit hun eigen
perspectief naar de toezichthouder kijken. De media zijn van invloed op de beeldvorming die deze
publieken hebben. Tevens is duidelijk geworden dat toezichthouders aan en via de media
verantwoording afleggen. Maar naast verantwoording speelt ook legitimiteit een grote rol.
Legitimiteit van een toezichthouder wordt namelijk als belangrijk gezien voor het houden van
effectief toezicht. In een aantal recente onderzoeken wordt duidelijk dat reputatie een belangrijke
factor is om het handelen van toezichthouders te verklaren. Het hebben van een goede reputatie zou
de legitimiteit van een toezichthouder versterken. Dit wordt mede beïnvloed door de
mediaberichtgeving. De vraag hierbij is in hoeverre reputatie een rol speelt voor toezichthouders bij
het reageren op mediaberichtgeving. Omtrent dit onderwerp is verder onderzoek noodzakelijk.
De onderzoeken die gedaan zijn naar het al dan niet reputatie-gedreven handelen van organisaties
richten zich bijna allemaal op één bepaalde toezichthouder. Dit roept de vraag op of, en in hoeverre,
de gevonden resultaten te generaliseren zijn naar andere toezichthouders. Dit maakt meer
onderzoek bij andere toezichthouders noodzakelijk en interessant. Daarnaast zijn de bestaande
onderzoeken voornamelijk gericht op toezichthouders in de financiële wereld in Israël. Ik kies daarom
een geheel andere toezichthouder als casus, namelijk de toezichthouder in Nederland op het gebied
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van voedselveiligheid, de NVWA. Dit is interessant omdat er in Nederland een ander politiekklimaat
heerst dan Israël. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het bestaan van een Partij voor de Dieren in
Nederland. Ook zijn er in Nederland vele belangengroepen actief die zich bezighouden met het
dierenwelzijn. Daarnaast is het gebied van voedselveiligheid een heel ander gebied dan de financiële
wereld. Voedselveiligheid is een domein wat het grote publiek sterker beïnvloedt omdat dit direct
van invloed is op de gezondheid van de burger. Deze feiten maken dat deze casus erg verschilt van de
casussen gebruikt in eerdere onderzoeken. In dit onderzoek wil ik kijken in hoeverre reputatie een rol
speelt bij het reageren van de NVWA op mediaberichtgeving. Natuurlijk is dit maar één casus meer
naast de al onderzochte casussen, maar het is interessant om te weten of reputatie-gedreven
handelen ook speelt bij een toezichthouder in een ander land op een ander terrein. Tevens zijn de
recente onderzoeken op dit gebied veelal kwantitatieve onderzoeken. Dit onderzoek zal kwalitatief
van aard zijn waardoor ook de ervaring van de medewerkers in kaart gebracht kan worden.
2.5 Verwachtingen
Ondanks dat dit onderzoek zich focust op een ander land en een ander soort toezichthouder, die
bovendien ook dichter bij de politiek staat dan de onderzochte toezichthouders, is er toch de
verwachting dat ook bij het gedrag van deze toezichthouder reputatie een belangrijke rol speelt. In
onderzoeken over verantwoording wordt aangegeven dat legitimiteit van belang is voor het houden
van effectief toezicht (Schillemans en Jacobs, 2013) en dat organisatie waarde hechten aan hun
reputatie en streven naar legitimiteit (Jacobs, 2014, p. 67). Deze legitimiteit kan worden beïnvloed
door mediaberichtgeving. Daarnaast laten de recente onderzoeken op het gebied van reputatie zien
dat reputatie een factor is die het gedrag van toezichthouders kan verklaren.
Verwachting 1: Reputatie speel een rol bij de reactie van de NVWA op mediaberichtgeving.
Door veel recente incidenten wordt de NVWA de afgelopen periode veelvuldig negatief neergezet in
de mediaberichtgeving. Uitgaande van voorgaande onderzoeken zou dit de reputatie van de NVWA
niet ten goede komen. Gilad en Alon Barkat (2013) stellen in hun onderzoek dat een publieke
organisatie in tijden van protest geneigd is om meer informatie te geven aan het publiek over haar
diensten en bijdrage om zo haar legitimiteit te behouden en de reputatie te versterken. De NVWA
kent een periode van negatieve media aandacht in periode dat er zich een schandaal voordoet. In dit
onderzoek wordt gekeken of de NVWA ook geneigd is om, juist in deze perioden van toegenomen
negatieve media aandacht, meer te reageren op mediaberichtgeving.
Verwachting 2: In tijden van veelvuldig negatieve media aandacht zal er een grotere behoefte
zijn vanuit de NVWA om te reageren op mediaberichtgeving.
Het onderzoek van Maor, Gilad en Ben-Nun Bloom (2012) stelt dat een toezichthouder eerder
geneigd is om te reageren als de media-intensiteit hoog is. Dit omdat de kritiek dan moeilijk te
depolitiseren is. Gilad, Maor en Ben-Nun Bloom (2013) hebben een hypothese die hierop lijkt, zij
stellen dat een toezichthouder eerder geneigd is om kritiek toe te geven wanneer het politiek
belangrijk is. Daarnaast stellen Maor en Sulitzeanu-Kenan (2014) in hun onderzoek dat als een
overheidsorganisatie geconfronteerd wordt met veel negatieve media aandacht, zij geneigd zullen
zijn om hun organisatorische output te verhogen. Zij verwachten dat dit zal gebeuren na jaren van
hoge media aandacht. In al deze drie onderzoeken wordt geen volledig significante ondersteuning
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gevonden voor deze hypothesen. Ik ben van mening dat dit te maken kan hebben met het feit dat als
de berichtgeving dermate negatief wordt, het onderwerp zo politiek gevoelig geworden is dat de
reactie uit de politiek zal komen en niet meer uit de toezichthouder zelf.
Verwachting 3: De politieke gevoeligheid van een onderwerp is van invloed op de reactie die
de NVWA naar de media geeft.
Tevens wordt door eerdere onderzoeken veronderstelt dat verantwoording afleggen een rol speelt
bij de reactie van de toezichthouder. Uit het onderzoek van Maor, Gilad en Nun Bloom (2012) komt
naar voren dat kritiek die gebaseerd is op onderregulatie waarschijnlijk schadelijker is voor de
reputatie van een organisatie dan kritiek die gebaseerd is op overregulatie. Dit zou mogelijk kunnen
komen doordat de verantwoording voor te veel gedaan hebben makkelijker is dan de
verantwoording voor te weinig gedaan hebben.
Verwachting 4: Kritiek aangaande overdreven handelen wordt als minder ernstig beschouwd
dan kritiek gaande over te weinig genomen maatregelen.
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Hoofdstuk 3 -- Methoden
In dit hoofdstuk zullen allereerst verschillende deelvragen geformuleerd worden die noodzakelijk zijn
om uiteindelijk de hoofdvraag van dit onderzoek te kunnen beantwoorden. Er zal aandacht besteedt
worden aan de methoden en technieken die gebruikt zijn in dit onderzoek. Nadat de deelvragen
uiteengezet en geoperationaliseerd zijn, zal de manier waarop de dataverzameling en de data
analyse gedaan zijn aan bod komen. Tot slot zal aandacht besteed worden aan de beperkingen van
dit onderzoek.
3.1 Operationaliseren
De hoofdvraag van dit onderzoek is als volgt:
“Op welke wijze reageert de NVWA op mediaberichtgeving en welke rol speelt
reputatie hierbij?”
Om deze hoofdvraag te kunnen beantwoorden zullen eerst een aantal deelaspecten onderzocht
moeten worden. Om dit op een goede manier te kunnen doen zijn een aantal deelvragen opgesteld:
1. Hoeveel media aandacht is er voor de NVWA?
2. Wat is de aard van deze mediaberichtgeving?
3. Welke overwegingen maakt de NVWA bij het geven van een reactie op mediaberichtgeving?
4. Welke rol speelt reputatie hierbij?
Om deze vragen op een goede manier te kunnen beantwoorden zullen er eveneens verschillende
aspecten onderzocht moeten worden. Er moet gekeken worden naar de berichtgeving over de
NVWA in de te onderzoeken periode. Het is daarbij van belang om de hoeveelheid berichtgeving te
meten, maar ook de toon van de berichtgeving en het terrein waarover deze berichtgeving gaat.
Daarnaast is het van belang om de reactie die de NVWA geeft op deze mediaberichtgeving in kaart te
brengen. Alsmede de reputatie van de NVWA op dit moment. Er zal een antwoord op de deelvragen
geformuleerd worden door allereerst de mediaberichtgeving omtrent de NVWA en de reactie van de
NVWA daarop in kaart te brengen en de rol die reputatie hierbij speelt. Daarna zal dit verder
geïllustreerd worden aan de hand van een aantal casussen.
De periode waar dit onderzoek zich op richt is van 1 januari 2012 t/m 31 maart 2014. Voor deze
periode is gekozen omdat op 1 januari 2012 de fusie voltooid was en de NVWA vanaf dat moment in
zijn huidige vorm bestaat. De einddatum is gekozen omdat op dat moment begonnen is met
dataverzameling en het dus niet mogelijk was om latere data mee te nemen.
3.2 Dataverzameling
Het verzamelen van de data zal in eerste instantie gebeuren door middel van een
documentenanalyse. Deze documentenanalyse kan inzicht geven in hoeveel mediaberichtgeving er is
over de NVWA, wat de aard van deze mediaberichtgeving is en hoe de NVWA hierop gereageerd
heeft. Daarnaast zijn er interviews afgenomen om het verhaal achter de gevonden resultaten te
kunnen begrijpen. Door middel van de interviews wordt duidelijk welke afwegingen de NVWA maakt
bij het al dan niet reageren op mediaberichtgeving en welke rol reputatie hierbij speelt.
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Deelvraag 1
Deelvraag 2
Deelvraag 3
Deelvraag 4

Documentenanalyse
++
++
+

Interviews
++
++

Tabel 3.1: Beantwoording van de deelvragen

3.2.1 Mediaberichtgeving
Als eerste is gekeken naar de mediaberichtgeving over de NVWA in de periode van 1 januari 2012 tot
en met 31 maart 2014. Om de mediaberichtgeving in kaart te brengen is gezocht in de krantenbank
LexisNexis. Hierbij is in eerste instantie de totale mediaberichtgeving over de NVWA in de
onderzochte periode in kaart gebracht. In de krantenbank LexisNexis is gezocht naar alle berichten in
alle landelijke en regionale dagbladen waar Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit of NVWA in
voorkwam. Deze media aandacht is per maand in kaart gebracht om een idee te krijgen over de
intensiteit van de media aandacht die er was voor de NVWA in de onderzochte periode.
Om de aard van de mediaberichtgeving en het terrein waarover deze mediaberichtgeving ging in
kaart te brengen is gekeken naar drie bladen, namelijk de Boerderij, de Volkskrant en de Telegraaf.
Voor de Telegraaf en de Volkskrant is gekozen omdat dit grote kranten zijn in Nederland en deze
twee kranten een verschillend politiek perspectief hebben. De Telegraaf heeft namelijk een meer
rechtsperspectief en de Volkskrant een meer linksperspectief. Daarnaast is ook gekeken naar de
Boerderij omdat dit een vakblad is dat veel gelezen wordt door personen die te maken hebben met
de NVWA. In de krantenbank LexisNexis is binnen deze drie kranten gezocht op Nederlandse
Voedsel- en Warenautoriteit of NVWA. Gekeken is hoeveel berichten er in deze drie bladen
verschenen zijn over de NVWA in de onderzochte periode. Alle gevonden berichten zijn
doorgenomen en deze zijn onderverdeeld in berichten die een oordeel bevatten over het handelen
van de NVWA en berichten waarin alleen een beschrijving gegeven werd. De berichten die een
oordeel bevatten zijn weer verder onderverdeeld in positief en negatief. Een bericht werd positief
beoordeeld als deze aangaf dat het handelen van de NVWA effectief of succesvol is geweest of als de
NVWA alles heeft gedaan wat zij kon. Een bericht werd als negatief beoordeeld als er aangegeven
werd dat het toezicht van de NVWA te weinig is geweest of als de handhaving van de NVWA te
streng is geweest of op welke manier dan ook tekort geschoten is. Kortom een bericht is negatief als
deze stelt dat de NVWA gefaald heeft in haar taak. Naast een onderverdeling in positief en negatief
zijn de berichten ook onderverdeeld over verschillende terreinen waarop we de NVWA werkzaam is,
namelijk: voedselveiligheid, productveiligheid, dier, plant & gewas, vis, horeca & retail, fusie &
bezuinigingen. Voor deze terreinen is gekozen omdat deze naar voren kwamen bij het doornemen
van alle berichten. Onder voedselveiligheid zullen alle onderwerpen vallen die met eten en drinken
en de veiligheid daarvan te maken hebben. Onder productveiligheid vallen alle onderwerpen die te
maken hebben met de veiligheid van een product. Dit product kan alle gebieden omvatten behalve
eten en drinken. Onder het terrein dier valt dierwelzijn, maar daarnaast ook import en export van
dieren, vakanties met dieren, dierziekten, etc. Het terrein plant & gewas omvat alles op het gebied
van land- en tuinbouw gewassen en alles wat hieraan gerelateerd is. Denk hierbij dus ook aan zaken
omtrent mest en het wel of niet gebruiken van pesticiden, etc. Onder vis vallen alle onderwerpen die
met visserij te maken hebben. Horeca & retail bevat alle onderwerpen die zich op dit gebied
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afspelen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan roken en alcohol gebruik. Als laatste zal het terrein fusie &
bezuinigingen alle berichten bevatten die hier mee te maken hebben.
Tijdens het doornemen van de berichten kwam naar voren dat er tussen de berichten ook een aantal
berichten voorkwamen die niet gingen over de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, maar over
een andere organisatie die ook als afkorting NVWA heeft, namelijk de Natuur- en Vogelwacht
Alblasserwaard. Deze bericht zijn uiteraard verwijderd. Ook uit de totale berichtgeving over de
NVWA zijn deze verwijderd.

Intensiteit
mediaberichtgeving
Oordeel NVWA

Aard mediaberichtgeving

Terrein mediaberichtgeving

Bron:
Krantenbank LexisNexis alle
regionale en landelijke bladen
Krantenbank LexisNexis, de
Boerderij, de Telegraaf, de
Volkskrant
Krantenbank LexisNexis, de
Boerderij, de Telegraaf, de
Volkskrant. Berichten waarin
een oordeel over de NVWA
naar voren kwam
Krantenbank LexisNexis, de
Boerderij, de Telegraaf, de
Volkskrant. Berichten waarin
een oordeel over de NVWA
naar voren kwam

Onderverdeling:
Aantal berichten per maand
Wel of geen oordeel over het
handelen van de NVWA
Positief of negatief

Voedselveiligheid,
productveiligheid, dier, plant &
gewas, vis, horeca & retail en
fusie & bezuinigingen

