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AGRIFIRM & TEKST



Goede fotografie onderbouwd met de juiste tekst - en andersom - is essentieel bij het vertellen van een 

goed verhaal. In deze presentatie laten we aan de hand van recente en bestaande fotografie zien waarom 

goede fotografie zo belangrijk is. Hetzelfde geldt voor tekst. De juiste tone of voice is allesbepalend voor de  

beleving van de lezer. Daarbij hebben we rekening gehouden met de 3 niveaus waarop Agrifirm communi-

ceert: Corporate, Product en Intern.

INLEIDING





De jas waarin een tekst wordt gegoten en de manier waarop de lezer wordt aangesproken, dat is de tone  

of voice. Het gaat hierbij om zaken als aanspreekvorm (u of jij), zinsopbouw (kort of langer) en woordkeus 

(van eenvoudig tot complex), maar ook om sfeer : warm of juist zakelijk, traditioneel of hip, wordt de lezer  

direct aangesproken of wordt er juist afstand bewaard.  

TONE OF  VOICE



De manier waarop een boodschap wordt gebracht, is misschien wel even belangrijk als de boodschap zelf.  

Een passende tone of voice geeft een bedrijf identiteit en karakter. C’est le ton qui fait la musique… 

Wanneer de tone of voice goed aansluit op de belevingswereld van de lezer, is deze bovendien eerder bereid 

om de boodschap aan te nemen. Hierbij dient in ogenschouw te worden genomen dat een serieus onderwerp 

niet uitsluitend informatief gebracht hoeft te worden. Een instruerende tekst kan ook amusant zijn. 

WAAROM IS DE JUISTE TONE OF VOICE BELANGRIJK? 



Het is belangrijk om jezelf een aantal vragen te stellen alvorens te beginnen met schrijven. De juiste tone of voice 

bepaal je door goed na te denken over de personen tot wie je je richt en welke boodschap je over wilt brengen:

• Wie is de doelgroep, wat is de gemiddelde leeftijd, het opleidingsniveau, hun interesses?

• Hoe groot is de afstand tot de doelgroep (collega, klant, investeerder, pers etc.)?

• Spreekt de doelgroep in korte of lange zinnen?

• Wat is het kenmerkende taalgebruik van de doelgroep? Is dat abstract, zakelijk, beeldend, afstandelijk, warm, 

traditioneel, hedendaags etc.?

• Wil je de lezer direct aanspreken of kies je voor een indirectere vorm?

HOE BEPAAL JE DE JUISTE TONE OF VOICE?



Agrifirm communiceert op drie niveaus: Corporate, Product en Intern.

1. Bij Corporate gaat het om de communicatie met de leden en potentiële klanten, door middel van advertenties 

in vakbladen als Nieuwe Oogst en Stal & Akker, en de communicatie met andere stakeholders. Denk bij dit laatste 

bijvoorbeeld aan een advertentie in het Financieele Dagblad of de jaarlijkse agrarische bijlage van De Telegraaf.

2. Bij Product gaat het om de communicatie met de leden van Agrifirm, hun personeelsleden en potentiële klanten. 

Het gaat hier onder meer om brochures die het gebruik van Agrifirm-producten uitleggen, zoals Voerwinst  

of Overkappingen.

3. Bij Intern gaat het om de communicatie met onze collega’s binnen Agrifirm, zoals bijvoorbeeld personeels-

blad Focus.

DE DOELGROEPEN VAN AGRIFIRM



DOELGROEP: leden en potentiële klanten

DE TONE OF VOICE IS: direct, respectvol en 

informeel,  met een duidelijk ‘wij-gevoel’. 

De aanspreekvorm is u, maar de afstand tot 

de lezer wordt klein gehouden. 

VOORBEELD: In vakblad Nieuwe Oogst plaatste Agrifi rm in juli 
een advertentie in de campagne ‘Mede mogelijk gemaakt door 
onze groentetelers’. 

Deze advertentie richt zich effectief op de leden van Agrifi rm en 
op potentiële klanten door bij voorbeeld wel in de u-vorm te 
communiceren maar tegelijkertijd de afstand klein te houden 
door in de je-vorm te spreken die het woordje ‘men’ vervangt: 
‘Een salade van ijsbergsla knispert heerlijk bij elke hap die je neemt.’ 

De advertentie spreekt aan omdat hij speelt op saamhorigheids-
gevoel (‘Mede mogelijk gemaakt door onze telers’), de hang naar 
gezondheid en genieten (‘Verse groente is niet alleen gezond, 
maar ook lekker’) en de trots van de lezer (‘Elke dag maken onze 
groentetelers met hun kennis, tijd en toewijding mede mogelijk 
dat iedereen elke dag kan genieten van gezonde groente’).

