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Risico’s en vertrouwen 



Waarom is vertrouwen belangrijk? 

 Onzekerheid 

 

 ‘Unobservability’ 

 

 Complexiteit 



Het concept vertrouwen – ‘social trust’ 

 Definitie: “Relying on those with responsibility for managing public health and 

safety” (Siegrist et al., 2000). 

 

 Gebaseerd op sociale relaties 

 Vertrouw op anderen (Kasperson, 1992; Siegrist et al., 2000)  

 Accepteer kwetsbaarheid (Rousseau et al., 1998; Siegrist et al., 2003) 



Waarom social trust belangrijk? 

 Maakt het voor mensen mogelijk… 

 Complexiteit te verlagen (Cvetkovich, 2002; Siegrist et al., 2000) 

 Goed om te gaan met onzekerheden en risico’s (Siegrist et al., 2003; Straten et al., 

2002) 

 Voorkomt paniek en zorgt er voor dat mensen bereid zijn informatie te 

verwerken en te accepteren 

 



Operationalisatie van social trust  

 

 Multidimensioneel (De Jonge, et al., 2008, Johnson, 1999; Kasperson, 1992; 

Metlay, 1999) 

 Vertrouwen in de ander gebaseerd op: 

 Competence / expertise 

 Honesty / openness 

 Care / benevolence / commitment 

 



Vertrouwen in informatie  

 ‘Asymmetry principle’: Vertrouwen is gemakkelijker ongedaan te maken dan te creëeren 

(Siegrist & Cvetkovich, 2001; Slovic, 1993, 1999) 

 

 Waarom? 

 Meer aandacht voor negatieve gebeurtenissen dan voor positieve 

 Negatief nieuws/gebeurtenissen hebben sterkere negatieve impact op vertrouwen, dan de positieve impact 

die positief nieuws/gebeurtenissen hebben op vertrouwen 

 Mensen zijn geneigd bronnen van slecht nieuws meer te vertrouwen/ hoger te waarderen dan bronnen van 

goed nieuws 

 

 Gevolg: ‘negativity bias’ 



Q-koorts: een kwestie van vertrouwen? 

 Zie definitie consumenten vertrouwen in veiligheid van voedsel (de Jonge, et al, 2008): 

“Consumer confidence in the safety of food is the degree to which consumers perceive that 

food is generally safe and does not cause any harm to their health or to the environment” 

 

 Vertrouwen gaat omlaag: “when established expectations are compromised” (Hansen et al., 

2003) 

 



Algemeen en sociaal vertrouwen 

 Algemeen: “the extent to which 

consumers perceive that ‘everything’ is 

generally okay” 

 

 Sociaal: “relying on those with 

responsibility for managing public health 

and safety” 



Determinanten van algemeen vertrouwen  

 Resultaten van de Jonge et al (2008) laten zien dat in het geval van 

voedselveiligheid, mate van algemeen vertrouwen afhangt van  

 Wie er vertrouwd moet worden (overheid, supermarkten, producenten, boeren); 

• Producenten belangrijkste factor 

 Op welke dimensie we deze entiteiten moeten vertrouwen: competent, openness, or caring for 

public welfare;   

• ‘Care’ belangrijkste factor 

 De combinatie van entiteit en dimensie 

• In geval van de overheid doet vooral ‘openness’ er toe 



Vertrouwen in entiteiten 
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Belang van diverse dimensies 
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Interactie dimensies en producent  
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Van vertrouwen naar risico communicatie 

 Vertrouwen geeft mensen de mogelijkheid onzekerheid te reduceren en om te 

gaan met risico’s 

 Hoge mate van vertrouwen is gerelateerd aan lage risicoperceptie   

 Vertrouwen is nodig voor effectieve risico communicatie 

 Vertrouwen in entiteit (‘social trust’)  

 Vertrouwen in informatie: de boodschap 

 Vertrouwen in informatie: de bron 



Een case ter illustratie van risico communicatie in de praktijk 

 Pesticide residues in food  



Case: pesticide residues in food (1) 

Environmental pressure groups  
 

 Fruits and vegetables sold in supermarkets tested on 

 Levels of pesticide residues exceeding established norms 

 Presence of illegal pesticides 

 



Dutch food safety agency (VWA) and Food Center  

Case: pesticide residues in food (3) 

 Exceeding of established standards is not a good thing 

 However, no health risk involved with normal consumption 

 

 Campaigns by environmental pressure groups are disapproved 

 Campaigns may create needless concerns with consumers 

 Increasingly difficult to stimulate consumers to eat fruits and vegetables 



Wat kunnen we hiervan leren? 

 Consumenten worden geïnformeerd door verschillende partijen en informatiebronnen  

 Risico-communicatie is niet uniform 

 Verschillende ‘stakeholders’ (partijen in de keten, wetenschappers, publieke autoriteiten, belangengroepen) 

 Stakeholders hebben verschillende opinies en belangen 

 Naar wie moet (en wil) de consument luisteren? 

 Risico-communicatie is niet eenvoudig, niet voor de consument die wordt geconfonteerd met 

tegenstrijdige boodschappen, en ook niet voor diegene die communiceren (zowel zijzelf als 

de boodschap moet worden vertrouwd)! 

 Noodzakelijke voorwaarde voor effectieve risico-communicatie is… vertrouwen!  