Tabel 3.2: Overzicht indeling media aandacht

3.2.2. Reactie NVWA
Daarnaast is, om tot een goede beantwoording van de deelvragen en de hoofdvraag te komen, de
reactie van de NVWA op de mediaberichtgeving in kaart gebracht. Deze reactie is in eerste instantie
bekeken door in elk artikel, dat verschenen is in de geselecteerde dagbladen in de onderzochte
periode, te kijken of er wel of geen reactie van de NVWA in staat. Denk hierbij aan een reactie van
een woordvoerder die genoemd wordt. Er is hierbij alleen gekeken naar een reactie die direct in het
nieuwsbericht genoemd werd. Alleen als er in het nieuwsbericht daadwerkelijk een reactie van de
NVWA genoemd werd is deze ingedeeld als het geven van een reactie. Was dit niet het geval dan
werd dit gezien als geen reactie. Daarnaast maakt de NVWA zelf elke week een overzicht van hoe zij
die week in het nieuws zijn geweest en hoe zij hierop hebben gereageerd. Deze overzichten zijn
beschikbaar via het intranet van de NVWA. Ook op deze manier is de reactie van de NVWA
achterhaald. Bij beide ging het hier dus alleen om de externe reactie van de NVWA naar de media
toe.
Daarnaast is om de reactie van de NVWA te achterhalen gebruik gemaakt van interviews. Hierbij ging
het dan vooral om informatie te verzamelen over de afwegingen die gemaakt worden bij het al dan
niet reageren op mediaberichtgeving.
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3.2.3 Kamervragen
Zoals in hoofdstuk 2 te lezen, is het de verwachting dat de politieke gevoeligheid van een onderwerp
van invloed is op het wel of niet reageren van de toezichthouder. Om de politieke gevoeligheid van
de onderwerpen in kaart te brengen is gekeken naar de onderwerpen waarover Kamervragen gesteld
zijn. Om een overzicht hiervan te krijgen zijn alle Kamervragen die gesteld zijn en betrekking hebben
op de NVWA in beeld gebracht. Dit is gedaan door te zoeken op de site van de Tweede Kamer. Hier is
als zoekterm NVWA gebruikt. Alle schriftelijke vragen die gesteld zijn in de onderzochte periode,
namelijk van 1 januari 2012 t/m 31 maart 2014 zijn hier meegenomen. Hiervan is een overzicht
gemaakt en daarna zijn deze Kamervragen ook ingedeeld in een aantal terreinen waarop de NVWA
werkzaam is, namelijk voedselveiligheid, dier, productveiligheid, horeca & retail, plant & gewas, vis,
fusie & bezuinigingen.
3.2.4 Reputatie
Tevens was het van belang om de reputatie van de NVWA in kaart te brengen. Dit bleek nog niet heel
eenvoudig te zijn, aangezien er binnen de NVWA de laatste tijd geen onderzoeken meer zijn verricht
naar reputatie of imago. Om toch een globaal beeld te kunnen krijgen van de reputatie van de NVWA
is in eerste instantie gekeken naar de reputatie die de NVWA in de politiek heeft. Om hier een beeld
van te krijgen zijn alle verslagen van overleggen van de Tweede Kamer in de periode van 1 januari
2012 tot en met 31 maart 2014 bekeken. Aan de hand van deze verslagen kon een indruk verkregen
worden van de reputatie die de NVWA heeft in de politiek. Om een duidelijker beeld te krijgen is
daarnaast in de interviews met verschillende vragen geprobeerd een indruk te krijgen hoe de
medewerkers van de NVWA denken dat er in de politiek en in de buitenwereld over de NVWA
gedacht wordt.
3.2.5 Casussen
Om dieper te kijken naar de reactie van de NVWA te kijken en in hoeverre reputatie daarbij een rol
speelt is gekeken naar een aantal casussen. Gekozen is voor de salmonella besmette zalm, de
paardenvleesfraude bij Selten en de paardenvleesfraude bij van Hattem. Voor deze drie casussen is
gekozen omdat dit vrij grote incidenten zijn geweest in de onderzochte periode. Tevens zijn dit de
casussen die genoemd worden mede een aanleiding te zijn geweest voor het recente verbeterplan
NVWA.
Allereerst was het van belang om een beeld te krijgen omtrent de media aandacht die geweest is
voor deze casussen. Hiervoor is binnen LexisNexis gezocht in alle landelijke en regionale dagbladen.
De zoektermen die hiervoor gebruikt zijn, zijn steeds gerelateerd aan het incident. Denk hierbij bij de
casus over de salmonella besmette zalm bijvoorbeeld aan de zoektermen ‘salmonella’ en ‘zalm’.
Om een beter beeld te krijgen van de reactie van de NVWA in het geval van deze casussen is in eerste
instantie informatie over deze casussen verkregen door interne documenten. Dit varieert van
nieuwsberichten op de NVWA intranetsite tot interviews die hierover gepubliceerd zijn tot interne
evaluaties naar aanleiding van deze incidenten. Om deze gegeven scherper te krijgen zijn daarna
interviews afgenomen. De respondenten voor deze interviews zijn gekozen in overleg met de
stagebegeleider bij de NVWA. Er is gezocht naar medewerkers die de incidenten meegemaakt
hebben vanuit verschillende hoeken van de organisatie en op deze manier vanuit hun eigen
invalshoek hier meer informatie over kunnen geven. Er was sprake van (half-)open interviews. Aan
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de hand van de gegevens verzameld uit de analyse van de documenten is een topiclijst opgesteld.
Hier is niet bij elke respondent strak aan vastgehouden, omdat de respondenten vaak vanuit hun
eigen invalshoek een interessant verhaal te vertellen hadden. Op het moment dat teveel afgeweken
werd van de onderwerpen die van belang waren voor dit onderzoek is wel weer terug gegrepen naar
de topiclijst.
3.3 Data analyse
Een deel van de documentenanalyse is in paragraaf 3.2.1 t/m 3.2.4 al aan de orde gekomen. Om de
resultaten die hieruit voortkwamen duidelijker te maken zijn hiervan grafieken en tabellen opgesteld.
Deze grafieken en tabellen konden vervolgens voorgelegd worden aan de respondenten. Om op die
manier het verhaal achter die resultaten duidelijker te krijgen.
Van de interviews zijn, op één interview na, geluidsopnames gemaakt. Bij het niet opgenomen
interview is tijdens het interview mee getypt. De andere interviews zijn later uitgewerkt. Per
tijdseenheid is aangegeven waar over gesproken werd. Dit is veelal weergegeven in de woorden die
de respondenten gebruikt hebben. Soms is hiervan een samenvatting gemaakt. Daarna zijn deze
uitgewerkte interviews gecodeerd. Dit is gebeurd door alle fragmenten uit de interviews die
betrekking hadden op hetzelfde onderwerp te bundelen. Dit bundelen is in eerste instantie gedaan
door de fragmenten een kleur te geven. Later zijn alle fragmenten met dezelfde kleur onder elkaar
gezet.
3.4 Beperkingen
De analyse van de documenten zoals hierboven beschreven heeft als nadeel dat de codering van de
berichten in positief en negatief afhankelijk is van het oordeel van de onderzoeker. Dit geldt ook voor
de indeling over de verschillende terreinen. Om dit probleem zo veel mogelijk te ondervangen zijn in
eerste instantie de berichten allemaal 2x bekeken en dus ook 2x opnieuw gecodeerd. Daarnaast is er
willekeurig een aantal berichten voorgelegd aan verschillende personen en is hen ook gevraagd om
deze berichten te coderen. Tevens is geprobeerd om de beoordeling zo transparant mogelijk te
maken. Door citaten van de mediaberichtgeving en de politieke verslagen op te nemen in de
resultaten en hierbij zo helder mogelijk laten zien hoe de beoordeling verlopen is.
Tevens kan aan de hand van dit onderzoek alleen uitspraak gedaan worden over de NVWA en is het
onderzoek in zeer beperkte mate generaliseerbaarheid voor andere organisaties. Dit geldt ook voor
de uitspraken die over de casussen gedaan worden. Deze uitspraken gelden alleen voor deze
specifieke casussen.
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Hoofdstuk 4 -- Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)
Dit onderzoek is uitgevoerd bij de NVWA. In dit hoofdstuk zal een beeld worden geschetst van deze
organisatie, zodat een beeld ontstaat hoe de NVWA in elkaar steekt en in welke dynamische positie
de NVWA verkeert. Als eerste zal de geschiedenis van de NVWA uiteengezet worden. Hierbij zal
specifiek aandacht besteed worden aan de laatste fusie. Deze fusie heeft er namelijk voor gezorgd
dat de NVWA nu in zijn huidige vorm bestaat. Tevens heeft het besluit tot deze fusie de laatste tijd
veel kritiek over zich heen gekregen. Daarna zal aandacht besteed worden aan de taken en de
doelstelling van de NVWA. En tot slot zal het verbeterplan NVWA nader toegelicht worden. Aan bod
hierbij komt zowel de aanleiding tot het schrijven van het verbeterplan, alsook hoe dit verbeterplan
tot stand gekomen is en daarnaast ook kort de inhoud van dit verbeterplan.
4.1 Geschiedenis NVWA
De voorloper van de NVWA, de Voedsel- en Warenautoriteit (VWA), is opgericht op 10 juli 2002. De
reden hiervoor was een aantal crisissen en incidenten die zich hadden afgespeeld omtrent de
voedselveiligheid. Dit maakte dat er een grote behoefte ontstond aan een één krachtige organisatie
op dit gebied. Ook internationale ontwikkelingen vroegen hierom (website NVWA, pagina
‘geschiedenis’).
Binnen deze VWA werden twee andere organisaties ondergebracht namelijk de Keuringsdienst van
Waren (KvW) en de Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees (RVV). Deze organisaties werkten
binnen de VWA, maar waren hier geen onderdeel van. Dit veranderde op 1 januari 2006 toen deze
drie organisaties fuseerden tot één organisatie, de Voedsel- en Warenautoriteit (website NVWA,
pagina ‘geschiedenis’).
Na een voorbereidingsperiode van anderhalf jaar volgde op 1 januari 2012 de volgende fusie. De
VWA is toen gefuseerd met de Algemene Inspectiedienst (AID) en de Plantenziektekundige Dienst
(PD). Deze drie organisatie gingen vanaf toen samen verder als de Nederlandse Voedsel- en
Warenautoriteit (NVWA) (website NVWA, pagina ‘geschiedenis’). Met deze fusie werd beoogd een
aantal voordelen te bereiken. Het grootste voordeel hiervan zou een aanzienlijke kostenbesparing
zijn. De drie fusiepartners, zo werd gedacht, zouden nu namelijk gecombineerde inspectiebezoeken
uitvoeren. Daarnaast zouden zij ook hun kennisontwikkeling kunnen delen. Ook het samenvoegen
van het personeel en een gezamenlijke huisvesting en bedrijfsvoering zou tot kostenbesparing
moeten leiden (Algemene Rekenkamer, 2013). Naar aanleiding van deze fusie is een rapport
verschenen van de Algemene Rekenkamer (2013). Dit rapport had als doel de resultaten van de fusie
in kaart te brengen. Een duidelijke conclusie van het rapport is dat de beoogde kostenbesparing,
namelijk een besparing van 50 miljard euro op de jaarlijkse lasten, niet is behaald binnen de gestelde
termijn. Daarnaast stelt dit rapport dat ook in de toekomst niet verwacht mag worden dat deze
kostenbesparing gehaald gaat worden. De redenen hiervoor, zo wordt duidelijk uit het rapport, zijn
allereerst dat er van te voren onvoldoende is nagedacht over het besluit tot de fusie. Het besluit is
genomen op basis van vermoedens. Het is nagelaten om de voor- en nadelen duidelijk te analyseren.
Daarnaast brengt een fusie altijd tijdelijk extra kosten met zich mee. Deze tijdelijke extra kosten zijn
bij de berekening van de besparing na deze fusie niet mee genomen. Ook met belangrijke risico’s,
zoals een gezamenlijke ICT voorziening, is van te voren te weinig rekening gehouden. Daarnaast was
de daadwerkelijke overlap die er tussen de drie organisaties bestond nooit berekend. Achteraf kan
gesteld worden dat de overlap helemaal niet zo groot was, deze betrof namelijk maar 13%
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(Algemene Rekenkamer, 2013).
In zijn huidige vorm valt de NVWA als agentschap onder het ministerie van Economische Zaken (EZ).
Opdrachtgevers van de NVWA zijn zowel het ministerie van EZ als het ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het ministerie van EZ houdt zich bezig met de
voedselveiligheid in de primaire productiefase van de voedselketen terwijl het ministerie van EZ
verantwoordelijk is voor de bereiding en verhandeling van levensmiddelen ter bescherming van de
volksgezondheid (NVWA, 2013). Tussen deze beide ministeries vindt afstemming plaats en waar de
terreinen elkaar overlappen is er de mogelijkheid om gezamenlijk besluiten te nemen.
4.2 Taken en werkwijze NVWA
“De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) bewaakt de gezondheid van dieren en planten,
het dierenwelzijn en de veiligheid van voedsel en consumentenproducten, en handhaaft de
natuurwetgeving.” (website NVWA, pagina ‘missie’). Zo luidt de missie van de NVWA. Zoals deze
missie al duidelijk maakt is de NVWA werkzaam op vele verschillende gebieden, namelijk op 23
verschillende domeinen (NVWA, 2013). Dit maakt de NVWA een erg complexe organisatie.
De handhaving van de NVWA is risicogericht. Deze risicogerichte aanpak is gebaseerd op kennis van
en samenwerking met de sector, zo staat er op de site van de NVWA te lezen (website NVWA, pagina
‘missie’).
4.3 Verbeterplan NVWA
4.3.1 Aanleiding en totstandkoming verbeterplan
Op 20 februari 2014 heeft de Tweede Kamer ingestemd met het verbeterplan voor de NVWA
(website NVWA, pagina ‘plan van aanpak NVWA december 2013’). Aanleiding voor dit verbeterplan
waren verschillende gebeurtenissen. Door de rapporten over de fusies en de bezuinigingen en de
incidenten die plaatsvonden in de afgelopen periode was het duidelijk geworden dat een verbetering
noodzakelijk was voor de NVWA. In eerste instantie werd er een verbeterplan voor de vleesketen
opgesteld. Dit verbeterplan werd opgesteld naar aanleiding van een verschenen rapport van de
NVWA omtrent het toezicht in de vleessector. Hieruit bleek dat dit toezicht nog steeds onvoldoende
was (R06). Dit verbeterplan voor de vleessector is uiteindelijk breder uitgezet en er is een toezegging
gedaan door de staatssecretaris voor een verbeterplan voor de gehele NVWA. Een aantal recente
incidenten vormden de aanleiding voor dit algehele verbeterplan. Belangrijk hierbij waren de
salmonella besmette zalm en de paardenvleesaffaire. Deze casussen zijn eveneens het onderwerp
geweest van veel mediaberichtgeving. Daarnaast zijn er diverse onderzoeken verschenen waarbij het
handelen van de NVWA kritisch bekeken wordt. Denk hierbij aan het rapport van de Algemene
Rekenkamer over de fusie van de NVWA en het onderzoek van Van Silfhout, Uitgebeend. Ook
hebben er verschillende debatten en vragenuurtjes plaatsgevonden over de NVWA. En hebben
medewerkers van de NVWA hun zorgen geuit over het functioneren van de organisatie. Al deze
zaken hebben uiteindelijk gezamenlijk geleid tot de toezegging voor een verbeterplan door de gehele
NVWA (R06 & NVWA, 2014).
Het plan van aanpak was tevens van belang, omdat de staatssecretaris en de minister van VWS het
beide belangrijk vinden dat niet elk incident uitvoerig besproken gaat worden in de Tweede Kamer.
Met het plan van aanpak NVWA is er voor gekozen om een discussie te voeren waar de NVWA voor
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staat. Zodat deze discussie niet bij elk incident opnieuw plaats hoeft te vinden (Intranet NVWA,
2014).
Nadat de toezegging voor het verbeterplan gedaan was door de staatssecretaris is er binnen de
NVWA een stuurgroep gevormd. In deze stuurgroep was de ambtelijke top vertegenwoordigd. Door
deze stuurgroep werd een globaal plan opgesteld. hierna is er een projectgroep opgesteld om het
plan van aanpak te gaan maken (NVWA, 2014 & R06). Deze projectgroep kreeg input vanuit alle
divisies binnen de NVWA. Zij konden voorstellen doen waar het toezicht van de NVWA wat hen
betreft verbeterd moesten worden. Niet alleen kwam deze input vanuit de NVWA, ook vanuit EZ en
VWS zijn voorstellen voor verbetering gedaan. Deze voorstellen moesten naast elkaar gelegd worden
en hieruit moest bepaald worden wat daadwerkelijk noodzakelijk en realistisch was om in het plan
op te nemen (NVWA, 2014 & R06).
Nadat het verbeterplan tot stand is gekomen, is er, en wordt nog steeds, binnen de NVWA veel werk
verzet om dit plan ook daadwerkelijk te kunnen implementeren in de organisatie.
4.3.2 Inhoud verbeterplan
Het plan van aanpak voor de NVWA is een plan dat is opgesteld in hoofdlijnen. Uiteraard zullen deze
hoofdlijnen verdere uitwerking nodig hebben voor deze in de organisatie geïmplementeerd kunnen
worden. Hier zullen de grootste lijnen uit het plan geschetst worden. Het gaat hierbij om vier punten:
1. Herbezinning op de inrichting van het systeem van keuring en toezicht (NVWA, 2013)
Op dit moment hebben privaatrechtelijke instanties een grote rol in de keuring en het toezicht.
Hierdoor worden publieke activiteiten te veel vermengd met private activiteiten. Dit systeem moet
worden herzien om de publieke belangen voldoende te waarborgen (NVWA, 2013).
2. Uitbreiding van de toezicht- en handhavingscapaciteit van de NVWA (NVWA, 2013)
Gebleken is dat de NVWA te weinig slagkracht heeft. Daarom wordt met dit plan van aanpak ook
beoogd om de slagkracht van de NVWA te verhogen. Dit gaat gebeuren door structureel meer
mensen in te zetten. Dit moet er ook toe leiden dat er meer capaciteit beschikbaar is als zich
incidenten voor doen (NVWA, 2013).
3. Het op orde brengen van de organisatie (NVWA, 2013)
De prioriteiten van de organisatie moeten duidelijk in kaart gebracht worden. Dit moet gedaan
worden aan de hand van betere risicobeoordelingen. De prioriteit zal dan gegeven worden aan de
hoogste risico’s. Tevens is het van belang dat de verouderde ICT-systemen gemoderniseerd worden.
De systemen zijn op dit moment namelijk zo verouderd dat zij een belemmering vormen voor het
dagelijkse werk van de inspecteurs. Ook zullen de uitvoeringsteams kleiner worden zodat er meer
aandacht kan zijn voor de aansturing en de begeleiding (NVWA, 2013).
4. Financiering (NVWA, 2013)
Deze verbeterslagen voor de NVWA moeten wel gefinancierd worden. Deze financiering zal van drie
kanten moeten komen. Als eerst zal het kabinet hiervoor extra geld beschikbaar stellen. Daarnaast
zal er een bijdrage moeten komen van de NVWA. Dit zal gerealiseerd moeten worden door
efficiënter te gaan werken. En als laatste zal ook het bedrijfsleven een bijdrage moeten leveren
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(NVWA, 2013).
4.4 Conclusie
De NVWA heeft de afgelopen jaren verschillende fusies meegemaakt. Dit betekent dat de
organisatie, zoals die nu in zijn huidige vorm staat, voort komt uit een groot aantal organisaties. Het
is een hele uitdaging (geweest) om dat op een goede manier in elkaar te laten passen. Deze fusies
kosten, zoals elke fusie, veel extra energie en inzet van een organisatie. Daarnaast zijn er ook veel
bezuinigingen op de NVWA doorgevoerd. Tevens is de NVWA een organisatie is met een complexe
taak, namelijk toezichthouden op 23 verschillende domeinen met twee verschillende
opdrachtgevers. De recente incidenten en de aandacht die dit met zich mee heeft gebracht voor het
functioneren van de NVWA hebben er toe geleid dat er een verbeterplan is opgesteld voor de NVWA
om de NVWA zijn slagkracht terug te geven. Concluderend kunnen we stellen dat de NVWA zich al
geruime tijd in een gepolariseerde en dynamische omgeving bevindt waarbinnen zij op een zo goed
mogelijk manier hun werk moeten verrichten.
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Hoofdstuk 5 -- Media aandacht en de reactie van de NVWA
De hoofdvraag van dit onderzoek luidt:
“Op welke wijze reageert de NVWA op mediaberichtgeving en welke rol speelt
reputatie hierbij?”
Om een antwoord te kunnen geven op deze vraag zal in dit hoofdstuk eerst de media aandacht voor
de NVWA in de onderzochte periode uiteen gezet worden. Er zal niet alleen gekeken worden naar de
hoeveelheid media aandacht maar ook naar hoeveel meningen er gegeven worden over het
functioneren van de NVWA. Daarnaast zal gekeken worden over welke gebieden waarbinnen de
NVWA werkzaam is deze berichtgeving gaat. En ook de aard van de berichtgeving zal in kaart
gebracht worden. Hierbij wordt gekeken of de berichtgeving positief of negatief is. Als laatste zal in
dit hoofdstuk gekeken worden naar de reactie van de NVWA op deze berichtgeving. Hoe vaak heeft
de NVWA gereageerd op mediaberichtgeving? En welke afwegingen worden er gemaakt bij het wel
of niet reageren?
5.1 Hoeveelheid media aandacht
De afgelopen periode zijn er veelvuldig schandalen geweest rondom de voedselveiligheid. Daarnaast
zijn er diverse onderzoeken verricht naar het functioneren van de NVWA. Dit heeft er toe geleid dat
de NVWA de laatste periode veelvuldig het onderwerp is geweest van mediaberichtgeving. Om
duidelijk in kaart te brengen hoeveel de NVWA daadwerkelijk in het nieuws is geweest, is een
overzicht gemaakt van de mediaberichtgeving over de NVWA in de onderzochte periode, namelijk
van 1 januari 2012 t/m 31 maart 2014 (Zie grafiek 5.1). Gemiddeld verschenen er in alle landelijke en
regionale dagbladen per maand 338 berichten over de NVWA.
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Grafiek 5.1 Media aandacht NVWA

Opvallend in grafiek 5.1 zijn een aantal pieken in de mediaberichtgeving. De eerste relatief grote piek
is te zien in februari 2013. De media aandacht voor de NVWA is hier ruim verdubbeld in vergelijking
met de voorgaande maanden. Deze piek wordt voor een groot gedeelte veroorzaakt door de
paardenvleesfraude van Selten. Deze kwam in februari 2013 aan het licht en heeft gezorgd voor
grote media aandacht. In april 2013 vindt een grote recall van dit vlees plaats en, zoals te zien is in de

29

grafiek, leidt deze recall weer tot een piek in de mediaberichtgeving. De echte grote piek zien we in
februari 2014. In de maanden daarvoor is de media aandacht al aan het toenemen. Dit komt door
verschillende rapporten die verschijnen over de NVWA en het daarop volgende verbeterplan (plan
van aanpak) voor de NVWA dat eind 2013 naar de Tweede Kamer is gestuurd. In februari 2014 kwam
bovenop deze toch al toegenomen media aandacht de paardenvleesfraude van slachterij van Hattem
aan het licht. Deze fraude, en de recall van het vlees die daarop volgde, leidde eveneens tot veel
aandacht van de media.
Verrassend in grafiek 5.1 is dat de affaire met de salmonella besmette zalm, die speelde rond
oktober 2012 een veel kleinere piek in de media aandacht veroorzaakte. De media aandacht kwam
hier met 319 berichten niet eens boven het gemiddelde uit. Dit is enigszins opvallend aangezien deze
salmonella besmette zalm een direct risico opleverde voor de volksgezondheid. Er zijn meer dan
twintigduizend mensen ziek geworden van deze zalm. Tevens zijn er vier mensen overleden aan deze
uitbraak (OvV, 2013). Toch kreeg deze zalm affaire veel minder media aandacht dan de
paardenvleesfraude. Opmerkelijk want de paardenvleesfraude vormde geen direct risico voor de
volksgezondheid. Mogelijke verklaring hiervoor is dat zalm een probleem binnen Nederland was en
paardenvlees een Europees breed probleem. Daarnaast was paardenvleesfraude een nieuw
fenomeen. Dit was met de zalm niet het geval. Mensen die ziek worden van voedsel komen immers,
hoe erg het ook is, vaker voor.
In de rest van dit onderzoek is alleen gekeken naar de artikelen die verschenen zijn in de Boerderij,
de Volkskrant en de Telegraaf. In 2012 zijn in deze bladen in totaal 123 berichten verschenen over de
NVWA. In 2013 was dat bijna het dubbele, namelijk 235 berichten en in het begin van 2013 waren
dat er al 72.
5.2 Aantal meningen / positief of negatief / terrein
In de onderzochte periode zijn dus aardig wat berichten verschenen over de NVWA. Echter niet al
deze berichten bevatten ook een oordeel over de NVWA. Een groot deel van de berichtgeving
bevatte, omtrent het handelen van de NVWA, een mededeling, zoals:
Tijdens een routinecontrole op een melkgeitenbedrijf in het Drentse Elim is Q-koorts
geconstateerd. […] Hoe die dieren dan toch de bacterie, die de koorts veroorzaakt, hebben
opgelopen, wordt door de NVWA onderzocht (De Telegraaf, 20 april 2012).
Dit soort berichtgeving is niet verder meegenomen in dit onderzoek. Er is gekeken naar de berichten
die een direct negatief of positief oordeel bevatten over de NVWA. Dit waren in 2012 17 berichten, in
2013 waren dat 54 berichten en in de bekeken periode van 2014 waren dat 19 berichten. Hiermee is
in totaal in de onderzochte periode gekeken naar 90 berichten, verschenen in de Boerderij, de
Volkskrant en de Telegraaf, die een oordeel bevatten omtrent de NVWA.
Deze 90 artikelen zijn verdeeld over verschillende terreinen waarbinnen de NVWA werkzaam is. Het
resultaat hiervan is weergegeven in figuur 5.1:
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Figuur 5.1 Artikelen onderverdeeld in verschillende terreinen waarbinnen de NVWA werkzaam is