1. CORPORATE 

schakel in succes

Verse groente is niet alleen heel gezond, maar ook lekker. Een salade van verse  

ijsbergsla knispert heerlijk bij elke hap die je neemt. Onze groentetelers zijn trots op 

hun groente. Elke dag maken ze met hun kennis, tijd en toewijding mede mogelijk 

dat iedereen elke dag kan genieten van gezonde groente. En daar zijn wij dan weer 

trots op. Trots dat ondernemers zoals de familie Van Rooij klant zijn bij Agrifirm. 

Ondernemers met passie voor hun vak en met het oog op de toekomst. Door elke 

dag scherp te blijven maken zij met behulp van onze expertise lekkere en gezonde 

groente mede mogelijk. 

Wilt u meer weten? Neem dan een kijkje op het groenteteeltbedrijf van de familie 

Van Rooij via: www.medemogelijkmaken.com

mede 
mogelijk 
gemaakt  
door onze 

groentetelers

GEZONDE 
VERSE  

GROENTE



DOELGROEP:  ANDERE STAKEHOLDERS

De tone of voice is: informatief, formeel en zakelijk. De aan-

spreekvorm is u en de afstand tot de lezer is relatief groot. De 

communicatie is erop gericht om de activiteiten en resultaten 

van Agrifi rm op de gunstigste manier voor het voetlicht te bren-

gen.  Dit alles wil niet zeggen dat de tekst niet aansprekend zou 

moeten zijn. Bij het lezen van de kop ‘Duurzaamheidsbeleid van 

Agrifi rm’ in ‘Werken aan morgen’ zullen weinig lezers direct alles 

uit hun handen laten vallen om gretig het artikel te lezen. Ook 

zinnen als ‘Duurzaamheid en innovatie zijn daarom pijlers die de 

missie “duurzaam waarde genereren 

voor leden” van Agrifi rm onderbouwen’ zullen de doelgroep niet 

aanspreken. Waarom niet? Omdat voorbij wordt gegaan aan de 

doelgroep, die weliswaar goed opgeleid is en bovendien geïnte-

resseerd is in het reilen en zeilen van Agrifi rm. Maar ook deze 

doelgroep wil graag teksten voorgeschoteld krijgen die goed 

leesbaar zijn en op een duidelijke manier informeren.

1. CORPORATE 
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DUURZAAMHEIDSBELEID 

 VAN AGRIFIRM

schakel in succes

de agrarische sector en de compe-

titie
ve markt”, vertelt Ton Loman. 

Duurzaamheid en innovatie zijn 

daarom pijlers die de missie 

‘duurzaam waarde genereren voor 

leden’ van Agi�rm onderbouwen. 

“Duurzame oplossingen moeten 

�nancieel rendabel zijn, inspelen 

op maatschappelijke vraagstukken 

en toegevoegde waarde bieden 

aan klanten”, aldus Ruud Tijssens, 

Directeur Corporate A�airs, R&D 

en CSR bij Agri�rm. Om dat te 

bereiken, kijkt Agri�rm ook kritisc
h 

naar haar eigen organisatie. “W
e 

hebben onze productie en logistiek

veranderd om e�ciënter te werken.

Een voorbeeld hiervan is h
et ‘af erf’ 

transport van graan. Dit levert w
inst 

op voor het milieu maar ook voor 

de portemonnee en het arbeids-

gemak van onze klanten.” 

Agri�rm is ook scherp op overige 

kansen voor haar klanten. “Met 

nieuwe productconcepten dragen 

we bij aan een duurzamere land-

bouw en veehouderij. Z
o intro du-

ceerden we bijvoorbeeld SOLIQ 

en de Thermoseed methode”, 

aldus Ruud Tijssens. 

Agri�rm investeert ook in initiatieven 

die bijdragen aan het sluiten van 

kringlopen. “Het Mestinvesterings-

fonds en de KringloopWijzer zijn 

hier goede voorbeelden van.” 

Agri�rm blijft 
werken aan duur-

zaamheid en innovatie. “Het 

komend jaar gaan we verder 

inzetten op het e�ciënt gebruik 

van grondsto�en en het verkleinen 

van onze ecologische voetafdruk”, 

vertelt Ruud Tijssens. Ton Loman: 

“Het aanbieden van duurzame 

product en en concepten, duur-

zaam geproduceerde grondstoffen 

en gezonde kwaliteits producten 

zijn onlosmakelijk verbonden met 

het succes van onze klanten en 

het bedrijf.”

Begin 2014 werd bekend dat de 

exportwaarde van de Nederlandse 

land- en tuinbouw in 2013 tot 

recordhoogte was gestegen. “Een 

goede prestatie in tijd
en van crisis. 