In deze figuur is duidelijk te zien dat verreweg de meeste media aandacht in de onderzochte periode
gaat over voedselveiligheid. Hierbij valt wel op te merken dat veel berichten een combinatie van de
onderwerpen voedselveiligheid en fusie/bezuinigingen bevatten. Deze berichten zijn echter in één
categorie ingedeeld. Alleen berichten die enkel gaan over de fusie en de bezuinigingen zijn ingedeeld
in deze categorie. Berichten die gaan over het feit dat de voedselveiligheid in het geding is, mede
door de fusie en de bezuinigingen, zijn ingedeeld in de categorie voedselveiligheid. Deze
berichtgeving gaat namelijk voor een deel over de fusie en de bezuinigingen, maar gaat helemaal
over de voedselveiligheid. Het is opvallend dat deze overlap tussen een onderwerp en de fusie en
bezuinigingen vrijwel alleen voorkomt bij voedselveiligheid. In zeer geringe mate valt deze overlap
ook te zien bij het onderwerp horeca en retail, als het gaat om het rookverbod of de controle op de
leeftijdsgrens voor alcohol. Toch is veruit de grootste overlap waarneembaar bij voedselveiligheid.
Voedselveiligheid staat volop in de belangstelling en veruit de meeste belangstelling vanuit de media
is hierop gericht, alsook de kritiek op de fusie en de bezuinigingen. De aandacht vanuit de politiek en
vanuit de NVWA richt zich eveneens sterk op dit gebied. Denk hierbij aan de verschillende rapporten
over het toezicht op de vleessector en het aparte verbeterplan voor de vleesketen dat opgesteld is
naast het algemene verbeterplan.
Het feit dat voedselveiligheid de boventoon voert heeft ook te maken met waar mensen de NVWA
van kennen (R01&R03). Daarnaast is dit ook iets waar in de tijd een verschuiving in optreedt. Nu is
het voedselveiligheid, maar een aantal jaar terug stond een ander onderwerp het meest in de
belangstelling. Feitelijk kun je vaststellen dat periodiek in de media en in de politiek de aandacht
voor onderwerpen fluctueert:
Afgelopen drie jaar heb ik in mijn functie en de Haagse politiek gezien, voedselveiligheid was
2013/2014 echt je van het. In de periode daarvoor was aandacht voor voedselveiligheid veel
minder. Dus je ziet daarin ook wel een maatschappelijke verschuiving. Wat vinden wij als
maatschappij nou belangrijk (R05).
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Behalve met wat wij als maatschappij belangrijk vinden heeft het ook te maken met de incidenten
die plaatsvinden. De afgelopen periode spelen de meeste van deze incidenten op het gebied van
voedselveiligheid. Dit is mede een reden waarom voedselveiligheid op dit moment de boventoon
voert:
Voedsel heeft een grote impact, maar vergis je niet, want de Q-koorts is nog niet eens zo lang
geleden. Maar dan heb je de zalm en Selten en van Hattem. Het journalistiek ‘geheugen’
richt zich meer op de actualiteit (R03).
Van de totaal 90 artikelen die een oordeel bevatten over de NVWA, en dus meegenomen zijn in dit
onderzoek, zijn er 5 berichten die een positief oordeel bevatten over het handelen van de NVWA en
85 berichten die een negatief oordeel bevatten over het handelen van de NVWA. Er zijn dus
aanzienlijk meer berichten geweest de afgelopen periode die een negatief oordeel over de NVWA
bevatten. Hierbij moet opgemerkt worden dat alleen de berichten met een duidelijk oordeel
meegenomen zijn, dit verklaart voor een deel waarom er vele male meer negatieve berichtgeving is
dan positieve berichtgeving, immers positieve berichtgeving is in de regel geen nieuws.
5.3 Reactie NVWA
Bij zowel de positieve als de negatieve berichtgeving is gekeken naar de reactie van de NVWA op
deze berichten. Hierbij is enkel gekeken of er een directe reactie van de NVWA is gegeven op het
bericht. Dus een reactie die ook expliciet genoemd wordt in het bericht. Denk hierbij aan:
[…] Daar proberen we een einde aan te maken, aldus de zegsman van de dienst. Maar door
de beperkte middelen van de NVWA zullen andere gemeentes daardoor minder gecontroleerd
worden, erkent de NVWA (De Telegraaf, 4 mei 2013).
De NVWA heeft in de 5 gevallen van positieve berichtgeving op 1 bericht gereageerd. In de 85
gevallen van negatieve berichtgeving heeft de NVWA op 15 berichten gereageerd. Hierbij moet
aangegeven worden dat de NVWA niet op alle berichtgeving de kans had om te reageren. Er zit ook
berichtgeving bij van ingezonden brieven of een verslag van een stelling van de dag waarop de NVWA
niet de mogelijkheid had om rechtstreeks op de reageren.
Als we niet specifiek naar elk bericht apart kijken, maar naar het onderwerp van het bericht en of de
NVWA over dat onderwerp iets heeft gezegd in de media, zien we dat de NVWA op de meeste
gebeurtenissen wel een reactie heeft gegeven. De aard van deze reactie is erg verschillend en
varieert van het aangegeven dat er een onderzoek loopt, tot het geven van feiten en cijfers, tot een
uitleg van hun handelen. Opvallend is dat er op de beschuldigingen dat de NVWA kapot is bezuinigd,
de fusie volledig mislukt is en de NVWA geen kennis en expertise meer bezit helemaal geen reactie is
van de kant van de NVWA. Waar bij de andere onderwerpen helemaal niet, of ergens halverwege,
een scheidslijn komt tussen de NVWA en de politiek, is dit onderwerp geheel politiek.
Binnen de NVWA zijn er verschillende afwegingen die gemaakt worden bij het wel of niet reageren
op mediaberichtgeving. Toch is er eigenlijk, zoals deze medewerker ook aangeeft, niet echt een vaste
richtlijn voor het wel of niet reageren:
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We hebben niet een standaard checklist of een afwegingskader. Het wordt case bij case
besproken. […] De cases hebben vaak een uniek karakter. Wel zijn er soms parallellen met
cases uit het verleden. Deze ervaringen worden met elkaar besproken voor de juiste nieuwe
keuzes (R03).
Het afwegingskader hoe te reageren op mediaberichtgeving is dus niet kant en klaar aanwezig. Toch
zijn er wel een aantal afwegingen die in elke casus gemaakt worden. Als eerste wordt er geprobeerd
te zoeken naar een handelingsperspectief voor de consument:
We zoeken vooral naar dat handelingsperspectief met communicatie. Kijk daar gaat het
uiteindelijk om, wat moeten mensen ermee. Je hebt aan de ene kant bedrijven die in actie
moeten komen en je wilt ook het publiek beschermen en daar is eveneens een
handelingsperspectief belangrijk voor (R03).
Daarnaast lijkt het een soort algemene richtlijn te zijn om alleen over feitelijke informatie te
communiceren:
Je zou moeten communiceren over de feiten en enkel en alleen de feiten, daar ben je van
(R05).
Hoewel de meeste medewerkers het erover eens zijn dat het goed is dat er alleen over de feiten
wordt gecommuniceerd, zijn zij het er wel over eens dat er vaak meer feiten beschikbaar zijn dan er
naar buiten worden gebracht. Deels is dit afhankelijk van de wet- en regelgeving waarmee de NVWA
te maken heeft. Een ander belangrijk aspect hierbij is dat goed nieuws vaak niet nieuwswaardig
genoeg is voor journalisten om over te nemen. Incidenten of publiekswaarschuwingen komen vaak
veel beter door. Daarnaast wil de NVWA ook niet altijd alle feiten naar buiten brengen, bijvoorbeeld
omdat er nog een strafvervolging aan zit te komen:
Als je dingen hebt die opkomen via de IOD, de opsporingsdienst, en er zit mogelijk een
strafrechtelijke vervolging nog aan, dan moet er worden afgestemd met het Openbaar
Ministerie. Je wilt natuurlijk ook niet dat je met je communicatie het onderzoek of de lopende
strafzaak in de wielen rijdt (R07).
Daarnaast spelen ook politieke overwegingen een belangrijke rol voor de NVWA bij het al dan niet
reageren op mediaberichtgeving. De NVWA is een organisatie die op een relatief korte afstand staat
van de politiek en hierbinnen moet opereren. In hun reactie zullen zij dus ook continu rekening
moeten houden met deze politieke context waarbinnen zij opereren:
Bij alles wat wij doen en wat wij naar buiten brengen proberen wij in te schatten moet het
departement dit weten. Wij zijn formeel onafhankelijk, maar in de praktijk valt dat in zoverre
mee, je zit in een politieke omgeving, dus je moet bij alles wat je doet afwegen wat is de
politieke consequentie (R02).
Deze afweging wordt elke keer gemaakt en leidt er soms dus toe dat de NVWA niet meer reageert
omdat een onderwerp te politiek gevoelig is. Er zijn dan bijvoorbeeld Kamervragen over gesteld en
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het is dan aan de minister om de woordvoering daarover te voeren.
5.4 Onderwerpen Kamervragen
Zoals duidelijk geworden is uit de bovenstaande paragraaf, blijven sommige onderwerpen bij de
NVWA terwijl andere onderwerpen op de politieke agenda komen te staan. Om te kijken hoe
belangrijk een onderwerp voor de politiek is, is in dit onderzoek gekeken naar de Kamervragen die
gesteld zijn over NVWA. In de periode van 1 januari 2012 t/m 31 maart 2014 zijn er in totaal 64
Kamervragen gesteld over de NVWA. Van deze vragen waren er 2 mondelinge vragen en 62
schriftelijke vragen. In dit onderzoek is gekeken naar de schriftelijke vragen. Er is gekeken naar het
onderwerp van de vragen, daarnaast zijn ook de Kamervragen ingedeeld over verschillende terreinen
waarbinnen de NVWA werkzaam is (figuur 5.2).

Terreinen Kamervragen
Productveiligheid
3%
Plant en Gewas
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42%

Voedselveiligheid
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Figuur 5.2 Kamervragen ingedeeld op verschillende terreinen waar de NVWA werkzaam is

Opvallend in figuur 5.2 is dat de meeste Kamervragen gaan over het onderwerp dier. Hierbij moet
opgemerkt worden dat 21 van de 26 Kamervragen op dit terrein bij de Partij voor de Dieren vandaan
komt. Dit is ruim 80% van de vragen die binnen dit terrein valt. Het politieke klimaat in Nederland
met daarin een Partij voor de Dieren is dus zeker van belang voor de politieke gevoeligheid die
bepaalde onderwerpen hebben:
Het feit dat dierwelzijn zo in de belangstelling staat heeft te maken met een aantal ‘one issue’
partijen die we in Nederland hebben. Denk aan mevrouw Thieme met de Partij voor de Dieren
(R01).
Nog niet zo lang geleden was dierwelzijn echt iets wat alleen voor de Partij voor de Dieren was,
inmiddels is dit ook overgenomen door andere partijen:
Dierwelzijn was zeker in 2011/2012 een heel erg Partij voor de Dieren issue en dat is het nog
steeds en dat is ook goed. De andere partijen hebben dat ook wel overgenomen. In de Kamer
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is hier veel meer aandacht voor (R05).
5.5 Reactie op een politiek gevoelig onderwerp
Binnen de NVWA wordt erkend dat zij werken binnen een politieke omgeving en dat hun reactie op
een politiek gevoelig onderwerp niet altijd mogelijk is. Er wordt dus zeker rekening gehouden met
deze politieke context waarin geopereerd moet worden:
Kijk je moet handhaven en je moet zus en je moet zo, dat moet je allemaal doen, maar binnen
de politieke context waarin we werken (R03).
Toch hebben veel medewerkers wel de behoefte om zelf meer te reageren op mediaberichtgeving.
Zij denken dat het wel eens beter over zou kunnen komen als de NVWA zelf zou reageren. Dit omdat
mensen niet altijd het vertrouwen in de politiek hebben. Zij zijn van mening dat het antwoord vanuit
de politiek vanzelfsprekend ook politiek gestuurd wordt en dat er vanuit de maatschappij soms meer
behoefte is aan een helder feitelijk antwoord dan aan een politiek gekleurd antwoord:
Ik denk dat het meer indruk maakt als we zelf zouden reageren, het vertrouwen in de politiek
is namelijk niet altijd aanwezig. Mensen doorzien ook wel dat men in Den Haag is gevangen
door wat de media teweeg brengen. (R01)
Maar als je zelf wilt reageren zal je daarin wel rekening moeten houden met het ministerie. Je bent
immers onderdeel van dit ministerie en/of zij zijn de opdrachtgever. Kortom die politieke afweging
moet altijd gemaakt worden. Op het moment dat je kunt laten zien aan EZ en aan VWS dat die
politieke afweging binnen de NVWA op een goede manier gemaakt wordt dan is dat geruststellender
voor hen (R02). Hiervoor is het uiteraard van belang dat die politieke afweging in alle gevallen
gemaakt wordt. Om die afweging op een goede manier te kunnen maken is politieke kennis
noodzakelijk:
Heeft iedereen binnen de NVWA wel genoeg politiek benul? En tot hoever moet je dat politiek
benul hebben? Je moet met alles wat je ook doet in de gaten houden dat je onderdeel bent
van het ministerie. (R02)
Op het moment dat je als organisatie kan laten zien dat er genoeg kennis van de politiek aanwezig is
en dat de afweging op een goede manier, in overeenstemming met het ministerie gemaakt kan
worden, dan komt dat vertrouwen er steeds meer. Dit vertrouwen moet dus in grote mate verdiend
worden. Hierbij spelen de bewindspersonen van de NVWA een grote rol. Als de bewindspersonen het
gevoel hebben dat de NVWA ook in moeilijke tijden op een goede manier functioneert dan is er
vanzelf ook meer vertrouwen voor de NVWA op het gebied van communicatie (R06). De vraag die
dan speelt is hoe groot dat vertrouwen op dit moment is in de NVWA en welke verandering dat
teweeg brengt in de vrijheid die de NVWA krijgt in haar communicatie?
Ik zie feitelijk dat de ruimte die ons geboden wordt om te handelen eigenlijk steeds groter
wordt. Gebaseerd op alle kennis die wij hier hebben. Als ik zie hoeveel Kamerbrieven, debat
voorbereiding en dergelijke door ons hier gedaan wordt nou dan ben ik daar niet ontevreden
over. (R05)
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Niet alleen voor het aanleveren van feitelijke stukken naar de politiek biedt dit vertrouwen een
voordeel, maar ook voor de mogelijkheid tot het geven van een reactie naar buiten toe, naar de
media, biedt dat kansen:
De beperkingen vanuit de politiek om transparant te zijn waren heel erg aanwezig, maar dat
wordt wel minder. De laatste tijd hebben we zelf nu een iets assertievere communicatie
benadering. Het is ook zo dat als wij een autoriteitspositie willen bekleden, dan zullen we ook
zelfstandig dingen naar buiten moeten brengen. (R07)
Behalve dat het gaat om het vertrouwen dat aanwezig moet zijn vanuit Den Haag in de NVWA begint
er binnen de NVWA ook meer de behoefte te komen om de autoriteitspositie die zij hebben duidelijk
te maken en daarvoor te gaan staan. Het is niet alleen afwachten tot zij de ruimte krijgen van het
ministerie, maar die ruimte wordt ook steeds meer ingenomen door zelf meer te communiceren. Dit
zou zelfs nog verder uitgebreid kunnen worden:
Ik denk dat er wellicht meer mogelijk is dan dat we zelf oppakken, ook voor onze
communicatie mensen. Natuurlijk zijn veel zaken politiek gevoelig, maar je kunt wel constant
je feitelijke verhaal blijven verkopen. (R05)
Binnen de NVWA heerst dus wel de behoefte om meer te gaan reageren. Deze behoefte komt voort
uit het feit dat door de recente schandalen de autoriteitspositie van de NVWA vaak bekritiseerd
wordt. Hierin is communicatie een belangrijk punt:
Ik vind dat in onze ontwikkeling naar die autoriteitspositie, naar wij zijn de toezichthouder, wij
weten waar we het over hebben, vind ik dat de NVWA en communicatie daar veel assertiever
in zouden moeten zijn. (R05)
De wens binnen de NVWA om ook op een politiek onderwerp in grotere mate zelf te kunnen
reageren is dus aanwezig. Hierin worden ook langzamerhand meer kansen gepakt. Dit wordt als
noodzakelijk gezien om de autoriteitspositie van de NVWA weer duidelijk te krijgen.
5.6 Conclusie
De hoeveelheid media aandacht voor de NVWA kent pieken en dalen. Gemiddeld zijn in de periode
van 1 januari 2012 tot en met 31 maart 2014 per maand 338 berichten over de NVWA verschenen.
Ondanks dat er daarvoor ook enkele pieken in de media aandacht voorkomen, kunnen we stellen dat
de NVWA sinds eind 2013 te maken heeft met continue hoge media aandacht. Deze
mediaberichtgeving is wisselend van aard. De meeste berichtgeving is neutraal en gaat over feitelijke
informatie, al of niet naar buiten gebracht door de NVWA zelf. De rest van de berichtgeving bevat
een oordeel over het handelen van de NVWA. Dit oordeel is vaker negatief dan positief. Het feit dat
positieve berichtgeving vaak geen nieuws is speelt hierbij een belangrijke rol.
Op dit moment is voedselveiligheid het gebied dat de meeste media aandacht genereert. Dit heeft te
maken met de maatschappelijke belangstelling hiervoor alsmede waar mensen de NVWA van
kennen. Daarnaast is dit eveneens een gevolg van de recente incidenten. In de onderzochte periode
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staat voedselveiligheid het meest in de belangstelling, maar in de loop van de tijd treedt hierin
mogelijk een verschuiving op. Binnen de politiek is dierwelzijn het grootste issue. Dit is voornamelijk
het gevolg van het hebben van een Partij voor de Dieren.
Binnen de NVWA is geen vaste, overkoepelende communicatiestrategie aanwezig waar bij elk
incident op terug gevallen kan worden. Case bij case wordt bepaald om wel of geen reactie te geven
op een incident. Hierbij speelt de wet- en regelgeving een belangrijke rol. Daarnaast is ook de
ervaring met voorgaande incidenten van belang, al gaat het dan om de ervaring die leeft bij de
medewerkers individueel en is deze nergens vastgelegd. De politiek speelt eveneens een belangrijke
rol bij het wel of niet reageren op mediaberichtgeving. De NVWA is namelijk onderdeel van het
ministerie van EZ en zowel het ministerie van EZ als het ministerie van VWS zijn opdrachtgever. Er
wordt opgemerkt dat er de laatste tijd meer ruimte komt vanuit de ministeries om te reageren.
Daarnaast is er binnen de NVWA een ontwikkeling gaande van meer reageren en een assertievere
communicatiebenadering hanteren, ook als een onderwerp politiek gevoelig ligt. Wel moet deze
communicatie gaan over feiten en niks anders dan de feiten. Een normatieve waarde hieraan hangen
wordt niet gezien als iets wat de NVWA kan en mag doen, dit moet aan de minister over gelaten
worden. De wil om zelf meer naar buiten toe te communiceren vanuit de NVWA, komt vooral voort
uit het meer willen bekleden van de autoriteitspositie. Het assertiever communiceren wordt als
belangrijke bijdrage gezien voor het bekleden van die autoriteitspositie.
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Hoofdstuk 6 -- Reputatie
In dit onderzoek wordt mede gekeken naar de rol die reputatie speelt bij de reactie van de NVWA.
Reputatie zou aan twee kanten een rol kunnen spelen. Aan de ene kant gaat het om de reputatie die
de NVWA heeft en hoe die van invloed is op de reactie die zij geven. Daarnaast zou de reactie die de
NVWA geeft ook als doel kunnen hebben om een bepaalde reputatie neer te zetten. Deze beide
aspecten zouden elkaar eveneens kunnen beïnvloeden. Om te achterhalen welke rol reputatie speelt
bij het handelen van de NVWA, zal in dit hoofdstuk als eerste gekeken worden naar hoe de NVWA op
dit moment door de buitenwereld gezien wordt. Binnen de NVWA zijn hier in de afgelopen periode
geen onderzoeken naar gedaan. In dit hoofdstuk is met name gekeken naar de reputatie die de
NVWA in de politiek heeft. Dit is gedaan aan de hand van Kamerverslagen. Daarna is gekeken hoe
binnen de NVWA gedacht wordt over het oordeel dat de politiek en de buitenwereld over hen heeft.
Als laatste wordt in dit hoofdstuk gekeken hoe reputatie in algemene zin een rol speelt bij de reactie
van de NVWA. Hierbij wordt aangegeven dat het hebben van een goede reputatie de NVWA een
‘license to operate’ geeft.
6.1. Kamerdebatten en mediaberichtgeving
De reputatie van een organisatie wordt beïnvloed door mediaberichtgeving. Daarnaast is deze
mediaberichtgeving ook van invloed op de onderwerpen die besproken worden in de politiek. Dit
wordt duidelijk door het bestuderen van verslagen van politieke overleggen. Er wordt hierin door
politici geregeld verwezen naar de media. Dit zien we terug in onderstaand voorbeeld:
[…] De keten is lang en onoverzichtelijk. Dat is onwenselijk. De staatssecretaris heeft dat ook
gezegd, zo heb ik onlangs uit de media opgemaakt. […] (Dikkers, 14 maart 2013: TK26-991,
nr.355)
Daarnaast heeft de politiek ook kritiek op berichtgeving die vanuit de NVWA naar buiten komt:
[…] Ik ga nog wel even in op het persbericht van de NVWA. Wie heeft dat in vredesnaam
bedacht? Eerst stellen dat de voedselveiligheid van dit vlees niet kan worden gegarandeerd
om vervolgens te stellen dat er op dit moment geen concrete aanwijzingen zijn dat er een
gevaar is voor de volksgezondheid. Met zo’n persbericht worden verschillende signalen
afgegeven. Dat geeft onnodig onduidelijkheid. […] (Geurts, 25 april 2013: TK26-991, nr.360)
We zien hier dus terug komen dat hetgeen in de mediaberichtgeving naar voren komt soms
aanleiding vormt om besproken te worden in de Tweede Kamer terwijl andere onderwerpen hier
juist buiten blijven. Daarnaast zijn er ook onderwerpen waar dit andersom speelt. Deze onderwerpen
krijgen in de Tweede Kamer juist meer aandacht dan in de media. De met salmonella besmette zalm
is hier een voorbeeld van. Dit incident is in de Tweede Kamer een belangrijk onderwerp geweest
terwijl dit, zoals in hoofdstuk 5 beschreven, tot weinig extra media aandacht heeft geleid. Dit is iets
wat ook in de politiek is opgevallen:
[…] Ik vraag speciale aandacht voor Foppen. Al die schandalen die er zijn geweest, zijn
allemaal even erg. Maar ik vind dat Foppen veel te weinig aandacht heeft gekregen in de
pers. Daar zijn doden bij gevallen. Er zijn gewoon mensen overleden! Een journalist van TV
Gelderland heeft er heel veel aandacht aan besteed. Ik ben eens in zijn uitzending verschenen.
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Hij was het met mij eens dat aan deze zaak relatief weinig aandacht is besteed. […] (Graus, 6
februari 2014: TK33-835, nr.4)
Ook zien we in de politieke debatten terug dat het handelen wat de politiek in deze debatten doet en
de maatregelen die zij wil nemen voor een gedeelte reputatie-gedreven is. De politiek is zich ervan
bewust dat het vertrouwen dat de burgers hebben in de voedselveiligheid schade heeft opgelopen
door de recente voedselfraude. Deze schade moet worden hersteld. Dit blijkt uit onder andere
onderstaand voorbeeld:
[…] Het vertrouwen in voedsel dat hier geproduceerd, verkocht en gegeten wordt, is
geschaad. Dat moet op een of andere manier terugkomen. […] (Van Gerven, 25 april 2013:
TK26-991, nr.360)
Dit soort opmerking komen in de verslagen van politieke overleggen vaker naar voren. Het
vertrouwen in de voedselveiligheid moet weer terug komen. Mensen moeten ervan op aan kunnen
dat het voedsel veilig is en dat de controle hierop naar behoren functioneert. De politiek heeft er
vertrouwen in dat het verbeterplan voor de NVWA leidt tot een betere controle op de
voedselveiligheid.
6.2 Verschillende terreinen en de politiek
Als we afgaan op de verslagen over de NVWA wordt duidelijk dat alle gebieden waarbinnen de
NVWA werkzaam is, in de politiek besproken worden:
[…] Eerst moet er orde op zaken worden gesteld binnen de NVWA. Van het agrarisch
importplatform tot de palingsector heeft de Kamer waarschuwingen gekregen. […] (Geurts, 6
februari 2014: TK33-835, nr.4)
Ondanks dat er over alle terreinen gesproken wordt, is er veel variatie te zien in de frequentie.
Productveiligheid is nauwelijks ter sprake geweest. Terwijl er veel aandacht was voor
voedselveiligheid. Hierbij kreeg voornamelijk voedselfraude veel aandacht. Omtrent dit onderwerp
hebben zelfs twee aparte overleggen plaatsgevonden. Naast voedselveiligheid neemt ook het
onderwerp dierwelzijn een belangrijke plaats in. De politiek is zich eveneens bewust van het feit dat
dit de laatste tijd de belangrijkste onderwerpen zijn, zo blijkt onder andere uit onderstaand
fragment:
[…] 100% veiligheid bestaat natuurlijk niet, maar de samenleving heeft wel steeds meer
stijgende verwachtingen van de prestaties op het gebied voedselveiligheid, dierenwelzijn en
volksgezondheid. […] (Schouw, 30 januari 2013: TK26-991, nr.341)
In de politiek is daarnaast ook enige aandacht voor de visserij. Dit in tegenstelling tot de
mediaberichtgeving waarin nauwelijks iets over visserij naar voren komt. Erg veel aandacht in de
politieke verslagen is voor de mislukte fusie en de bezuinigingen. Hierin heeft de politiek een grote
rol gespeeld. De bezuinigingen worden dan ook terug gedraaid door de politiek.
6.3 Oordeel over NVWA: Rol voor politiek en bedrijfsleven
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Duidelijk is nu waar in de Tweede Kamer over wordt gesproken met betrekking tot de NVWA. Maar
welke mening is de politiek nu toegedaan over de NVWA? De politiek is het er vrijwel over eens dat
de fusie voor een groot deel van de problemen binnen de NVWA heeft gezorgd. De fusie zou een
kosten besparing met zich mee moeten brengen, deze beoogde kostenbesparing is echter niet
gerealiseerd. Dit had van tevoren al duidelijk kunnen worden als de fusie beter doordacht was:
[…] Dat betekent dat er alvorens te fuseren, onvoldoende is nagedacht over hoe zo’n fusie in
gang wordt gezet. Daar hebben wij als VVD in ieder geval lessen uit getrokken en schriftelijke
vragen over gesteld. Vervolgens is er bij nader inzien nog een tweede schriftelijke ronde bij
gekomen. Over toekomstige fusies moeten we beter nadenken. (Lodders, 6 februari 2014:
TK33-835, nr.4)
Niet alleen deze fusie heeft voor problemen gezorgd, de politiek is het er ook over eens dat de vele
bezuinigingen niet goed zijn geweest voor het functioneren van de NVWA. De bezuinigingen hebben
ertoe geleid dat binnen de NVWA te weinig capaciteit aanwezig is voor alle taken die zij uit moeten
voeren.
[…] Structurele wetsovertreding vraagt om een sterke voedselwaakhond, die afrekent met
wangedrag, maar de NVWA is in tien jaar tijd welbewust verzwakt: de NVWA is kapot
bezuinigd en uitgebeend. De onafhankelijkheid is in het geding geraakt en expertise is
verloren gegaan. […] (Thieme, 6 februari 2014: TK33-835, nr.4)
Van deze bezuinigingen en de fusie geeft de politiek zichzelf dus in grote mate de schuld, maar zij
pleiten de NVWA ook niet vrij. Vanuit het bedrijfsleven zijn vele klachten gehoord over het inefficiënt
functioneren van de NVWA. Kortom de NVWA heeft zijn zaken niet op orde, zo stelt de politiek:
[…] de afgelopen maanden steeds voor gepleit, eerst orde op zaken te stellen binnen de
NVWA, voordat er besluiten worden genomen over extra mankracht en middelen. […]
Voorgesteld wordt om de heffingen voor het bedrijfsleven aanzienlijk te verhogen, zonder
dat is aangetoond dat de organisatie en dienstverlening echt op orde zijn. […] Sinds ik
woordvoerder ben, heb ik uit het bedrijfsleven talloze voorbeelden ontvangen van een
inefficiënte NVWA. […] Ik wil van de bewindspersonen graag horen of er bij de NVWA al
stappen zijn gezet in het verbeteren van de planning, het indelen van teamleden en de inzet
van de juiste expertise op de juiste dossiers. […] (Lodders, 6 februari 2014: TK33-835, nr.4)
Door sommige politici wordt gesteld dat de NVWA minder efficiënt kan functioneren omdat zij onder
EZ vallen in plaats van onder VWS. Dit zou er toe leiden dat handelsbelangen voor
voedselveiligheidsbelangen gaan. De minister en de staatssecretaris delen deze mening niet. Zij
stellen dat voedselveiligheidsbelangen altijd voorrang hebben boven handelsbelangen. Binnen de
NVWA wordt erkend dat soms op een erg omzichtige manier met het bedrijfsleven wordt omgegaan.
Toch wordt dit probleem niet opgelost door de NVWA onder VWS te plaatsen, de grootste reden
voor de omgang met het bedrijfsleven ligt namelijk in de wet- en regelgeving. Bovendien wordt
wederom een verandering als niet wenselijk gezien voor de NVWA op dit moment. De NVWA heeft
er op dit moment vooral belang bij om in rustiger vaarwater te geraken (R02 & R03).
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Daarnaast is de politiek van mening dat ook het bedrijfsleven een verantwoordelijkheid heeft
omtrent de recente incidenten en daarmee ook een bijdrage zou moeten leveren aan het op orde
brengen van de NVWA. De verantwoordelijkheid van het bedrijfsleven kwam dan ook vooral naar
voren in de debatten over de financiering van de NVWA nu de bezuinigingen terug gedraaid worden.
Dat er ook een verantwoordelijkheid is voor het bedrijfsleven en dat één en ander ook met
moraliteit te maken heeft, zoals sommigen hebben gezegd, is zeer wel waar. Immers, hoe
minder mensen frauderen, hoe beter het toezicht op orde kan zijn. Dat is evident. Ook vanuit
die hoek kan er dus een bijdrage worden geleverd door het bedrijfsleven. (Dijksma, 6 februari
2014: TK33-835, nr.4)
Concluderend valt uit de politieke verslagen op te maken dat de politiek van mening is dat de fusie
en de bezuinigingen een groot deel van het probleem veroorzaakt hebben. Toch stellen zij ook dat er
binnen de NVWA een groot aantal zaken niet op orde is.
Binnen de NVWA is er op dit moment geen imago-onderzoek, hoe zij gezien worden door de
buitenwereld. Vroeger, bij de VWA, werd hier wel onderzoek naar gedaan (R03). Door de fusie is dit
stil komen te liggen. Toch is er binnen de NVWA wel de behoefte om dit weer op te starten:
Nu de organisatie weer staat in deze vorm zou ik er toch wel voor willen pleiten om dat weer
te gaan doen. Om weer een representatief beeld te krijgen van hoe kijkt de omgeving nou
tegen ons aan en komt dat overeen met hoe wij dat zelf zouden willen zien. (R03)
Ondanks alle kritiek de afgelopen periode op de NVWA, zijn de NVWA medewerkers wel overtuigd
dat de buitenwereld niet zo negatief tegen de NVWA aankijkt. Zij zijn van mening dat ook buiten de
NVWA wel bekend is dat er altijd incidenten zullen blijven, maar dat het er vooral om gaat hoe je
daarmee omgaat. Daarnaast hebben zich de afgelopen periode ook steunzenders in de maatschappij
ontwikkeld voor de NVWA, het rekenkamerrapport en uitgebeend zijn daar voorbeelden van. De
schuld wordt hier veelal bij de ministeries gelegd (R02):
Afgelopen jaar waren er 3 grote rapporten, de rekenkamer, van Silfhout en het OvV. De
rekenkamer zegt eigenlijk dat de politieke besluitvorming niet deugde. Van Silfhout is eigenlijk
hetzelfde verhaal, die zegt, ze moesten van de politiek fuseren die drie clubs en de haat en
nijd tussen VWS en EZ, dus ja eigenlijk allemaal externe factoren en de NVWA is een speelbal.
Het OvV is wel iets kritischer over het functioneren van de NVWA, terecht, maar daarbij wel
de aantekening dat het bedrijfsleven zelf daarin ook een grote rol speelt. Dus die drie bij
elkaar denk ik dat men wel snapt dat het niet alleen aan de NVWA te wijten is waar we nu
staan. (R05)
Daarnaast heerst het beeld dat de Kamerleden niet zo negatief denken over de NVWA. Vorig jaar
heeft de NVWA de hele vaste Kamercommissie ontvangen en hen uitgebreid verteld over het werk
dat plaatsvindt binnen de NVWA (R05). Hierdoor hebben de Kamerleden een duidelijk beeld
gekregen van de NVWA en de uitdagingen waar de NVWA mee te maken heeft. Kamerleden mogen
dat beeld dan misschien wel hebben, echter in de Kamer hebben zij te maken met incidenten:
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Over de hele linie is het beeld niet zo slecht, alleen de Kamer praat nooit over de hele linie, de
Kamer praat over incidenten. En incidenten zijn per definitie slecht en dat straalt op je af, zo
werkt dat. (R05)
Dit wordt binnen de NVWA ook als een algemeen gegeven beschouwd. De Kamer is er namelijk niet
om complimenten uit te delen (R02).
6.4 Verantwoording afleggen versus reputatie gedreven handelen
Binnen de NVWA zien we ook het afleggen van verantwoording terug. Verantwoording afleggen aan
de politiek wordt als een vanzelf sprekend onderdeel van het werk binnen de NVWA gezien. Er wordt
immers gewerkt binnen een politieke omgeving, dit wordt dan ook niet als een obstakel gezien. Aan
de politiek moet duidelijk uitgelegd worden waarop je een besluit neemt en op basis van welke
overwegingen dit gebeurd is. Als je dit op een goede manier kan doen dan kan je de bewindspersoon
prima overtuigen (R06).
Een aantal medewerkers binnen de NVWA zien dat het afleggen van verantwoording alleen maar
verder uitgebreid wordt; het is niet meer alleen verantwoording af leggen aan de politiek, maar ook
in steeds grotere mate aan het publiek, aan de media, aan de maatschappij:
Toen ik hier 4 jaar geleden ben komen werken was de NVWA een hele gesloten organisatie. Ik
ben me daar tegen gaan verzetten en we hebben daar wel wat problemen mee gehad, maar
langzamerhand zie je wel dat mensen meer open worden en naar buiten willen treden en
meer verantwoording af willen leggen aan de maatschappij in plaats van alleen naar de
opdrachtgever. (R02)
Het verantwoording afleggen bestaat dus wel binnen de organisatie, maar daarnaast is er ook een
andere trend waarneembaar. Deze trend gaat de kant op van het reputatie-gedreven handelen. Door
het hebben van een goede reputatie krijgt de organisatie namelijk een ‘license to operate’. Hiervoor
is het wel eerst noodzakelijk om duidelijk te stellen waar de organisatie voor staat:
Je moet duidelijk maken dat je als NVWA niet alles kunt controleren. […] Je moet eigenlijk een
continue onderstroom creëren, waarin je je duidelijk profileert als toezichthouder, hier zijn we
wel van en hier zijn we niet van. (R07)
Dat duidelijk aangegeven waar de organisatie wel van is, maar vooral ook wat niet de
verantwoordelijkheden zijn van de organisatie, geeft een verschuiving die niet meer alleen gericht is
op het afleggen van verantwoording. Op het moment dat er veel incidenten zijn waarbij de NVWA
betrokken is, worden alle problemen die, al is het maar in zeer beperkte mate, met de NVWA te
maken hebben die kant opgeschoven. Op die manier moet er constant verantwoording afgelegd
worden. Door duidelijk aan te geven waar de NVWA wel en niet van is kan deze kritiek op sommige
momenten ook afgeschoven worden:
Een tijdje geleden naar aanleiding van het boek van Marcel van Silfhout en de pizza’s die hij
had laten testen door private laboratoria waar paardenvlees op zat, kijk dat heeft niks met de
NVWA te maken, maar wat schetst mijn verbazing, nou ja het schets mijn verbazing eigenlijk
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niet meer, komen er toch Kamervragen deze kant uit, van nou hoe is het toch mogelijk wat
doet de NVWA daar dan aan. Nou weet je vrienden, volgens mij zijn wij daar helemaal niet
van (R05).
Om op deze manier te kunnen reageren is het wel noodzakelijk voor de NVWA om een beeld te
schetsen van waar zij wel van zijn en waar zij niet van zijn. Binnen de NVWA wordt het momenteel
nog als lastig ervaren om dit beeld duidelijk neer te zetten:
Wat ik merk als het gaat om de hele communicatie en waar reageer je wel op en waar
reageer je niet op, dat we als NVWA moeite hebben om duidelijk te stellen waar zijn we wel
van en waar zijn we niet van. […] En wat wij op dit moment doen, omdat wij ons verhaal vaak
niet klaar hebben, hollen we achter de feiten aan. En moeten we steeds proberen om toch
maar weer de deuken in ons imago wat op te krikken. (R08)
Binnen de NVWA zijn de eerste stappen gezet om dit beeld duidelijker te krijgen. Een goed voorbeeld
hiervan is de website die langzaam aangepast wordt. Hier wordt op dit moment al voor de
vleesketen laten zien op welke manier er gehandhaafd wordt en waar de risico’s in de vleesketen
zitten. Ook wordt hier duidelijk gemaakt wat men van de NVWA kan verwachten op deze gebieden.
Een ander voorbeeld hiervan is het steeds meer openbaar maken van bedrijfsprofielen. Op dit
moment wordt voor lunchrooms al aangegeven of zij groen, oranje of rood zijn. Consumenten
hebben op deze manier eveneens meer inzicht in de gegevens. De doelstelling is om deze
openbaarmakingen ook breder door te trekken naar andere gebieden. De verwachting binnen de
NVWA is, als we duidelijk kunnen maken waar we van zijn en waar we voor staan dan wordt het
beeld wat met heeft van de organisatie beter en daarmee de handhaving makkelijker:
Als jij je als ‘underdog’ opstelt en defensief communiceert, dan bevestig je dat beeld. Dat
bevordert de naleving ook niet. Maar als je laat zien dat we echt wel daar zijn waar het echt
nodig is en als we wat vinden dan pakken we ook echt door, dan maakt dat uit. Als je als
slappe hap op de kaart staat, dan kunnen ook de inspecteurs daardoor sneller te maken
krijgen met intimidatie. We moeten gewoon meer rechtop gaan staan, van nou hier staan we
voor. Het is ook een imagokwestie (R07).
Het hebben van een goede reputatie is dus van groot belang voor de organisatie. Op deze wijze
wordt een ‘license to operate’ gecreëerd:
Als je de mogelijkheid hebt om duidelijk te maken waarom je het doet kun je werken aan je
eigen reputatie. Een goede reputatie geeft je een ‘license to operate’. (R01)
Meer reageren naar buiten toe, naar de media, wordt als hulpmiddel gezien om de positie van de
NVWA duidelijker te maken en op die manier ook de reputatie neer te zetten. Dit meer kunnen
reageren heeft niet alleen met de politieke beperkingen en kansen te maken, de inspecteur-generaal
(IG) van de organisatie speelt hierin eveneens een belangrijke rol. Er is binnen de NVWA een verschil
waarneembaar tussen de huidige IG en de vorige IG. De huidige IG, Harry Paul, probeert hier veel
meer de ruimte te pakken en ziet het belang van media aandacht wel in (R01). Behalve dat de
nieuwe IG meer op zoek is naar de mogelijkheden om naar buiten te treden heerst ook het beeld dat
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de nieuwe IG een andere rol speelt bij de reputatie van de NVWA:
Volgens mij kun je alleen maar zeggen; Harry Paul is de enige die de wereld nog kan redden.
Dat is toch wel een beetje het beeld wat heerst en dat is niet helemaal onterecht. Daar hangt
dus ook de reputatie van af. (R02)
Het gezag en de positie die de huidige IG, Harry Paul heeft wordt al belangrijk aangegeven. Zowel in
de reactie naar buiten toe als in het feit dat de positie en persoonlijkheid van de IG bijdragen aan de
reputatie, alsook in het omgaan binnen de organisatie met kritiek:
Het is wel stevig wat er op je af komt, maar ik geloof Harry daarin altijd wel, als er kritiek
komt moet je die accepteren als een cadeautje en ervan leren en daarmee omgaan. En alleen
dan kom je verder (R05).
6.5 Conclusie
De onderwerpen die in de media besproken worden zijn niet altijd de onderwerpen die eveneens in
de Kamer besproken worden. Een voorbeeld hiervan is het incident met de salmonella besmette
zalm, dit incident heeft in de Kamer duidelijk meer aandacht heeft gekregen dan in de media. De
mening die de politiek heeft over het functioneren van de NVWA is niet zo slecht. De Kamerdebatten
gaan over incidenten en incidenten zijn per definitie slecht. In dit licht wordt het handelen van de
NVWA ook vanuit een kritisch perspectief bekeken. Toch ziet ook de politiek wel in dat de fusie en de
bezuinigingen hebben geleid tot veel van de problemen die binnen de NVWA spelen. Dit waren
politieke beslissingen en hierin valt de NVWA dus niets te verwijten. Binnen de NVWA heerst
eveneens het gevoel dat het beeld wat de politiek heeft over de NVWA niet zo negatief is. Men is van
mening dat er binnen de politiek wel begrip is voor de situatie waarin de NVWA verkeerd. De NVWA
heeft namelijk te maken gehad met een grote fusie en met fikse bezuinigingen. Binnen de
maatschappij zou deze gedachte eveneens overheersen. Verschillende steunzenders die er zijn voor
de NVWA, namelijk het rekenkamerrapport, het OvV rapport en het onderzoek van van Silfhout,
zouden hiervan de oorzaak zijn.
Tot slot is duidelijk geworden dat verantwoording afleggen nog steeds iets is waar de NVWA mee te
maken heeft en wat nog steeds een belangrijk aspect is. Echter daarnaast is een verschuiving
waarneembaar naar de behoefte om meer reputatie-gedreven te handelen. Belangrijk hierbij is om
naar de buitenwereld toe te laten zien waar de NVWA wel van is en waar de NVWA niet van is.
Hiermee wordt geprobeerd een bepaald beeld van de NVWA neer te zetten. Op het moment dat dit
beeld duidelijk neer gezet is, is het mogelijk hiernaar te verwijzen in een reactie. Zo kan sommige
kritiek afgewezen worden, waardoor niet over alles verantwoording afgelegd hoeft te worden. Op dit
moment is het voor de NVWA als organisatie nog niet eenvoudig om dit beeld duidelijk neer te
zetten. Dit leidt ertoe dat zij vaak achter de feiten aan lopen en achteraf de deuken in hun imago
moeten proberen te herstellen in plaats van deze te voorkomen. Inmiddels worden de eerste
stappen gezet om duidelijk te maken waar de NVWA wel van is en waar de NVWA niet van is.
Het belang van een goede reputatie wordt erkend omdat dit een ‘license to operate’ geeft.
Daarnaast komt het beeld naar voren dat er bij de reputatie bepaling omtrent de NVWA een grote
invloed uitgeoefend wordt door de persoonlijkheid van de IG.
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Hoofdstuk 7 – Casussen
Om de bevindingen uit de voorgaande hoofdstukken verder te illustreren en te kijken hoe deze
algemene bevindingen binnen de NVWA stand houden als we kijken naar individuele incidenten,
worden in dit hoofdstuk een aantal casussen nader beschreven. Als eerste zal gekeken worden naar
de salmonella besmette zalm. Dit incident speelde eind 2012. Hierna zal de paardenvleesfraude
beschreven worden. Hierbij zal zowel de paardenvleesfraude bij Selten, begin 2013, als de
paardenvleesfraude begin 2014 bij van Hattem aan bod komen. Voor deze casussen is gekozen
omdat deze opvallen bij het bestuderen van de media aandacht die er voor de NVWA was in de
onderzochte periode. Elke casus zal als volgt behandeld worden: als eerste zal een korte inleiding op
de casus gegeven worden. Daarna zal de media aandacht voor deze casus behandeld worden,
gevolgd door de reactie van de NVWA op deze casus.
7.1 Salmonella besmette zalm
Vrijdag 28 september 2012 verschijnt in het ANP dat gerookte zalm van Foppen uit Harderwijk
mogelijk salmonella bevat. Aan de supermarktketens is gevraagd om deze zalm uit de schappen te
halen (ANP, 2012). Een dag later wordt er in veel kranten aan consumenten afgeraden om gerookte
zalm te eten. Reden hiervoor is een besmetting van gerookte zalm afkomstig van de firma Foppen
met een salmonella bacterie. Dit is de eerste keer dat salmonella aangetroffen wordt in zalm. Deze
salmonella besmetting vormt een ernstig risico voor de volksgezondheid. Vooral jonge kinderen en
ouderen lopen hierbij een groot risico (o.a. AD, 2012 & Trouw, 2012). Nog geen paar dagen later
wordt dit volksgezondheidsrisico al pijnlijk duidelijk als de kranten publiceren dat sinds eind juli zeker
200 mensen ziek zijn geworden na het eten van deze besmette zalm (ANP, 2012). Dit blijkt nog maar
een topje van de ijsberg te zijn, al gauw wordt duidelijk dat er meer dan 600 mensen ernstig ziek zijn
en dat er 200 mensen in het ziekenhuis liggen. Op 12 oktober wordt vervolgens bekend dat er twee
sterfgevallen zijn naar aanleiding van de salmonella besmette zalm (OvV, 2013).
7.1.1 Media aandacht voor het incident
De NVWA speelt een grote rol bij een incident als deze, één van de taakstellingen van de NVWA is
namelijk om de voedselveiligheid te waarborgen. De eerste signalen van een salmonella uitbraak in
Nederland kwamen begin september al aan het licht (Intranet NVWA, 2012). Naar aanleiding daarvan
is een onderzoek ingesteld om te achterhalen wat de bron van de besmetting was. Dit onderzoek
nam enige tijd in beslag en op woensdag 26 september kwam de gerookte zalm als bron van de
besmetting in beeld (Intranet NVWA, 2012). Dit was aanleiding voor de NVWA om gelijk inspecteurs
naar het betreffende bedrijf, Foppen in Harderwijk, te sturen om daar monsters te nemen. Deze
monsters zijn geanalyseerd en een dag later werd duidelijk dat dit inderdaad de bron van de
salmonella besmetting was.
Het spreekt voor zich dat de NVWA naar aanleiding van een incident van deze omvang veelvuldig in
het nieuws is geweest. Op vrijdag 28 september werd het bericht naar buiten gebracht via het ANP.
Dit bericht leidde op 29 september tot 22 berichten in verschillende regionale en landelijke
tijdschriften:
Gerookte zalm van visfabrikant Foppen uit Harderwijk kan besmet zijn met salmonella. De
NVWA meldde gisteren dat de vis onder meer verkocht is bij Albert Heijn, Aldi en
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supermarkten die inkopen via organisatie SuperUnie. Het is onbekend om hoeveel besmette
vis het gaat. […] (Trouw, 29 september 2012)
Op 3 oktober wordt er door de NVWA eveneens een waarschuwing geven voor producten waarin de
gerookte zalm verwerkt is:
De NVWA waarschuwt consumenten ook voor producten waarin gerookte zalm van
visfabrikant Foppen is verwerkt. Het gaat onder meer om bepaalde maaltijdsalades met zalm
en zalmsalades, meldt de autoriteit woensdagavond. (ANP, 3 oktober 2012)
Dit bericht wordt de dag erna overgenomen door de andere landelijke en regionale bladen. In deze
berichten komt duidelijk naar voren dat de producten inmiddels van de markt zijn gehaald, maar dat
het mogelijk is dat consumenten sommige van deze producten nog in de diepvries hebben.
Consumenten wordt aangeraden hiernaar te kijken en deze producten direct weg te gooien. Verder
kent het nieuws in deze dagen veel berichten over het aantal besmette mensen. Hieronder is een
overzicht weergegeven van de media aandacht omtrent dit incident:
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Grafiek 7.1: Media aandacht salmonella besmette zalm