Dat laat zien dat onze agrarische 

sector to
t veel in staat is”, aldus 

Ton Loman, voorzitter hoofddirectie

 Agri�rm. “De ondernemerszin die 

de agrarische sector kenmerkt, 

herken ik bij Agri�rm. We willen het 

beste bedrijf in
 de markt zijn en de 

hoogst toegevoegde waarde aan 

onze klanten leveren tegen zo laag 

mogelijke kosten.” Agri�rm inves-

teert in
 duurzaamheid, innovatie 

en samenwerking als belangrijke 

voorwaarden voor groei en conti-

nuïteit. “A
lleen dan blijven we staan 

in maatschappelijk discussies over 

DE VIER DUURZAME 
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CONSUMENTEN-
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Ton Loman

Ruud Tijssens



De tone of voice is beleefd, informatief, to-the-point, 

behulpzaam en soms enigszins informeel. Agrifi rm stelt 

zich dienstbaar op ten opzichte van de lezer, maar ook 

als de autoriteit die de oplossing in huis heeft.

VOORBEELD UIT BROCHURE VOERWINST:

 ‘Agrifi rm staat dicht bij de dagelijkse praktijk. Onze adviseurs we-

ten wat er speelt in hun sector. Ondernemers hebben in hun advi-

seur een vast aanspreekpunt en een vaste sparringpartner.’ 

De aanspreekvorm is u en van de lezer wordt ter zake veel kennis 

verondersteld. Hier en daar wordt gezinspeeld op de persoonlijke 

band tussen de lezer en Agrifi rm. ‘Daarom ontwikkelde Agrifi rm 

het programma Voerwinst. Dit bestaat uit twee adviesmodules, die 

het optimale voeradvies en de beste afl everstrategie berekenen. 

Voor u persoonlijk.’

2. PRODUCT 

schakel in succes

schakel in succes

Voeradviesmodule

Aflevermodule

•  Uw huidige voerschema  

en de omschakelmomenten per sekse

•  Door u gehanteerde voersoorten  

en -prijzen

•  De technische resultaten  

van uw bedrijf

• Type varken: groei- of vleestypisch

• Sekse-combinatie (beer/borg/zeug)

•  Afleverconcept/-condities van  

de slachterij

•  Individuele slachtgegevens 

• Type varken: groei- of vleestypisch

•  Sekse-combinatie (beer/borg/zeug)  

en % per sekse 

•  Oppervlakte per vlees varkensplaats

•  Technische resultaten van uw bedrijf

Voerwinst

Agrifirm Feed

varkens@agrifirm.com

088 488 10 15

www.agrifirm.com

Landgoedlaan 20

7325 AW Apeldoorn

Postbus 20004

7302 HA Apeldoorn

VOERWINST

Wat is Voerwinst?

De uitdagingen waar u als agrarisch ondernemer voor staat, 

vragen om innovatieve oplossingen. Neem nou het afleveren 

van varkens. Het optimaliseren daarvan is in de loop der jaren 

steeds complexer geworden. Bovendien vragen slachterijen 

om uniforme vleesvarkens qua gewicht en een optimale 

bespiering en spekbedekking. 

Daarom ontwikkelde Agrifirm het programma Voerwinst. 

Dit bestaat uit twee advies modules, die het optimale  

voer advies en de beste afleverstrategie berekenen. Voor u 

persoonlijk.

Wat doet Voerwinst? 

Het voeren en afleveren is een kwestie van rekenen. Vroeger 

kon u die rekensom maken op de achterkant van een sigaren-

doos. Maar die tijd is allang voorbij. Simpelweg omdat te 

veel factoren invloed hebben op de voerwinst, zoals opleg-

gewicht, het type slachtvarken, de sekse-verhouding, het 

EW/aminozuren niveau en de voerstrategie, de bezettings-

graad, de stalruimte per dier en niet te vergeten, het concept 

van de slachterij, ze spelen allemaal een rol. 

Een belangrijke rol. 

Die eenvoudige rekensom van vroeger 

is daardoor veel te complex geworden. 

Maar met Voerwinst maken wij de 

optimale strategie voor u inzichtelijk.

Wat levert Voerwinst op? 

Agrifirm staat dicht bij de dagelijkse praktijk. Onze adviseurs 

weten wat er speelt in hun sector. Ondernemers hebben in 

hun adviseur een vast aanspreekpunt en een vaste sparring  -

partner. De adviseurs van Agrifirm zijn altijd op de hoogte 

van de ontwikkelingen op het bedrijf van hun klanten. 

Met Voerwinst kan onze adviseur uw technische en financiële 

resultaten nauwkeurig doorrekenen, volle dig toegespitst 

op uw persoonlijke situatie. U krijgt door klare cijfers 

onder bouwde duidelijkheid over de voor uw bedrijf opti-

male strategie. Met een compleet rapport waarin voer advies 

en aflever strategie worden gekoppeld aan de strategie die 

u nastreeft.