7.1.2 Vervolg media aandacht
De eerste media aandacht voor dit incident valt in verhouding mee, vooral het nieuws dat de NVWA
zelf naar buiten brengt wordt overgenomen. Via de nieuwsberichten wordt hiermee voornamelijk
feitelijke informatie gegeven. In de periode hierna zien we dat het incident nog niet afgelopen is en
zo ook de media aandacht die er voor hiervoor is. Hieronder is een overzicht gegeven van het vervolg
van de media aandacht voor dit incident:
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Grafiek 7.2: Vervolg media aandacht salmonella besmette zalm

Uit deze grafiek wordt duidelijk dat niet alleen het directe incident aanleiding vormde voor de media
aandacht, maar dat de media aandacht daarna nog een aantal grote pieken kende. De eerste piek
kwam op 11 oktober en werd veroorzaakt doordat het RIVM meldde hoeveel zalmbesmettingen er
op dat moment geconstateerd waren. Dit aantal was binnen een week tijd gestegen van 200 naar
550 gevallen (ANP, 2012). Voor de media vormde dit aanleiding voor vele nieuwsberichten. Op 13
oktober vond er wederom een ernstige ontwikkeling plaats; twee personen waren overleden na het
eten van de besmette zalm (o.a. Brabants Dagblad, 2012). Dit vormde aanleiding voor 52 berichten in
de landelijke en regionale dagbladen.
Op 15 oktober wordt in de mediaberichtgeving voor het eerst met een beschuldigende vinger naar
de toezichthouder gewezen. Er wordt voornamelijk kritiek geuit op het feit dat de producten waarin
de salmonella besmette zalm verwerkt is, zo laat zijn terug gehaald:
Met de terugroepactie rond de besmette zalm van het Harderwijker bedrijf Foppen is iets
vreselijk misgegaan. Het had nooit vijf dagen mogen duren voor deze actie naar andere
producten werd uitgebreid. “Iemand heeft zitten slapen”, zegt de
voedingsmiddelendeskundige Ijsbrand Velzeboer van adviesbureau Scienta Nova in Raalte. Hij
verbaast zich enorm over de dingen die zijn gebeurd rondom de terugroepactie. “De
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit meldt de consument vijf dagen na de eerste ‘recall’
dat de zalm ook best in andere producten verwerkt zou kunnen zijn en produceert een lange
lijst met producten die ook meer bij de terugroepactie betrokken moeten worden. Of de
NVWA heeft hier niet naar gevraagd of Foppen is vergeten hieraan te denken. […] (De Stentor
/ Deventer Dagblad, 15 oktober 2012)
Op 17 oktober verschijnen er 46 berichten. De exacte bron van de zalmbesmetting kan dan
aangewezen worden. Bekend is dan dat de zalm afkomstig is van de Griekse vestiging van Foppen en
dat de oorzaak van de besmetting zit in het feit dat de bakjes die ze hier altijd gebruiken, vervangen
zijn voor poreuze bakjes. Die heeft er toe geleid dat de salmonellabesmetting plaats kon vinden (o.a.
NRC, 2012). Daarnaast komt dan ook de melding dat er mogelijk een derde persoon is overleden aan
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de salmonella besmette zalm (o.a. AD, 2012).
Het aantal besmettingen blijft toenemen en dit veroorzaakt op 19 oktober wederom veel
berichtgeving omtrent dit onderwerp, er verschijnen dan 54 berichten omtrent dit onderwerp.
Daarna begint de berichtgeving voor dit incident af te nemen. Er komen nog wat berichten over
schadeclaims van slachtoffers bij het bedrijf. Alsmede het goede bericht dat de besmetting op zijn
retour is. Al krijgt dit aanzienlijk minder aandacht dan toen de besmetting toenam.
Op 30 januari 2013 vindt er een algemeen overleg van de Tweede Kamer over de NVWA plaats. In dit
overleg komt ook de salmonella besmette zalm aan de orde.
Op 19 november 2013 verschijnt het zalmincident opnieuw in de media, er worden dan 8 berichten
over dit onderwerp gepubliceerd. Aanleiding hiervoor vormt het rapport van de Onderzoeksraad
voor de Veiligheid dat op die datum verschijnt naar aanleiding van de salmonella besmette zalm. Dit
rapport is onder andere kritisch op het handelen van de NVWA in deze kwestie en dit zien we ook
terug in de mediaberichtgeving:
De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit had vorig jaar moeten ingrijpen toen duidelijk
werd dat bedrijven de salmonellabesmetting in zalm niet de baas konden worden. Dat staat
in een rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid over de salmonella in zalm van de
firma Foppen Paling & Zalm in Harderwijk. […] De NVWA moet erop toezien dat producten
veilig zijn en dat problemen snel worden verholpen, en desnoods ingrijpen. Volgens de
onderzoeksraad richtte de NVWA zich vooral op haar handhavende rol. (Het Parool, 19
november 2013)
Een dag later berichten veel meer kranten over dit rapport en zijn de beschuldigingen voornamelijk
op de NVWA gericht. Dit blijkt al uit krantenkoppen zoals: ‘Slachtoffers door falend toezicht’ (NRC
Handelsblad, 2013).
7.1.3 Reactie NVWA
Over de hele linie bekeken komt de mediaberichtgeving over de salmonella besmette zalm niet
boven 60 berichten per dag uit. Daarnaast is er een beperkt aantal pieken waarneembaar, maar er
wordt niet lang doorgepraat over dit incident. Op het moment dat er nieuwe feiten aan het licht
komen worden deze weergegeven, verder blijft het redelijk rustig. Dit is ook iets wat binnen de
NVWA opgevallen is:
Bij salmonella in zalm, was mijn beeld dat ik op zich het aantal of de heftigheid in de media
vond meevallen. […] Salmonella was niet sexy genoeg voor de media, het was een beetje
treurig. (R05)
De communicatie vanuit de NVWA bij dit incident was lastig, eerst moest de bron van de besmetting
achterhaald worden voordat er actie ondernomen kon worden. Aangezien zalm en salmonella
onderling geen natuurlijke relatie hadden was het lastig deze bron te vinden:
Het was vrij lastig om erachter te komen wat de bron was. Toen we het wisten is er ook
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behoorlijk snel gecommuniceerd naar buiten toe. […] We waren bezig met het achterhalen
van de bron van de besmetting, daar worden natuurlijk onze opdrachtgevers over
geïnformeerd. Toen de bron gevonden was, is het departement er ook heel snel bij betrokken,
want er moest snel een persbericht naar buiten. (R03)
In eerste instantie was het van belang om genoeg kennis te verzamelen. Daarna was het mogelijk om
externe stappen te nemen. Dit is ook terug te zien bij de recall van de producten waarin de zalm is
verwerkt:
Het heeft zo lang geduurd voor de zalmproducten terug gehaald zijn, omdat het eerst
duidelijk moest zijn waar die zaken in zaten. Dat is de kennis. Toen we voor de eerste keer
naar buiten gingen konden we die kennis nog niet geven. (R03)
Toch wordt in het OvV rapport kritiek geuit op het feit dat de producten waarin zalm verwerkt zat zo
laat zijn teruggehaald. Het rapport is van mening dat deze producten sneller terug gehaald hadden
kunnen worden. ‘De NVWA heeft af en toe wat traag gereageerd’, aldus ook een medewerker van de
NVWA (R02). Verder is vastgesteld dat de NVWA het bedrijfsleven sneller had moeten informeren,
ook het voedingscentrum had eerder betrokken kunnen worden:
Wat we hebben vastgesteld na de zalm is dat we het bedrijfsleven, ook vanuit communicatie,
sneller moeten informeren. Maar dat is lastig, want je hebt ook te maken met de snelheid
waarmee je naar buiten wilt. Aan de andere kant is het ook belangrijk dat CBL het weet en
dat de levensmiddelenindustrie het weet zodat die daarop kunnen anticiperen. Maar dat
moet sneller, daar hebben we van geleerd. En dat geldt ook voor het voedingscentrum om die
nog wat sneller te betrekken. (R03)
Daarnaast zijn binnen de NVWA alle aanbevelingen uit het OvV rapport opgevolgd. Hierbij gaat het
dan vooral over het gebied van de crisissen- en incidentenbeheersing en hoe daarmee om gegaan
moet worden (R05).
Een groot deel van de kritiek richting de NVWA naar aanleiding van het zalmincident lag op het
communicatievlak. Binnen de NVWA is gezocht naar mogelijkheden om deze communicatie naar
verschillende partijen in de toekomst effectiever te laten verlopen. Een voorbeeld hiervan is dat één
van de woordvoerders van de NVWA elke dinsdag zijn werkt doet vanuit het ministerie van VWS.
Deze woordvoerder probeert wederzijds begrip te creëren (R02). Ook de communicatie tussen de
NVWA en de stakeholders vormde een probleem. Dit probleem is voor een deel ondervangen door
de taskforce voedselvertrouwen. Deze groep draagt eraan bij dat mensen vaker met elkaar om de
tafel zitten en elkaar zo beter weten te vinden. Daarnaast is binnen deze taskforce ook een
werkgroep communicatie gevormd, deze zorgt ervoor dat als er nu iets gebeurd er ook over
nagedacht wordt of bijvoorbeeld het CBL ingelicht moet worden (R03).
7.2 Paardenvleesfraude
Begin januari 2013 vond een ander soort incident plaats. De kranten berichtten over een
hamburgerschandaal in Ierland en Engeland. In de hamburgers die gemaakt zouden zijn van
rundvlees was varkensvlees en paardenvlees aangetroffen. Dit varkens- en paardenvlees stond niet
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op het etiket vermeld. Er waren geen aanwijzingen dat dit vlees ook in Nederland zou zijn verkocht
(Nieuws NVWA, week 3 2013).
Op 8 februari ontstaat er wederom ophef over paardenvlees in Groot-Brittannië. Er is paarden-DNA
aangetroffen in burgers die volgens het etiket van rundvlees gemaakt zouden zijn. Naar aanleiding
hiervan start de NVWA een onderzoek naar fraude met paardenvlees. Uit dit onderzoek komt naar
voren dat er gefraudeerd wordt bij Vleesgroothandel Willy Selten uit Oss. De herkomst van het vlees
is onduidelijk en moet teruggehaald worden. Dit leidde tot een recall van ongeveer 50.000 ton vlees
(website NVWA, pagina ‘fraude met paardenvlees’)
Begin 2014 vindt een soort gelijk incident plaats. Ook hier is gefraudeerd met paardenvlees. De
herkomst van het vlees is wederom onduidelijk en er wordt besloten tot een recall. Waar het
paardenvlees nog niet verkocht is moet deze uit de schappen gehaald worden. Hierbij is eveneens
een Nederlands bedrijf betrokken, namelijk slachterij van Hattem uit Gelderland. (website NVWA,
pagina ‘fraude met paardenvlees’)
7.2.1 Media aandacht Selten
Op 9 februari 2013 verschijnen er 28 berichten in de landelijke en regionale bladen over het eerste
paardenvlees incident. Het gaat dan over paardenvlees wat vermengd is met rundvlees:
De Britse voedselautoriteiten hebben consumenten gisteren gewaarschuwd geen
diepvrieslasagna en –spaghetti te eten van het Franse merk Findus. Uit onderzoek is namelijk
gebleken dat in sommige ‘100-procent rundvlees’- maaltijden van het merk tot wel 100
procent paardenvlees blijkt te zitten (BN/DeStem, 9 februari 2013).
Het sentiment in Engeland omtrent dit schandaal is groot. Het eten van paardenvlees is iets wat ze
zich in Engeland niet voor kunnen stellen:
Paarden minnend Engeland raakte ontdaan door het nieuws. Op de Britse en Ierse eilanden
wordt - net als in de Verenigde Staten - om voornamelijk sentimentele redenen geen
paardenvlees gegeten. De 'beste kompaan van de mens' is er om op te rijden of om op te
wedden. Of je hebt er een koninkrijk voor over. Black Beauty of (vooral) Mister Ed, eet je
gewoon niet op (De Gelderlander, 9 februari 2013).
Op 11 februari werd Nederland voor het eerst betrokken bij dit incident, dit kwam in eerste instantie
van de Franse kant vandaan:
Wat begon met een schandaal met illegaal paardenvlees in Britse supermarkten, heeft
inmiddels geleid tot onderzoeken in vier Europese landen én beschuldigingen aan het adres
van Nederland. Volgens betrokkenen is de illegale handel het werk van de georganiseerde
misdaad. De Franse autoriteiten zeggen dat ook tussenhandelaren in Nederland betrokken
zijn (AD/Haagsche Courant, 11 februari 2013).
Ook de dagen hierna werd de Nederlandse media nog flink bezig gehouden door dit incident. In
grafiek 7.3 is een overzicht gegeven van de media aandacht voor dit incident:
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Grafiek 7.3: Media aandacht paardenvleesfraude Selten

Op 12 februari werd de mediaberichtgeving gedomineerd door het feit dat de NVWA een onderzoek
uit gaat voeren naar de fraude met paardenvlees (o.a. AD, 2013). Op 15 februari verschijnen er 166
berichten in alle landelijke en regionale bladen. Het is dan namelijk bekend geworden dat de bron
van de paardenvleesfraude in Nederland zit, namelijk bij een Vleesverwerker in Oss. Er wordt een
inval gedaan bij de vleesverwerker in Oss, naar aanleiding daarvan verschijnen er op 16 februari 191
berichten in de media. De dagen daarna wordt het wat rustiger omtrent dit incident in de media, al
blijft de media zich wel met dit incident bezig houden. De berichten gaan dan vooral over het kort
geding wat de Vleesverwerker uit Oss, Willy Selten, aanspant tegen de NVWA. Ook blijkt er in het
paardenvlees een pijnstiller aangetroffen (o.a. Leidsch Dagblad, 2013). Dit feit leidt op 22 februari tot
57 berichten. De dag erna verschijnen er 70 berichten in de landelijke en regionale media. Het gaat
dan vooral om columns en ingezonden brieven. Maar ook om artikelen die gaan over andere
voedingsmiddelen waar fraude mee gepleegd zou worden:
Terwijl Europeanen zich zorgen maken over paardenvlees dat vermomd als rundvlees op hun
bord belandt, vrezen de Amerikanen voor hun vis. Was die gegrilde dorade met knoflook en
dille in werkelijkheid geen goedkope pangasius? En is die dure wilde zalm niet gewoon
gekweekt? (Brabants Dagblad, 23 februari 2013)
Daarna blijft het paardenvlees nog even op de agenda van de media staan, de oorzaak hiervan is het
feit dat er ook in de gehaktballetjes van de IKEA paardenvlees aangetroffen wordt en de politiek zich
gaat mengen in dit incident (ANP, 2013). Hieronder is de media aandacht is de daarop volgende
dagen weergegeven:
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Grafiek 7.4: Vervolg paardenvleesfraude Selten

Op 10 april 2013 bericht het ANP dat de totale vleesproductie van groothandel Willy Selten van de
periode 1 januari 2011 tot februari 2013 terug geroepen moet worden (ANP, 2013). Dit omdat de
herkomst van het vlees niet gegarandeerd kan worden en daarmee dus ook de voedselveiligheid
niet. Toch zijn er geen concrete aanwijzingen dat er een gevaar is voor de volksgezondheid. Dit
bericht leidt ertoe dat het paardenvlees schandaal weer oplaait en op 11 april verschijnen er 58
berichten in alle landelijke en regionale dagbladen:
Een onverwacht omvangrijke hoeveelheid rundvlees is verdacht en mogelijk onveilig. De
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) laat vijftig miljoen kilo rundvlees traceren.
Van dit vlees kan de herkomst niet duidelijk worden nagegaan. ,,En daarom kunnen we de
voedselveiligheid van het vlees niet garanderen", laat een woordvoerder weten. (NRC
Handelsblad, 11 april 2013)
Hieronder is een overzicht weergegeven van de hoeveelheid mediaberichtgeving omtrent de recall
van deze grote hoeveelheid vlees:
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Grafiek 7.5: Media aandacht recall Selten

Daarna lijkt de rust wedergekeerd omtrent de fraude met paardenvlees, maar begin 2014 vindt een
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volgend paardenvleesfraude incident in Nederland plaats.
7.2.2 Media aandacht van Hattem
Op 29 januari 2014 wordt een nieuw paardenvleesschandaal bekend. Dit leidt dan tot 5 berichten.
Een dag later wordt het nieuwe paardenvleesschandaal groots opgepakt en verschijnen er 53
berichten in de landelijke en regionale dagbladen. Deze berichtgeving heeft dan ook de toon dat zich
alweer een schandaal omtrent vlees heeft voorgedaan:
Opnieuw heeft zich een schandaal met paardenvlees voorgedaan. De Nederlandse Voedselen Warenautoriteit heeft ruim 690 ton rundvlees van een slachthuis in Gelderland laten
blokkeren omdat er mogelijk paardenvlees in is verwerkt. Eerder was tijdens een
strafrechtelijk onderzoek paarden-dna aangetroffen in vier partijen rundvleessnippers van het
slachthuis (De Volkskrant, 30 januari 2014).
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Figuur 7.6: Media aandacht van Hattem

In de grafiek hierboven is de media aandacht voor dit incident weergegeven. Hier is op 7 februari
eveneens een piek te zien in de mediaberichtgeving. Deze piek werd veroorzaakt door het feit dat
het verdachte vlees terug gehaald moest worden. Met daarnaast het feit dat de NVWA versterkt
moet worden, maar wie gaat dan de kosten daarvan betalen? Dit is in deze dag de grote vraag in de
media (o.a. Brabants Dagblad, 2014).
Hieronder is een overzicht weergegeven van de media aandacht voor dit incident in de periode
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daarna:
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Tabel 2Grafiek 7.7: Vervolg media aandacht van Hattem

We zien dat het eerst een aantal dagen rustig blijft omtrent dit incident maar dat de media aandacht
daarna wederom, voor een korte periode, toeneemt. Dit heeft voornamelijk te maken met het feit
dat het bedrijf een rechtszaak heeft aangespannen tegen de NVWA omtrent het terug halen van het
vlees en de rechter 17 februari besloten heeft dat het vlees inderdaad terug moet (ANP, 2014). Dit
bericht leidt op 18 februari tot de grote piek in de mediaberichtgeving. De dagen erna staat
voornamelijk de zoektocht naar het vlees in de belangstelling.
7.2.3 Vergelijking media aandacht Selten/ van Hattem
De paardenvleesfraude omtrent Selten heeft duidelijk meer media aandacht gekregen als de zaak
van Hattem:
Bij Selten zag je meer herhaling, van nou is paardenvlees hierin gevonden en nou
weer hierin en in het begin een hele grote boem. Bij van Hattem zag je ook wel even grote
nationale media aandacht, maar dat zag je in mijn beleving ook weer snel zakken (R03).
Dit komt mede omdat toen Selten speelde het fenomeen van fraude met vlees, en zeker van deze
omvang, een onbekend fenomeen was. Het hele fenomeen was niet nieuw voor het grote publiek.
Daarnaast is paardenvlees iets wat opgekomen is vanuit Engeland. En in Engeland ligt het eten van
paardenvlees erg gevoelig:
In Engeland is paardenvlees eten not done! Dus dat gaf al een bepaald beeld over
paardenvlees. […] Het heeft een grote emotionele impact omdat het mensen direct in hun
dagelijkse kostje raakt. (R05)
Niet alleen voor het grote publiek was dit een nieuw fenomeen, maar ook binnen de NVWA was een
fraudezaak van deze omvang iets wat nieuw was op het moment dat de zaak Selten speelde:
Kijk Selten is onderdeel geweest van opsporing van fraude, dus de IOD. Voor hen is het dus
geen verrassing, maar voor iemand als ik was het heel wat dat het zo grootschalig was. Ook
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omdat je van tevoren nooit zo wist dat er mee werd gesjoemeld (R03).
Bij van Hattem was het intussen iets wat al bekend was, zo’n incident had zich al eerder voorgedaan,
dit maakte het ingrijpen makkelijker, maar daarnaast ook de media aandacht voor deze zaak minder:
Bij van Hattem hebben we dus weer sneller ingegrepen als bij Selten, veel minder
teruggehaald. Selten moesten we bij elke scheet bericht uitbrengen. Bij van Hattem was er al
een soort verzadiging (R02).
De lijn die gevolgd is bij Selten was dus door te kopiëren naar casus van Hattem. Er had al een
dergelijk incident plaatsgevonden. Tevens stond nog duidelijk op het netvlies hoe groot een incident
als deze kon worden. Een incident als deze was namelijk iets waar mensen zich druk over maakten,
ondanks dat het risico voor de volksgezondheid erg klein was:
Volgens mij is er bij van Hattem redelijk voortgeborduurd op de lijn Selten. Alleen hebben we
ons wel meer gerealiseerd hoe groot het kan worden. Het hele vertrouwen in weet ik nou wel
wat ik eet. Daar is maatschappelijke onrust over, want het is wel een voedselveiligheidsissue,
maar meer nog een consumentenmisleiding issue. Ik denk dat heel veel consumenten zich niet
eens zo druk maken over het risico dat ze lopen, maar veel meer van, hoe kan het dat jullie
allerlei informatie hebben die wij niet hebben, zijn jullie wel open genoeg, houden jullie niet
het bedrijfsleven de hand boven het hoofd? (R07)
Consumenten hebben zich dan ook niet erg druk gemaakt om hun gezondheid, maar eerder om het
feit dat zij misleid werden.
7.2.4 Reactie NVWA
7.2.4.1 Onderzoek
De NVWA heeft natuurlijk, ook betreffende dit incident niet alleen de media te woord gestaan, maar
is ook intern aan de slag gegaan met dit incident. Op het moment dat duidelijk was dat mogelijk een
Nederlands bedrijf betrokken was bij dit incident is direct een onderzoek ingesteld:
Naar aanleiding van Selten zijn we flink aan de slag gegaan met het onderzoek daar en alle
controles die daaruit voortvloeide. Al dan niet samen met de IOD. (R04)
Op het moment dat een bedrijf verdacht wordt is het zaak om zo snel mogelijk monsters te nemen
en te kijken wat er daadwerkelijk omtrent dat bedrijf aan de hand is:
Selten werd op een gegeven moment in verschillende kanalen genoemd en was bekend bij
de IOD. Toen heeft de IOD een nader onderzoek gestart en op een gegeven moment zijn wij
daarin meegegaan. Op het moment, was het voor V&I (divisie veterinair en import) van
belang dat we ook een eigen rol hebben in de betrouwbaarheid van het vlees. Wij hebben
ervoor gekozen om de erkenning tijdelijk te schorsen (R04).
Er is een incidententeam paardenvlees ingesteld, dit incidententeam stond onder leiding van de
plaatsvervangend IG, Freek van Zoeren. Het doel van dit incidententeam was om de regie te voeren
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over de inzet van de NVWA omtrent de paardenvleesaffaire (Nieuws NVWA, 2013):
Voor Selten hebben we vanaf dat het bekend werd een speciaal team geformeerd onder
leiding van de pIG. Er was dus een aparte groep die zich bezig hield met de
paardenvleesaffaire en daar was Selten een dominant onderdeel van, maar ook andere
partijen zoals het Poolse paardenvlees (R04).
Nadat de affaire rondom Selten zo goed als afgehandeld was kwam een nieuw incident met
paardenvleesfraude aan het licht. Ook hiervoor is een apart incidententeam ingesteld wat ongeveer
dezelfde samenstelling had als het team bij Selten:
Bij van Hattem is het min of meer hetzelfde team alleen nu zat de HI van V&I er in en niet de
pHI. En bij Selten werd de tracering primair getrokken door C&V omdat het merendeel van
de bedrijven daarbinnen lag en nu trekken wij het en participeert C&V daarin. Maar de
aanpak was hetzelfde. (R04)
Dit komt mede door het feit dat het twee dezelfde soort incidenten waren. Op die manier was het
dus ook mogelijk om twee keer een zelfde soort onderzoek in te stellen:
Met van Hattem is eigenlijk ongeveer hetzelfde gebeurd, daar zit niet veel verschil in. Ook
daar kwamen we erachter dat er werd gemarchandeerd. En daar hebben we eerst verscherpt
toezicht ingesteld om te kijken of het wel goed ging. En op een gegeven moment bleek ook
daar, na grondige controle van de boeken, dat er ruis zat in de boeken en dus hadden we daar
dezelfde gerede twijfel tussen in- en uitslag. (R04)
Dit maakte dat de herkomst van het vlees niet te traceren was en op het moment dat de herkomst
niet te achterhalen is het vlees per definitie niet geschikt voor menselijke consumptie en moet het
van de markt gehaald worden.
7.2.4.2 Recall
Aangezien de herkomst van het vlees niet achterhaald kon worden moest dit vlees van de markt
gehaald worden. Er vond een recall plaats:
Uiteindelijk heeft het met wetgeving te maken. Als je niet weet waar het vandaan komt is het
niet veilig en moet het van de markt. Dat is heel logisch (R03).
Binnen de NVWA is het duidelijk dat het hun taak is om de wet- en regelgeving na te leven en dat er
op basis daarvan geen enkele twijfel bestaat over het wel of niet terug halen van het vlees:
De recall was wat mij betreft wel redelijk evident. De algemene levensmiddelenverordening is
daar vrij helder in, als producten niet in de handel thuis horen dan moeten bedrijven ze terug
halen. Dat hoeven wij niet een expliciet op te leggen, dat blijkt impliciet uit de regelgeving
(R04).
Ondanks dat het in de wet- en regelgeving staat dat dit vlees terug gehaald moet worden blijft het
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een moeilijke boodschap om te verkopen naar het grote publiek, het gaat namelijk om een enorme
hoeveelheid vlees:
Boodschap van de recall verkopen is voor onze communicatie mensen zo ongeveer het
moeilijkste wat er is. Wij moeten binnen het kader van wet- en regelgeving ons werk doen,
wij bepalen die regelgeving niet (R05).
Hetgeen het lastig maakt om de recall uit te leggen is dat er aan de ene kant staat dat er geen risico is
voor de volksgezondheid, maar dat het vlees toch terug gehaald moet worden omdat de veiligheid
niet gegarandeerd kan worden. Deze boodschap is dubbel en lastig om aan het publiek uit te leggen:
Toen we Selten deden, dat persbericht hebben we natuurlijk helemaal tot op de punt en
komma nagelezen. Dat persbericht, staan we daarvoor, geloven we daarin. Ja dat was op dat
moment ook zo en dus is dat ding uitgegaan. Maar wat je dan ziet is dat persbericht toch veel
vragen oproept en die hadden wij niet gezien en dat is dan misschien een blinde vlek omdat
we er zelf midden in zitten (R05).
Toch zijn er ook medewerkers die het feit dat deze dubbele boodschap moeilijk uit te leggen viel wel
in de gaten hadden. De consument kon namelijk in feite niks met deze boodschap. Maar de beslissing
om het persbericht op deze manier op te stellen is niet alleen een beslissing geweest van de
communicatie van de NVWA:
Het bericht voor de recall is dubbel, het is ook wel anders uit te leggen, maar dat is een
gevolg van intern management en dus niet alleen communicatie die daar een ei over legt.
Dat wordt op zeer hoog niveau gedeeld en ja dan is dat een uitkomst waarvan je kan zeggen
wat moet de consument daar nou mee (R03).
Een andere respondent ligt deze beslissing verder toe:
Bij de recall is met name de zin: ‘er is geen risico voor de volksgezondheid en door VWS
ingevoegd. Dus toen kregen wij een verklaring die we eigenlijk niet meer uit konden leggen
(R02).
Het is en blijft lastig om de boodschap voor zo’n grote recall te verkopen richting het publiek. Maar
de wet- en regelgeving steekt nou eenmaal op deze manier in elkaar en die moet je naleven,
ongeacht de weerstand die dit oproept voor de buitenwereld omdat de boodschap lastig te
communiceren is:
Het is een lastige boodschap als je praat over 15 miljoen kilo. Maar dan de afweging, wil jij
dan die toezichthouder zijn die heeft besloten het vlees wel toe te laten waar die ene burger
aan overlijdt? Dat is een lastig dilemma, daar kom je nooit uit. Dus moet je echt binnen de
wet- en regelgeving blijven. […] Als ik de IG was had ik liever 10 kilo miljoen paardenvlees
terug gehaald dan dat ik ook maar 1 persoon had die er uiteindelijk door kwam te overlijden.
Die afweging is volgens mij vrij simpel (R05).
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Hieruit valt af te lezen dat het alleen al vanwege het eventuele risico, hoe klein dit ook is,
noodzakelijk wordt gezien om binnen de wet- en regelgeving te blijven. Nu krijg je misschien kritiek
over je heen omdat het een hele grote partij vlees betreft, maar deze kritiek is te overzien. Op het
moment dat je je niet aan de wet- en regelgeving gehouden hebt en het gaat dan fout, zijn de
gevolgen vele male groter. Iets uit voorzorg terug halen is beter dan het niet terug te halen en
achteraf bleek dit toch noodzakelijk. De handelspositie speelt bij dit soort beslissingen voor de NVWA
geen rol. Wel is dit iets waar de NVWA achteraf via de politiek mee te maken kan hebben. Het is dus
zaak hier wel over na te denken. Al wordt het besluit hierdoor niet beïnvloed (R06).
Eveneens wordt benadrukt dat de recall niet alleen iets van de overheid is. De overheid moet hierop
toezien, maar bij wetgeving is bepaald dat het primair de verantwoordelijkheid is van het bedrijf om
vlees wat niet op de markt had mogen komen, terug te halen:
Bedrijven moeten daarin gewoon hun eigen verantwoordelijkheid nemen en die niet
afwentelen op de overheid. Dan is eerder de vraag, waarom hebben andere lidstaten dit
niet gedaan en waarom heeft Polen niet massaal gerecalled? Terwijl er toch meerdere
zendingen uit Polen waren waar toch paardenvlees was gemengd door het rundvlees (R04).
Algemeen heerst de gedachte dat goed gehandeld is in de zaak Selten. Dit wordt ook duidelijk uit het
feit dat er bij het volgende, vergelijkbare incident, namelijk de zaak van Hattem, op vrijwel dezelfde
manier is gereageerd. Hier is eveneens gekeken of het op basis van de beschikbare informatie
noodzakelijk was om het vlees terug te halen. Allereerst is het dan volgens de Europese wetgeving de
verantwoordelijkheid van het bedrijf, dus deze wil je eerst overtuigen (R06).
Een respondent weet dit hele verhaal omtrent de lastig uit te leggen recall en de communicatie
daaromheen goed samen te vatten:
Wat je dan merkt is dat wij zelf een hele strakke lijn hebben gehad in de communicatie in de
zin van, we komen bij een bedrijf, de tracering is niet goed, uit de systemen en de
boekhouding kunnen we niet opmaken of er geen paardenvlees in zit. Het bedrijf kan zelf niet
aantonen dat er geen paardenvlees in zit, dus wij moeten ervan uitgaan dat het niet goed is.
En dat is een strakke lijn die we hebben gehanteerd bij Selten en van Hattem. Die strakke lijn
was voor ons al een hele uitdaging van gaat ook het ministerie daarmee akkoord. We leggen
de verantwoordelijkheid bij het bedrijf neer. Het is omgekeerde bewijslast. Het bedrijf kan het
niet laten zien, dus wij hebben een zorgplicht om het uit de handel te laten halen. Die lijn
geldt niet alleen voor paardenvlees, dat is ook een lijn die je op andere onderwerpen kan
toepassen en dat is een lijn waar wij als organisatie al heel erg blij mee zijn. Maar die roept
voor de buitenwereld nog wel heel veel vragen op. En hoe kunnen we daar dan op reageren?
Dat weten we als hele organisatie niet hoe we daar dan op moeten reageren. (R08)
7.2.4.3 Lessons learned
Natuurlijk wordt er naar aanleiding van incidenten als deze niet alleen tijdens het incident
gereageerd, er vindt achteraf tevens een evaluatie plaats. Omtrent de paardenvleesfraude
incidenten heerst wel het idee dat er goed is gehandeld op communicatie gebied:
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Lessons learned van Selten is dat we het denk ik wel goed gedaan hebben. We hebben
gewoon feitelijk verteld wat er aan de hand was. Ik heb wel het idee dat het beeld leeft dat
dit goed is gecommuniceerd en het heeft natuurlijk ook een effect naar het veld toe, naar het
bedrijfsleven, dat het niet onopgemerkt blijft als dit soort zaken zich voordoen dan wordt er
opgetreden (R03).
Het op grote schaal frauderen blijft niet meer onopgemerkt, is het signaal dat is afgegeven. Daarvoor
is het echter wel noodzakelijk om meer in te gaat zetten op zaken als fraude. Dit vergt een enigszins
andere aanpak van de inspecties dan zoals die hiervoor gedaan werden. Fraude was namelijk iets
waar de afgelopen jaren in veel mindere mate op in gezet is (R02):
Fraude komt wel meer op de agenda naar aanleiding van de incidenten. De incidenten
openen wel de ogen. Het klassieke toezicht werkt niet meer in die complexe keten (R05).
Dit klassieke toezicht zal dus aangepast moeten worden om de fraude gevallen eruit te halen. Fraude
werd eerst niet hoog op de agenda gezet omdat dit niet gezien werd als een direct risico voor de
volksgezondheid. Toch zou fraude wel een risico kunnen vormen, omdat de herkomst onduidelijk is.
Daarnaast spelen er ook andere zaken mee:
Op het moment dat het fraude is, ben je ook gelijk je hele traceerbaarheid kwijt. Je weet het
gewoon niet meer. En dan kan er ook een verkeerd paard tussen zitten. En voor de bedrijven
die het wel goed doen is het ook niet eerlijk, die zitten daar ook niet op te wachten. Het gaat
verder dan voedselveiligheid (R07).
Er wordt na de eerste paardenvleesfraude dus ook echt ingezet op meer inzetten van de controle op
fraude. Dit is nog wel iets wat redelijk in de kinderschoenen staat en in de komende periode zal dit
verder worden ontwikkeld tot een regulier onderdeel van de inspecties van de NVWA. Op dit
moment worden hier proeven mee gedraaid:
Wat we bij Selten vooral hebben geleerd is dat onze inspecties van tegenwoordig zich ook
meer moeten richten op andere zaken dan hygiëne. Wij letten nu meer op fraude indicatoren
bijvoorbeeld. We hebben vorig jaar bij de eerste bedrijven een proef gedraaid bij koel- en
vrieshuizen en dit jaar gaan we ook naar slachthuizen toe. De proef was zeer geslaagd (R04).
Daarnaast wordt gekeken hoe, omtrent dit soort fraude issues beter samen gewerkt kan worden met
de IOD. Deze samenwerking moet verder ontwikkeld worden zodat er een soepelere informatie
overdracht plaats kan vinden. Dit maakt het mogelijk om snel aan de slag te kunnen gaan met elkaars
gegevens (R04). Ondanks deze betere samenwerking en het meer gericht zoeken naar fraude, zal
fraude een issue zijn dat altijd zal blijven bestaan. Hoe harder ernaar gezocht wordt, hoe meer er
misschien aan het licht zal komen:
De essentie van mensen die frauderen is dat ze juist heel bewust kiezen om die
toezichthouder te omzeilen en met meer mensen kun je daar beter naar kijken, maar er zal
er altijd wel eentje tussen glippen. Kijk naar de belastingfraude. Er is altijd wel iemand die de
mazen in de wet weet te vinden en daar iets mee doet. Je moet natuurlijk wel proberen om
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als toezichthouder maximale risicoanalyses te hebben en daar te gaan kijken i.p.v. wachten
tot het fout gaat (R05).
Niet alleen op het gebied van de inspecties worden er verbeterslagen gemaakt, ook op het gebied
van communicatie vinden verbeteringen plaats. Als eerste wordt de website aangepast. Op deze
manier wordt geprobeerd om enerzijds de taakstelling van de NVWA duidelijker neer te zetten. Dus
waar is de NVWA wel van en waar is de NVWA niet van. Daarnaast wordt geprobeerd om langs deze
weg ook meer transparant te zijn in de toezichthoudende rol van de NVWA:
Dat is misschien niet zozeer om consumenten een handelingsperspectief te geven, maar te
laten zien van hoe zit het toezicht in elkaar, hoe complex is de keten en dat we ook niet alles
doen. Dat is ook een stukje verwachtingen management. Dat we ons dus baseren op de
risico’s. We hebben nu bijvoorbeeld op internet een plaatje gezet, van dit zijn de risico’s in de
vleesketen en zo ziet ons toezicht eruit. En we maken ook steeds meer controleresultaten openbaar.
Dus dat je je toezichthoudende rol heel transparant maakt. Maar dat is wat anders dan dat wij alle
consumenteninformatie over veilig vlees bereiden verzorgen. En dat verwachten mensen misschien
wel. Dus daar moeten we toch wat scherper in worden (R07).
7.3 Conclusie
De media aandacht omtrent de casussen verschilt aanzienlijk. De salmonella besmette zalm krijgt
duidelijk minder aandacht dan de paardenvleesfraude. En bij de paardenvleesfraude krijgt de zaak
rondom Selten meer aandacht dan de zaak rondom van Hattem. Dit komt mede voort uit het feit dat
bij Selten paardenvleesfraude een nieuw fenomeen was. Bij van Hattem was dit al bekend, er had
zich al een soort gelijk incident voor gedaan.
In de reactie op de salmonella besmette zalm speelde kennis een belangrijke rol. Er moest eerst
genoeg kennis beschikbaar zijn over de bron van de besmetting voordat hiermee naar buiten toe kon
worden gegaan. Toen dit eenmaal gevonden was is gelijk contact gezocht met VWS. Hierin valt terug
te zien dat de politiek een belangrijke rol speelt bij het al dan niet reageren. Dit zien we ook terug in
de paardenvleesfraude, voornamelijk in het feit dat het bericht voor de recall moeilijk uit te leggen
viel. Dit kwam door een toevoeging van VWS aan het bericht. Daarnaast moet de reactie op het OvV
rapport in eerste instantie bij het ministerie vandaan komen. Op dat moment is het voor de NVWA
dus niet mogelijk om hier zelfstandig op te reageren.
Verder wordt duidelijk dat wet- en regelgeving een belangrijke rol speelt. Dit zien we het beste terug
in de casussen omtrent de paardenvleesfraude. De wet- en regelgeving maakte de recall
noodzakelijk. Deze wet- en regelgeving speelt ook een belangrijke rol bij de transparantie van de
NVWA. Het is niet altijd mogelijk om een naam van een bedrijf naar buiten te brengen. Daarnaast is
het ook niet altijd wenselijk omdat dit het strafrechtelijk onderzoek in de weg kan zitten.
In de reactie op het paardenvleesfraude incident komt ook naar voren dat reputatie een rol speelt bij
het reageren. Dit is ten eerste terug te zien in de recall. Hier wordt duidelijk gezegd dat er beter veel
te veel vlees terug gehaald kan worden, dan dat ene paard te missen waaraan dan vervolgens
iemand overlijdt. Dit komt overeen met de literatuur waarin staat dat gevolgen van onderregulatie
veel schadelijker zijn voor je reputatie dan gevolgen van overregulatie. Ook valt dit reputatie-
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gedreven handelen terug te zien in de maatregelen die genomen zijn naar aanleiding van de
paardenvleesfraude. Er is op de website duidelijk aangegeven, omtrent vlees, waar de NVWA wel van
is en waar de NVWA niet van is. Waar de risico’s zitten in de vleesketen en wat men van de NVWA
mag verwachten op het gebied van handhaving.
Door bestudering van deze casussen is duidelijk geworden dat er naar aanleiding van de
paardenvleesfraude veel meer reputatie-gedreven gehandeld wordt als naar aanleiding van de
salmonella besmette zalm. Daarnaast kunnen we naar aanleiding van de paardenvleesfraude stellen
dat er een grote intentie is om in de toekomst meer reputatie-gedreven te handelen. Maar dat er
nog niet altijd reputatie gedreven gehandeld wordt.
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Hoofdstuk 8 – Conclusie
In dit hoofdstuk zal allereerst een antwoord gegeven worden op de deelvragen. Aan de hand hiervan
zal een antwoord op de hoofdvraag van dit onderzoek geformuleerd worden. Daarna zal, de aan de
hand van de opgestelde verwachtingen in hoofdstuk 2, de plaats van dit onderzoek in de literatuur
besproken worden. Tevens zal dit onderzoek bediscussieerd worden waarbij aanknopingspunten
voor vervolg onderzoek gegeven zullen worden. Als laatste zullen naar aanleiding van dit onderzoek
enkele aanbevelingen voor de NVWA gedaan worden.
8.1 Beantwoording deelvragen en hoofdvraag
8.1.1 Deelvraag 1: Hoeveelheid media aandacht
De eerste deelvraag van dit onderzoek gaat in op de vraag hoeveel media aandacht er voor de NVWA
is. In hoofdstuk 5 is gekeken naar de totale media aandacht voor de NVWA in de onderzochte
periode in alle landelijke en regionale dagbladen. Hieruit wordt duidelijk dat er gemiddeld per maand
338 berichten over de NVWA zijn verschenen in deze bladen. Deze berichtgeving kent pieken in
verschillende perioden, dit zijn de perioden waarin incidenten plaatsgevonden hebben. Denk hierbij
aan het incident met de salmonella besmette zalm in oktober 2012 en paardenvleesfraude bij Selten
in februari 2013. De pieken vallen tevens samen met rapporten die verschenen zijn over deze
incidenten. Vanaf eind 2013 is een lichte stijging waarneembaar in de mediaberichtgeving. Deze
stijging wordt sterker aan het begin van 2014 en wordt veroorzaakt door verschillende rapporten die
in die periode verschenen zijn over de NVWA, alsmede door het daarop volgende verbeterplan voor
de NVWA, dat eind 2013 naar de Tweede Kamer is gestuurd. Bovenop deze toch al toegenomen
media aandacht, kwam in februari 2014 wederom een grote paardenvleesfraude aan het licht, de
zaak bij van Hattem. Deze fraude en de recall die daarop volgde leidde eveneens tot aandacht van de
media. Bovenop de toch al toegenomen media aandacht in deze periode leidde dit tot enorme media
aandacht voor de NVWA in het begin van 2014.
In het daarop volgende deel van dit onderzoek is gekeken naar drie dagbladen, namelijk de Boerderij,
de Telegraaf en de Volkskrant. In 2012 verschenen in deze bladen 123 berichten over de NVWA. Het
jaar daarop was dit aantal bijna verdubbeld, er verschenen toen 235 berichten over de NVWA. Het
jaar 2014 is niet in zijn geheel meegenomen in dit onderzoek, maar alleen in de eerste 3 maanden
van dat jaar verschenen in deze drie bladen al 72 berichten over de NVWA.
Daarna is in dit onderzoek gekeken naar een aantal casussen. Gekozen is voor de casus over de
salmonella besmette zalm. Het paardenvleesfraude incident bij Selten en het paardenvleesfraude
incident bij van Hattem. Omtrent deze casussen is de media aandacht in kaart gebracht. Opvallend
hierbij is dat de paardenvleesfraude meer media aandacht heeft gehad dan bij de salmonella
besmette zalm. Dit heeft mogelijk te maken met het feit dat een salmonellabesmetting op zich niet
iets nieuws was, het komt vaker voor dat mensen een besmetting oplopen door voedsel.
Paardenvleesfraude daarentegen was echt een nieuw fenomeen. Voor deze fraude aan het licht
kwam had niemand een idee dat dit op zo’n grote schaal speelde. Bovendien speelde de salmonella
besmette zalm zich alleen af in Nederland. De paardenvleesfraude was Europees breed. Deze twee
aspecten hebben er mogelijk mee te maken dat de paardenvleesfraude meer media aandacht heeft
gehad dan de salmonella besmette zalm. Als we de media aandacht tussen de beide
paardenvleesfraudes vergelijken, namelijk de zaak bij Selten en de zaak bij van Hattem, komt naar
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voren dat Selten meer media aandacht heeft gehad dan de zaak van Hattem. Dit kan verklaard
worden doordat Selten de eerste zaak was in de grote paardenvleesfraude. Hiervoor was een
fenomeen als deze nog niet bekend. Bij van Hattem was frauderen met paardenvlees al bekend, er
had zich immers al een soortgelijk incident voorgedaan.
Om terug te komen op deelvraag 1 van dit onderzoek: Hoeveel media aandacht is er voor de NVWA?
Gemiddeld verschenen er in de onderzochte periode 338 berichten per maand over de NVWA. In
tijden van incidenten is een stijging waarneembaar in de mediaberichtgeving. Hierbij valt op dat er
voor het ene incident meer media aandacht is dan voor het andere incident. Daarnaast is een stijging
in de media aandacht aanwezig bij het verschijnen van een belangrijk rapport van bijvoorbeeld de
OvV of de Algemene Rekenkamer. Bovendien valt op dat de media aandacht voor de NVWA in 2013
hoger was dan in 2012. In de eerste maanden van 2014 vindt er een aanzienlijke stijging van de
media aandacht voor de NVWA plaats. De berichten die in deze periode zijn ruim 2x zoveel als
gemiddeld.
8.1.2 Deelvraag 2: Aard van de berichtgeving
Om de aard van de berichtgeving te achterhalen, en tevens het terrein waarop deze berichtgeving
zich afspeelt, is alleen gekeken naar de berichtgeving die een mening bevatte over het handelen van
de NVWA en verschenen zijn in de Boerderij, de Volkskrant en de Telegraaf in de onderzochte
periode. In totaal waren dit 90 berichten. Van deze berichten bevatten 5 berichten een positief
oordeel over de NVWA en 85 berichten een negatief oordeel over de NVWA. De negatieve
berichtgeving vormt in de onderzochte periode dus een aanzienlijk groter deel dan de positieve
berichtgeving. Dit heeft mogelijk voor een groot gedeelte te maken met het feit dat
mediaberichtgeving wel nieuwswaardig moet zijn om gepubliceerd te worden. Hierbij zijn positieve
berichten over gebeurtenissen die in de alledaagse praktijk die bijna altijd goed gaan, een stuk
minder nieuwswaardig dan negatieve berichten die gaan over incidenten. Dit is de medewerkers van
de NVWA een aantal jaren geleden ook opgevallen toen zij hiernaar nog onderzoek deden. Op het
moment dat je neutraal in het nieuws komt doe je het eigenlijk al erg goed.
Daarnaast is gekeken op welke terreinen de media aandacht zich voornamelijk concentreert. Hieruit
wordt duidelijk dat in de onderzochte periode voedselveiligheid verreweg de boventoon voert. In de
onderzochte periode speelt 56% van de berichtgeving zich op dit terrein af. Hierbij moet wel de
kanttekening gemaakt worden dat veel berichten die de laatste tijd verschijnen over de NVWA
gekoppeld worden aan voedselveiligheid. Dit had net zo goed aan een ander gebied kunnen
gebeuren, op dit moment wordt het vaak aan voedselveiligheid gekoppeld omdat de meest recente
incidenten met dit onderwerp te maken hebben. Uit de gesprekken met NVWA medewerkers wordt
duidelijk dat voedselveiligheid mogelijk ook de boventoon voert omdat dit het terrein is waar het
grote deel van het publiek de NVWA van kent. Toch treedt er ook verschuiving op in het onderwerp
dat het meeste in de belangstelling staat. Er is een verschuiving waarneembaar door de tijd heen in
wat wij als maatschappij een belangrijk onderwerp vinden.
8.1.3 Deelvraag 3: Reactie NVWA op mediaberichtgeving
Om tot een antwoord op de derde deelvraag te komen, namelijk welke afwegingen maakt de NVWA
bij het wel of niet reageren op mediaberichtgeving, is in eerste instantie gekeken hoe vaak de NVWA
al dan niet gereageerd heeft op mediaberichtgeving. Hierbij zijn dezelfde 90 berichten bekeken als bij
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de vorige deelvraag. Gekeken is alleen of er door de NVWA een directe reactie in dit bericht is
gegeven. Dit bleek bij 16 berichten het geval te zijn. Als gekeken wordt naar het onderwerp van het
bericht en aan de hand hiervan nagegaan wordt of de NVWA over dat onderwerp een reactie heeft
gegeven, valt op dat de NVWA op de meeste onderwerpen wel een reactie gegeven heeft. De aard
van deze reacties loopt erg uiteen. Vaak gaat het alleen om het geven van feiten of resultaten, soms
wordt er ook een uitleg van het handelen gegeven. Opvallend is dat er op de beschuldigingen dat de
NVWA kapot bezuinigd is en de kritiek op de fusie vrijwel geen reactie te vinden is van de kant van de
NVWA. Een verklaring hiervoor is mogelijk dat dit onderwerp zo politiekgevoelig is dat de reactie bij
de politiek vandaan moet komen en niet bij de NVWA.
Om een beter beeld te krijgen van de gevonden cijfers en te kijken welke afwegingen er binnen de
NVWA gemaakt worden bij het reageren op de mediaberichtgeving is hierover gesproken met de
respondenten. Tevens is dit geprobeerd te reconstrueren aan de hand van de besproken casussen.
Hierbij is niet alleen gekeken naar de reactie naar de media toe, maar ook naar de meer interne
reactie die veelal niet zichtbaar is voor het publiek. Opvallend hierbij is dat er binnen de NVWA geen
vaste, overkoepelende communicatiestrategie aanwezig is. Er is geen afwegingskader of een checklist
aanwezig, de afwegingen worden case bij case gemaakt. Wel wordt gekeken naar casussen uit het
verleden en hoe het toen ging, maar, zoals de medewerkers zelf aangeven, is dit voornamelijk
gebaseerd op individuele ervaringen. Vanuit de communicatie wordt echter wel altijd geprobeerd om
een handelingsperspectief te geven voor de consument. Daarnaast wordt het als belangrijk gezien
om alleen te communiceren over de feiten. Dit is namelijk de taak van de toezichthouder. Vervolgens
is het de taak van de minister om hier een norm aan te hangen.
Een grote rol bij het wel of niet reageren op media aandacht is ook weggelegd voor de wet- en
regelgeving. Sommige dingen mogen niet bekend gemaakt worden. Daarnaast loopt er soms nog een
strafrechtelijk onderzoek, ook dit maakt in sommige gevallen dat nog niet alles naar buiten gebracht
kan worden. Echter het is ook mogelijk dat vanwege dat de NVWA vanwege een lopend onderzoek
nog niet alles naar buiten wil brengen. De externe communicatie zou dan het strafrechtelijk
onderzoek in de weg kunnen zitten.
Daarnaast is de NVWA een organisatie die op redelijk korte afstand staat van de politiek. Dit maakt
dat de politiek eveneens een belangrijke rol heeft in het wel of niet reageren van de NVWA op
mediaberichtgeving. Beperkingen vanuit de politiek om zelfstandig te reageren op
mediaberichtgeving voor de NVWA waren aanwezig, maar gezien wordt dat de ruimte die geboden
wordt vanuit de politiek de laatste tijd groter aan het worden is. Het is een bepaald vertrouwen
vanuit de politiek dat verdiend moet worden. Door te laten zien dat er binnen de NVWA op een juiste
manier politieke afwegingen gemaakt worden en hier op een gedegen manier rekening mee
gehouden wordt, groeit dit vertrouwen. Behalve dit vertrouwen is er ook binnen de NVWA de laatste
tijd een groeiende behoefte om de autoriteitspositie die zij heeft duidelijk te maken en daarvoor te
gaan staan. Door de recente schadalen wordt de autoriteitspositie van de NVWA de laatste tijd
bekritiseerd en dit maakt de behoefte los om meer zelf te gaan reageren. Te laten zien waar de
NVWA voor staat en een meer eigen assertievere communicatiebenadering.
8.1.4 Deelvraag 4: Rol van reputatie
Om vast te stellen wat de rol van reputatie is bij het wel of niet reageren van de NVWA op
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mediaberichtgeving is in eerste instantie gekeken naar de reputatie van de NVWA op dit moment.
Vroeger, bij de toenmalige VWA, werd er imago onderzoek gedaan. De afgelopen periode, mede
door de fusie, is dit stil komen te liggen. Er zijn dus op dit moment geen gegevens bekend over het
imago of de reputatie van de NVWA bij de buitenwereld. Om hiervan toch een idee te krijgen is
gekeken naar Kamerverslagen. Op deze manier kon een indruk verkregen worden van de reputatie
die de NVWA heeft in de politieke omgeving. Tevens is aan de respondenten gevraagd hoe zij denken
dat de politiek en de buitenwereld op dit moment over hen denkt. Uit beide komt naar voren dat het
beeld dat heerst over de NVWA hoogst waarschijnlijk niet eens zo slecht is. De politiek praat over
incidenten en incidenten zijn per definitie niet positief, dus het gesprek over de NVWA op dat
moment ook niet. Maar ook de politiek ziet wel in dat er politieke keuzes ten grondslag liggen aan
het huidige functioneren van de NVWA. De NVWA heeft te maken gehad met fusies en grote
bezuinigingen. Dit is naar verwachting ook het beeld zijn dat binnen de maatschappij heerst. Een
oorzaak hiervoor zijn de verschillende rapporten die verschenen zijn, het rekenkamerrapport, het
OvV rapport en het onderzoek van Silfhout, deze zouden fungeren als steunzenders voor de NVWA.
Waarneembaar binnen de NVWA is naast het afleggen van verantwoording eveneens handelen om
de reputatie te versterken. Het wordt als noodzakelijk gezien om de autoriteitspositie weer uit te
stralen. Belangrijk hierbij is een assertievere communicatiebenadering, waarbinnen de NVWA toch
continu in staat is om feiten naar buiten te brengen. Daarnaast moet een duidelijk beeld gecreëerd
worden waar de NVWA wel van is en waar de NVWA niet van is. Op het moment dat dit beeld van de
organisatie duidelijk neergezet kan worden, kan hier bij kritiek ook naar verwezen worden. Dit geeft
een mogelijkheid om niet over alles verantwoording af te hoeven leggen, maar in een aantal gevallen
ook aan te kunnen geven dat de NVWA daar niet van is. Het hebben van een goede reputatie op de
gebieden waar de NVWA wel van is, is eveneens van groot belang. Dit is namelijk iets wat de
organisatie een ‘license to operate’ geeft. De algemene gedachte is dat de persoonlijkheid van de IG
NVWA een bijdrage levert aan de reputatie van de NVWA.
Uit de bestudeerde casussen komt eveneens naar voren dat reputatie een belangrijke rol speelt bij
het handelen van de NVWA. Dit komt het meest duidelijk naar voren aan de hand van de
paardenvleesfraude. Een eerste voorbeeld hiervan is de grote recall. Deze recall is uitgevoerd omdat
vanuit de wet- en regelgeving er geen andere keuze was dan al het vlees terug halen. Daarnaast
wordt ook gezegd: beter teveel vlees terug halen dan dat ene paard waaraan iemand overlijdt niet
opgemerkt hebben. Dat laatste valt namelijk niet uit te leggen, of in elk geval vele male moeilijker uit
te leggen. Naar aanleiding van de paardenvleesfraude is een dossier vlees verschenen op de website
van de NVWA. De intentie hiervan is duidelijk te laten zien waar de NVWA wel van is en waar de
NVWA niet van is. Kortom er is een sterkte behoefte om een duidelijk beeld van de NVWA neer te
zetten.
De reputatie die de NVWA op dit moment heeft is dus niet duidelijk bekend bij de NVWA, daarmee is
ook niet bekend of deze reputatie verschilt over de verschillende terreinen waarbinnen de NVWA
werkzaam is. Toch valt er een duidelijke rol te onderscheiden voor reputatie in het handelen van de
NVWA. Dit is niet het handelen vanuit een bestaande reputatie, maar wel handelen om een goede
reputatie neer te zetten en op deze manier een ‘license to operate’ te creëren.
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8.1.5 Antwoord hoofdvraag
De hoofdvraag van dit onderzoek is als volgt:
“Op welke manier regeert de NVWA op mediaberichtgeving en welke rol speelt reputatie
hierbij?”
Deze vraag kan beantwoord aan de hand van de antwoorden op de deelvragen hierboven. Bij de
reactie op media aandacht kent de NVWA geen vaste communicatie strategie die gevolgd kan
worden op het moment dat zich een incident voordoet. Er wordt wel gekeken naar casussen in het
verleden en geprobeerd hier iets van te leren. Deze ‘lessons learned’ zijn echter nergens vastgelegd,
maar komen voort uit individuele ervaringen. Daarnaast speelt wet- en regelgeving een belangrijke
rol. Soms is de wil er wel om iets naar buiten te brengen, maar is de mogelijkheid beperkt door de
wet- en regelgeving die er op dat gebied speelt. Een zeer belangrijke rol in de reactie is weggelegd
voor de politiek. De NVWA zit op relatief korte afstand van de politiek, dit maakt dat bij het geven
van een reactie steeds voldoende rekening gehouden moet worden met de politiek. Soms is een
onderwerp dermate politiek geworden dat de reactie niet meer bij de NVWA vandaan komt, maar bij
het ministerie. Vanuit de NVWA wordt de laatste tijd wel waargenomen dat er meer ruimte vanuit de
politiek ontstaat om zelf te kunnen reageren. Daarnaast is er ook in steeds grotere mate de behoefte
om deze ruimte zelf ook meer te pakken.
Onduidelijk is nog steeds in hoeverre de reputatie die de NVWA op dit moment geniet een rol speelt
bij het handelen van de NVWA. De NVWA streeft er wel naar om een bepaalde reputatie van zichzelf
neer te zetten. Het hebben van een goede reputatie zou de NVWA namelijk een ‘license to operate’
geven. Echter is het hiervoor in eerste instantie noodzakelijk om als NVWA een duidelijk beeld te
schetsen van waar de NVWA wel van is en waar de NVWA niet van is. Op dit moment wordt dit
rondom het vlees al gedaan.
8.2 Plaatsing in de literatuur
In de laatste paragraaf van hoofdstuk 2 zijn aan de hand van de literatuur een aantal verwachtingen
geschetst omtrent dit onderzoek. In deze paragraaf zal gekeken worden in hoeverre de NVWA aan
deze verwachtingen tegemoet komt en in welke mate de bevindingen van dit onderzoek aansluiten
bij de bestaande literatuur.
Verwachting 1: Reputatie speelt een rol bij de reactie die de NVWA.
Recente onderzoeken naar toezichthouders beargumenteren dat reputatie een belangrijke factor is
dat het handelen van toezichthouders kan verklaren (Carpenter and Krause, 2012; Maor, Gilad and
Ben-Nun Bloom, 2012; Gilad, Maor and Ben-Nun Bloom, 2013; Maor and Sulitzeanu-Kenan, 2014).
Dit onderzoek richt zich op een toezichthouder in een ander land en op een ander terrein dan de
onderzoeken die gedaan zijn. Ook in dit onderzoek wordt aangetoond dat reputatie een rol speelt bij
het handelen van deze toezichthouder. Een aantal bevindingen gedaan in deze eerdere onderzoeken
zijn ook terug gevonden in dit onderzoek. Zie daarvoor verwachting 2 en 4. In het artikel van
Schillemans en Jacobs (2013) en het boek van Jacobs (2014) komt eveneens de koppeling tussen het
handelen van organisatie de mediaberichtgeving en de reputatie terug. Hoewel deze laatste twee
onderzoeken niet gaan over de rol van reputatie, stellen zij wel dat de legitimiteit van de
toezichthouder van belang is voor het effectief toezichthouden. Zij stellen dat media aandacht deze
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legitimiteit kan beïnvloeden. In aanvulling op deze onderzoeken toont dit onderzoek aan dat hier
inderdaad een verband waarneembaar is. En dat het hebben van een goede reputatie een ‘license to
operate’ geeft aan de toezichthouder.
Verwachting 2: In tijden van veelvuldig negatieve media aandacht zal er een grotere behoefte zijn
vanuit de NVWA om te reageren op mediaberichtgeving.
Deze verwachting komt voort uit een eerder onderzoek. Gilad en Alon Barkat (2013) stellen in hun
onderzoek dat een publieke organisatie in tijdens van protesten geneigd is om meer informatie te
geven aan het publiek over haar diensten en bijdrage om zo haar legitimiteit te behouden en de
reputatie te versterken. Uit dit onderzoek komt naar voren dat de paardenvleescasus veel meer
aandacht heeft gehad in de media dan de salmonella besmette zalm. In lijn met de literatuur zien we
ook juist bij deze paardenvleesfraude een meer reputatie-gedreven handelen. Dit is echter iets wat
pas de laatste tijd speelt. Juist de laatste tijd, rond het einde van 2013 en vooral aan het begin van
2014 is de media aandacht voor de NVWA enorm toegenomen. Dit valt samen met de behoefte aan
een assertievere communicatiebenadering en het duidelijk neerzetten van het beeld van de NVWA.
Hiermee vormt dit onderzoek dus een aanvulling op de eerdere onderzoeken.
Verwachting 3: De politieke gevoeligheid van een onderwerp is van invloed op de reactie die de
NVWA naar de media geeft.
In eerdere onderzoeken zijn een aantal hypotheses getoetst die allen min of meer stellen dat een
toezichthouder eerder geneigd is om te reageren, kritiek toe te geven of hun organisatorische output
te verhogen, als de media-intensiteit hoog is of wanneer het onderwerp politiek belangrijk is. Echter
deze hypothesen worden niet significant ondersteund. De veronderstelling van dit onderzoek was
dat dit mogelijk te maken heeft met het feit dat als een onderwerp politiek te gevoelig wordt, de
toezichthouder zelf niet meer kan reageren, maar de reactie vanuit de politiek vandaan moet komen.
Uit dit onderzoek komt duidelijk naar voren dat de politieke gevoeligheid inderdaad een rol speelt bij
de reactie van de NVWA. De NVWA is een organisatie die relatief dicht bij de politiek staat en wordt
dus geacht zich hiermee bezig te houden. Soms is het inderdaad door de politieke gevoeligheid niet
mogelijk om een reactie te geven. Toch is er wel een beweging zichtbaar de laatste tijd om ook in die
gevallen te proberen een feitelijk verhaal naar buiten te blijven brengen vanuit de NVWA. Duidelijk is
dat de politieke afwegingen altijd gemaakt moeten worden en dat de politiek daarnaast ook in staat
is om de reactie vanuit de NVWA te beperken, maar zoals één respondent duidelijk stelt, we moeten
die ruimte zelf blijven pakken; ‘you win some, you loose some’.
Verwachting 4: Kritiek aangaande overdreven handelen wordt als minder ernstig beschouwd als
kritiek aangaande te weinig genomen maatregelen.
Uit het onderzoek van Jacobs (2014) komt naar voren dat verantwoording afleggen een rol speelt bij
de reactie van de toezichthouder. Daarnaast stellen Maor, Gilad en Ben-Nun Bloom (2012) dat kritiek
gebaseerd op onderregulatie mogelijk schadelijker is voor de reputatie van een organisatie dan
kritiek die gebaseerd is op overregulatie. Dit valt ook terug te zien in de reacties op de recall naar
aanleiding van de paardenvleesfraude. De algemene veronderstelling is dat er beter te veel vlees
terug gehaald kan worden dan dat er iets niet terug gehaald wordt, wat achteraf eigenlijk wel had
gemoeten, en er daarvan iemand ziek wordt of zelf overlijdt. Dit wordt als vele male moeilijker gezien
om uit te leggen en iets wat je als toezichthouder niet op je geweten wil hebben. Net als in eerdere
onderzoeken zien we daarmee ook hier terug dan verantwoording afleggen een rol speelt. En dat
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kritiek omtrent onderregulatie lastiger is dan kritiek omtrent overregulatie.
8.3 Discussie en aanknopingspunten voor vervolgonderzoek
Zoals elk onderzoek kent ook dit onderzoek sterke en zwakke punten. In deze discussie zal hierop
ingegaan worden.
Een sterk punt van dit onderzoek is de manier van data verzameling. De combinatie van
documentenanalyse en interviews geeft dit onderzoek een extra dimensie. Op deze manier is, naast
alleen het verzamelen van cijfers, eveneens een beeld geschetst van het onderliggende verhaal. De
grafieken en tabellen gemaakt uit de analyse van de documenten zijn voorgelegd aan de
respondenten. Hierdoor kon het beeld achter deze grafieken vastgesteld worden. Tevens kon door
de interviews achterhaald worden hoe niet alleen naar de media is gereageerd, maar ook hoe er
intern is gereageerd op een aantal casussen.
Het doornemen van de berichtgeving over de NVWA en de interpretatie hiervan in positieve of
negatieve berichtgeving, alsook de indeling in verschillende terreinen, is iets wat sterk afhankelijk is
van de interpretatie van de onderzoeker. Doordat in dit onderzoek willekeurig een aantal van deze
berichten door meerdere personen is doorgenomen, is hiervan een adequater beeld gekregen.
Een discussiepunt omtrent dit onderzoek is dat er slechts één toezichthouder meegenomen is in dit
onderzoek. Dit maakt dat er op deze toezichthouder dieper in is kunnen gaan. Naast een algemeen
beeld is er door middel van casussen hieraan ook invulling kunnen geven. Maar het feit dat het
slechts één toezichthouder betreft, maakt de resultaten moeilijk te generaliseren. Voor
vervolgonderzoek zou het interessant kunnen zijn een vergelijkend onderzoek te doen op dit terrein
bij verschillende toezichthouders.
Daarnaast gaat dit onderzoek over een relatief korte periode. Dit maakt dat de resultaten alleen
gelden voor deze periode en misschien in een andere periode anders uit kunnen pakken. In een
vervolgonderzoek zou gekeken kunnen worden naar een langere perioden.
Vanwege de tijdsspanne van dit onderzoek zijn de sociale media buiten beschouwing gelaten, er is
alleen gekeken naar de gedrukte media. Toch wordt binnen de NVWA in toenemende mate via
sociale media gereageerd. Via sociale media is het soms makkelijker reageren. Daarnaast geven de
respondenten aan dat er via sociale media nu al vaak meer gebeurt dan de mensen in de top in de
gaten hebben. Dit maakt het voor vervolgonderzoek interessant om ook de sociale media te
onderzoeken. Mogelijk wordt hier op een andere, vrijere manier gereageerd. Omdat dit reageren
vaak gebeurd door mensen die over het werk gaan, denk aan twitterende inspecteurs, en niet altijd
door een speciale communicatie afdeling, zouden hier eveneens andere afwegingen een rol kunnen
spelen bij het wel of niet reageren. Interessant zou het zijn om te kijken welke rol reputatie hierbij
speelt.
Doordat de reputatie van de NVWA over verschillende terreinen niet bekend was, was het niet
mogelijk om te kijken of naar aanleiding van de heersende reputatie op een andere manier
gereageerd wordt. Op het moment dat dit wel bekend is in de toekomst en op verschillende
terreinen een wisselende reputatie gevonden is waar de NVWA zich hiervan bewust is, zou het in een
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volgend onderzoek interessant zijn om de reactie van de NVWA op deze verschillende terreinen te
vergelijken. Dit om niet alleen een beeld te krijgen van hoe de NVWA zijn eigen reputatie neer
probeert te zetten, maar ook een beeld te krijgen hoe er door de NVWA met verschillende reputaties
omgegaan wordt en in welke mate het handelen van de NVWA hierdoor beïnvloed wordt.
8.4 Aanbevelingen
Naar aanleiding van de resultaten van dit onderzoek en de conclusies die daaruit voortkomen kunnen
een aantal aanbevelingen gedaan worden aan de NVWA.
Aanbeveling 1: Positief nieuws op een interessante manier naar buiten brengen
Uit dit onderzoek komt naar voren dat er meer negatief nieuws naar buiten komt dan positief
nieuws. Positief nieuws is vaak niet nieuwswaardig genoeg voor de media om naar buiten te
brengen. Binnen de NVWA moet geprobeerd worden om dit positieve nieuws toch naar buiten te
brengen. Een mogelijkheid hiervoor is via de eigen website, maar daarnaast moet ook geprobeerd
worden om de positieve berichtgeving zo interessant mogelijk te maken voor journalisten. Hierbij is
het uiteraard belangrijk om het verhaal eenvoudig te houden, maar daarnaast ook om te zoeken naar
een interessante manier om dit nieuws onder de aandacht te brengen. Hierbij zou een voorbeeld
genomen kunnen worden aan de sociale media. Inspecteurs laten vertellen over het werk dat zij
doen, zou hiervoor een goede manier kunnen zijn.
Aanbeveling 2: Reputatie in kaart brengen
Op dit moment is binnen de NVWA geen representatief beeld van de reputatie van de organisatie.
Om op een adequate manier in te kunnen springen op het beeld dat heerst van de organisatie zal dit
eerst in kaart gebracht moeten worden. Het zou voor de NVWA interessant zijn een onderzoek te
doen naar de reputatie zodat duidelijk wordt hoe deze reputatie ervoor staat, mogelijk ook op
verschillende terreinen. Aan de hand van dit reputatieonderzoek kan in kaart gebracht worden waar
deze reputatie sterk is en waar deze mogelijk verbeterd kan worden. Door een reputatieonderzoek te
hebben liggen kan tevens later onderzocht worden of de mogelijk ondernomen acties tot verbetering
ook resultaat hebben. Dit reputatieonderzoek zou uitbesteed kunnen worden.
Aanbeveling 3: Opstellen van een communicatiestrategie
Daarnaast is binnen de NVWA op dit moment geen communicatiestrategie aanwezig. Het verdient
aanbeveling om deze wel op te stellen. Natuurlijk is elk incident uniek en komen incidenten altijd
onverwachts. Maar door naar vorige casussen te kijken, niet alleen vanuit individueel oogpunt, en
hier lering uit te trekken is het wel mogelijk om op algemene lijnen een communicatiestrategie klaar
te hebben liggen. Daarnaast kan deze communicatiestrategie ook handvatten bieden in de relatie
met de beide ministeries. Door de strategie duidelijk te overleggen met beide ministeries en hier ook
afspraken in te maken over het blijven vertellen van een feitelijk verhaal en bijvoorbeeld een aantal
keer per jaar op een duidelijke manier met een groot verhaal in het nieuws naar buiten treden biedt
dit ook houvast op een moment dat het ministerie zegt dat er niet gereageerd mag worden. Er kan
op die momenten verwezen worden naar de, in overleg opgestelde, communicatiestrategie. Tevens
biedt deze communicatiestrategie in combinatie met het beeld van de reputatie een mogelijkheid
om de reputatie te verbeteren op de punten waar deze tekort schiet en zo de ‘licence to operate’ te
versterken. Om deze communicatiestrategie op te kunnen stellen zou een onderzoek ingesteld
kunnen worden onder de communicatiemedewerkers om een duidelijk beeld te krijgen van de
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afwegingen die zij maken bij het wel of niet reageren op mediaberichtgeving. Deze afwegingen
zouden in een soort checklist gezet kunnen worden. Hiermee blijft nog steeds elke casus uniek, maar
is het wel mogelijk geworden om bij elke beslissing bewust een aantal stappen te doorlopen.
Hiermee wordt het over het hoofd zien van bepaalde zaken geminimaliseerd en is het mogelijk om
bij elke beslissing de overweging op dezelfde wijze te kunnen maken. Tevens kan door middel van
deze communicatiestrategie de reputatie verstrekt worden wat de ‘license to operate’ kan
versterken. Om zo goed mogelijk voorbereid te zijn bij het opstellen van de communicatiestrategie is
het belangrijk zoveel mogelijk draagvlak te creëren. Hiervoor moeten oriënterende gesprekken
gevoerd worden zodat iedereen hierin zijn eigen inbreng kan hebben. Daarnaast kan gekeken
worden naar hoe andere organisatie dit vorm gegeven hebben. Tevens kan gekeken worden naar de
aparte communicatielijnen die binnen de NVWA aanwezig zijn op bepaalde onderwerpen.

70

Referenties
Wetenschappelijke literatuur
Bardoel, J. en d’Haenens, L. (2003). ‘Media en maatschappelijke verantwoordelijkheid, van theorie
naar praktijk’. In: Raad voor Maatschappelijke ontwikkeling (RMO). Medialogica. Over het
krachtenveld tussen burgers, media en politiek. Den Haag: Sdu Uitgevers.
Carpenter, Daniel P., and George A. Krause. (2012). “Reputation and Public Admistration.”
Public Admistration Review 72: 26-32
Erp, J. van (2013). “De clementiethriller als nieuw filmgenre”. In: Tijdschrift voor toezicht 2013 (4) 3
Fombrun, C. J. (2004). Reputatiemanagement. Pearson Education.
Gilad, Sharon and Saar Alon Barkat. (2013). “A Comparison of Public and Private
Organizations’ Management of Mass Social Protest via Communications.” First Draft
Gilad, Sharon, Moshe Maor and Pazit Ben-Nun Bloom. (2013). “Organizational Reputation,
the Content of Public Allegations and Regulatory Communication.” Journal of Public
Administration Research and Theory, DOI: 10.1093/jopart/mut041
Jacobs, Sandra. (2014). “Media & Verantwoording over incidenten. Gevolgen voor publieke
organisaties”. Proefschift
Maor, Moshe., and Reenan Sulitzeanu-Kenan, (2014). “Assessing the Effects of
Organisational Reputation on Public Agency Outputs.” Paper presented at SOG
Conference, Jeruzalem, 2014
Maor Moshe, Sharon Gilad an Pazit Ben-Nun Bloom. (2012). “Organizational Reputation,
Regulatory Talk and Strategic Silence.” Journal of Public Administration Research and
Theory 23(3):581-608
Raad voor Maatschappelijke ontwikkeling (RMO) (2003). Medialogica. Over het krachtenveld tussen
burgers, media en politiek. Den Haag: Sdu Uitgevers
Schillemans, Thomas en Jacobs, Sandra (2013). “Autoriteit in beeld”. Tijdschrift voor toezicht 2013 (4)
3
Scholtes, E. (2013). “Nieuwsmedia als transparanteurs”. In: Tijdschrift voor toezicht 2013 (4) 3
Steen, M. van der, Klijn, E., Twist, M. van, Wijk, A. van en Scherpenisse, S. (2013). “Ruimte voor
strategie”. Tijdschrift voor toezicht 2013 (4) 3
Vree, F. van, Vos, C., Wijfjes, H. en Bardoel, J. (2003). ‘Het ontstaan van een politiek-publicitair
complex 1960-2002’. In: Raad voor Maatschappelijke ontwikkeling (RMO). Medialogica. Over het
krachtenveld tussen burgers, media en politiek. Den Haag: Sdu Uitgevers.

71

Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (2013). Over hijgerigheid en lange adem: een
verkenning van de relatie tussen toezicht en media. Via: www.wrr.nl
Kamerstukken en rapporten
Algemene Rekenkamer (20 november 2013). Rapport toezicht bij de Nederlandse Voedsel- en
Warenautoriteit na de fusie. Geraadpleegd via: www.rekenkamer.nl (24 maart 2014)
NVWA (19 december 2013). Bijlage plan van aanpak. Utrecht: NVWA. Geraadpleegd via:
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2013/12/19/briefaan-de-tweede-kamer-plan-van-aanpak-nvwa.html. (12 februari 2014)
Onderzoeksraad voor de Veiligheid (19 november 2013). Verkort rapport salmonella in gerookte
zalm. Geraadpleegd via: www.onderzoeksraad.nl (12 april 2014)
Tweede Kamer (30 januari 2013). Algemeen overleg over de NVWA. Geraadpleegd via:
www.tweedekamer.nl (10 april 2014)
Tweede Kamer (14 maart 2013). Algemeen overleg over voedselfraude. Geraadpleegd via:
www.tweedekamer.nl (10 april 2014)
Tweede Kamer (25 april 2013). Algemeen overleg over voedselfraude. Geraadpleegd via:
www.tweedekamer.nl (10 april 2014)
Tweede Kamer (6 februari 2014). Algemeen overleg over de NVWA. Geraadpleegd via:
www.tweedekamer.nl (10 april 2014)
Mediaberichtgeving
AD/Haagsche Courant (11 februari 2013). Frankrijk: Nederlanders betrokken bij
paardenvleesschandaal.
Algemeen Dagblad (29 september 2012). Zalm met salmonella moet uit de schappen.
Algemeen Dagblad (17 oktober 2012). Mogelijk derde dode door besmette zalm Foppen.
Algemeen Dagblad (12 februari 2013). Nederlands onderzoek paardenvlees.
ANP (28 september 2012). Gerookte zalm met salmonella uit de schappen.
ANP (1 oktober 2012). Honderden mensen ziek na eten besmette zalm.
ANP (3 oktober 2012). Waarschuwing voor meer gerookte zalmproducten.
ANP (11 oktober 2012). Al 550 mensen ziek door besmette zalm.

72

ANP (25 februari 2013). Paardenvlees in gehaktballen Ikea.
ANP (10 april 2013). 50 miljoen kilo vlees moet van de markt.
ANP (17 februari 2014). Slachterij moet 28.000 ton vlees terughalen (2).
Baaij H. (25 januari 2014). “Het toezicht op ons voedsel faalt.” FTM. Geraadpleegd via:
http://www.ftm.nl/column/het-toezicht-op-ons-voedsel-faalt/ (18 februari 2014)
BN/De Stem (9 februari 2013). Rundvlees blijkt 100 procent paard.
Brabants Dagblad (13 oktober 2012). Uitbraak salmonella eist levens.
Brabants Dagblad (23 februari 2013). Geen schol of tong, maar doodgewone Aziatische tilapiafilet.
Brabants Dagblad (7 februari 2014). Slachterij uit Dodewaard moet verdacht vlees terughalen.
De Gelderlander (9 februari 2013). Mister Ed, die eet je toch niet op.
De Stentor / Deventer Dagblad (15 oktober 2012). Salmonella Deskundige van Raalter adviesbureau:
‘Iemand heeft zitten slapen’ – Blunders bij terugroepactie.
De Telegraaf (20 april 2012). Q-koorts in Drenthe.
De Telegraaf (4 mei 2013). Rookverbod hele horeca; Staatssecretaris Van Rijn wil einde aan discussie.
De Volkskrant (30 januari 2014). 690 ton rundvlees tegengehouden.
EenVandaag (4 november 2013). Zaak Jansen Steur: een overzicht. Geraadpleegd via:
http://www.eenvandaag.nl/gezondheid/de-zaak-jansensteur/47689/zaak_jansen_steur_een_overzicht (28 mei 2014)
Het Parool (19 november 2013). ‘Salmonella in zalm niet goed aangepakt’.
Launspach, F. (7 februari 2014). Nederlandse voedsel en waren…? FTN. Geraadpleegd via:
http://www.ftm.nl/exclusive/de-nederlandse-voedsel-en-waren-autoriteit/ (12 februari
2014)
Leidsch Dagblad (22 februari 2013). Pijnstiller besmet paardenvlees.
NOS (20 november 2013) “Voedselrisico door korten NVWA”. Geraadpleegd via:
http://nos.nl/artikel/577319-voedselrisico-door-korten-nvwa.html (18 februari 2014)
NRC Handelsblad (17 oktober 2012). Griekse fabriek is bron van salmonellabesmetting zalm.

73

NRC Handelsblad (11 april 2013). Niemand weet wat er met het rundvlees is gebeurd.
NRC Handelsblad (20 november 2013). Slachtoffers door falend toezicht.
NRC.nl (28 september 2013). “Toezicht op voedsel kapotbezuinigd”. Geraadpleegd via:
http://www.nrc.nl/nieuws/2013/09/28/toezicht-op-voedsel-kapotbezuinigd/ (18 februari
2014)
SIN-NL (25 januari 2013). Klacht slachtoffers Jansen Steur: Kingma, welke bestuurders en
inspecteurs, BIG.? Geraadpleegd via: http://www.sin-nl.org/nieuws/klacht-slachtoffersjansen-steur-kingmawelke-bestuurders-en-inspecteurs-big/ (12 februari 2014)
Trouw (29 september 2012). Waarschuwing voor met salmonella besmette zalm.
Interne documenten
Nieuws NVWA week 3 2013 (18 januari 2013). Hamburgerschandaal in Ierland en Engeland.
Nieuws NVWA (16 februari 2013). Onderzoek NVWA naar fraude met paardenvlees.
Nieuws NVWA (2 oktober 2013).
NVWA (3 oktober 2012). Salmonella-uitbraak is crisis met kleine c.
Overig
NVWA (ND). Fraude met paardenvlees. Geraadpleegd via: www.nvwa.nl (16 maart 2014)
NVWA (ND). Geschiedenis. Geraadpleegd via: www.nvwa.nl (11 februari 2014)
NVWA (ND). Missie. Geraadpleegd via: www.nvwa.nl ( 11 februari 2014)
NVWA (ND). Plan van aanpak NVWA december 2013. Geraadpleegd via: www.nvwa.nl (16 maart
2014)

74

Bijlage A: Respondenten
De gegevens van de respondenten zijn in dit onderzoek geanonimiseerd. Mocht u meer informatie
willen kunt u contact opnemen met de onderzoeker.

Respondent
R01
R02
R03
R04
R05
R06
R07
R08

Datum gesprek
Dinsdag 22 april 2014
Vrijdag 25 april 2014
Maandag 28 april 2014
Maandag 28 april 2014
Woensdag 23 april 2014
Maandag 28 april 2014
Donderdag 24 april 2014
Dinsdag 29 april 2014
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Bijlage B: Topiclijst
Aan onderstaande topiclijst is niet heel strak vastgehouden. In veel gevallen hadden de
respondenten zelf een interessant verhaal te vertellen. Op het moment dat teveel afgeweken werd
van het onderwerp of bepaalde onderwerpen niet aan bod kwamen is terug gegrepen naar deze
topiclijst.
Introductie van het onderzoek
Media aandacht:
- Welke incidenten hebben in uw beleving de meeste media aandacht gekregen de afgelopen
periode?
- Waarom juist deze incidenten?
- Wat is de reactie van de NVWA op die incidenten geweest?
- Waarom is het verbeterplan er juist op dat moment gekomen? (Druk vanuit media, vanuit politiek?)
Tabel media aandacht
- Gemiddeld per maand 338 berichten in alle landelijke en regionale dagbladen. In februari 2013
tijdens de eerste paardenvleesfraude kwamen er meer dan 600 berichten, in februari 2014 tijdens de
tweede paardenvleesfraude maar liefst 1100 berichten, dit kwam ook mede door het verbeterplan.
Maar in de tijd dat de salmonella besmette zalm speelde kwam de media berichtgeving met 319
bericht niet boven het gemiddelde.
- Hoe komt het dat de paardenvleesfraude voor zoveel meer media aandacht zorgde dan de
salmonella besmette zalm? (Is de reactie van de NVWA hierop anders geweest?)
Reactie NVWA op media aandacht:
- Welke afwegingen worden gemaakt bij het wel of niet reageren op media berichtgeving?
- Wordt de NVWA beperkt in het geven van een reactie door de politiek? Zo ja op welke manier?
- Wanneer is een onderwerp zo politiek geworden dat de reactie hierop bij het ministerie vandaan
komt, i.p.v. bij de NVWA?
- Is de manier waarop je als organisatie gezien wordt vanuit de politiek van invloed op de reactie die
gegeven wordt op media aandacht?
Reputatie:
- Hoe wordt de NVWA op dit moment gezien door het grote publiek?
- Is dit veranderd in de afgelopen periode?
- Welk oordeel heeft de politiek op dit moment over het functioneren van de NVWA? (Wat houdt die
kritiek in? Is deze kritiek terecht?)
Salmonella besmette zalm
- Kunt u schetsen welke rol de NVWA in uw beleving heeft vervuld bij dit incident?
- Relatief weinig berichtgeving voor dit incident, waar zou dit mee te maken kunnen hebben?
- De korte maar toch heftige berichtgeving, hoe heeft de NVWA daarop gereageerd?
- Hoe is de interne communicatie binnen de NVWA gelopen naar aanleiding van dit incident?
- Er kwam kritiek op de NVWA, vooral dat de producten waarin zalm was verwerkt te laat was terug
gehaald:
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- Had de NVWA meer moeten en kunnen doen dan alleen dringende adviezen geven aan de
bedrijven om de zalm terug te halen?
- Is er naar aanleiding van dit incident iets veranderd om dit in de toekomst adequater te kunnen
doen?
- OVV zegt dat de NVWA nog niet goed voorbereid was op dit soort incidenten bovenop het reguliere
werk. Klopt dit?
- Is dit nu anders?
- Commentaar op de communicatiestrategie. Deze zou tekort hebben geschoten naar bedrijven toe,
waardoor bedrijven niet goed wisten wat ze moesten doen. Is de communicatiestrategie aangepast?
- Is de kennisuitwisseling tussen voedselbedrijven en de NVWA toegenomen naar aanleiding van het
incident?
- Welke andere veranderingen hebben er binnen de organisatie plaatsgevonden naar aanleiding van
dit incident?
Paardenvleesfraude Selten en van Hattem
- Kunt u schetsen wat de reactie van de NVWA is geweest op de paardenvleesfraude van Selten?
- Aanzienlijk wat media aandacht geweest voor deze kwestie, wat heeft dit gedaan met de NVWA?
- Hoe is de communicatie binnen de NVWA geweest naar aanleiding van dit incident?
- Wat is er veranderd binnen de NVWA naar aanleiding van de paardenvleesfraude?
- Kritiek op de terugroep actie. Wat is gedaan naar aanleiding van die kritiek om dit te veranderen in
de toekomst?
- Wederom een paardenvleesfraude incident. Dit leidde eveneens tot grote media aandacht. Wat
deed dit met de NVWA dat er voor de tweede keer zoveel aandacht voor was?
- Wederom kritiek op recall. Waarom lukt het niet om de terugroepactie uit te leggen aan het grote
publiek?
- Controle was te weinig gericht op fraude, is dit veranderd? Is de prioritering anders geworden?
- Kritiek dat de NVWA zowel verantwoordelijk is voor de keuring en het toezicht. Staat dit elkaar in de
weg? Is hier iets aan veranderd naar aanleiding van deze fraude?
- Welke andere veranderingen hebben plaatsgevonden binnen de organisatie naar aanleiding van dit
incident?
Andere relevante opmerkingen voor dit onderzoek?
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