Hoe werkt Voerwinst?

Met het programma kunt u diverse voer- en afleverstrategieën doorrekenen, zodat u weet welke effecten ze op uw voerwinst 

hebben. De basis van Voerwinst is een groeimodel waarbij gebruik wordt gemaakt van de historische gegevens van uw bedrijf 

en van de verschillende voercodes die worden aangeboden. Zo wordt de potentie van het varken voor uw bedrijf getypeerd. 

Het variëren met en aanpassen van de verschillende variabelen geeft u inzicht in de mate waarin deze invloed hebben op 

de hoogte van de voerwinst. Zo kunt u bijvoorbeeld aanpassingen doen aan uw voerschema, waardoor u beter inspeelt 

op de behoefte van het varken. Ook kunt u aanpassingen doen aan uw afleverstrategie waardoor u beter inspeelt op de 

vraag van de slachterij wat resulteert in een hogere voerwinst. 

Welke gegevens hebben wij van u nodig?

AGRI.004-04 Voerwinst Drieluik A4 WT.indd   1-3

24/06/14   09:59



3. INTERN

De tone of voice is informeel, de afstand tot de lezer is klein en de lezer wordt aangesproken in de jij-vorm.  

Omdat de interne communicatie zich richt op personeelsleden van hoog tot laag is de zinsopbouw niet  

complex en wordt gekozen voor een relatief eenvoudig taalgebruik. De lezer wordt direct aangesproken om 

zo een wij-gevoel te creëren. 



Het voornaamste medium waarin door Agrifirm intern wordt  
gecommuniceerd is Focus. Hierin wordt niet altijd even succes-
vol aan de doelgroep gedacht. In het nummer van afgelopen april 
lezen we over de ‘Eerste acquisitie Nuscience in Brazilië’. Nergens 
wordt uitgelegd wat Nuscience is. En een zin als ‘Met een eigen 
productie van veevoederadditieven, in zowel vloeibare als droge 
vorm, is Metachem Nutrientes een uitstekende aanwinst voor 
de business unit ‘Functional Feed Ingredients’ van Nuscience’ wordt 
door bijna niemand direct begrepen. Door voorbij te gaan aan 
het kennis- en opleidingsniveau van de doelgroep, komt de bood-
schap niet over, namelijk: ‘Je kunt trots zijn op het bedrijf waarbij 
je werkt. Kijk wat er nu weer gebeurt in Brazilië!’ 

De informatie in de bovenstaande zin had ook zo gebracht kunnen 
worden: ‘Metachem Nutrientes is overgenomen door Nuscience. 
Het Braziliaanse bedrijf maakt veevoederadditieven, in zowel 
vloeibare als droge vorm.’ Hiermee zoemt de tekst meer in op 
de belevingswereld van de doelgroep. Deze oorspronkelijke toe-
voeging aan de tekst: ‘een uitstekende aanwinst voor de business 
unit Functional Feed Ingredients van Nuscience’ is ingewikkeld 
en voegt bovendien nauwelijks informatie toe. De zin spreekt de 
doelgroep simpelweg niet aan doordat de tone of voice te af-
standelijk en veel te formeel is.

VOORBEELD 1 

In Vlaanderen houden 224 trotse pluimveehouders samen 9,5 miljoen kippen.  

Ze vertegenwoordigen daarmee een totale productiewaarde van ca. 110 miljoen 

euro. Dat komt neer op één ei voor iedere Belg per dag. Dat ei is een essentieel  

en onvervangbaar product in de keuken. Op de Agridagen in Geel werd de film 

‘Vlaanderens Trots – Het ei’ gelanceerd op de stand van Agrifirm Belgium.  

Hiermee laat Agrifirm Belgium samen met een aantal andere bedrijven zien dat 

zij trots zijn op de pluimveesector in Vlaanderen. De film is te bewonderen op 

www.vlaanderenstrots.com.

Ton Loman
Voorzitter hoofddirectie Agrifirm

Agrifirm en het Duitse BayWa AG  

hebben in december samen het nieuwe 

landbouwmechanisatiebedrijf Agrimec 

opgericht. Agrifirm heeft een belang 

van 51%, de overige 49% is in handen 

van BayWa. Abemec wordt een 100% 

dochter van de nieuwe organisatie 

Agrimec.

Agrimec zal zich gaan richten op de  

nederlandse markt. In 2014 wordt  

gekeken naar het uitbreiden van de  

activiteiten van Agrimec om zo de 

marktpositie te versterken. Door de 

kennis en ervaring in verkoop en  

distributie te bundelen, willen Agrifirm 

en BayWa hun positie in de mecha-

nisatiebranche versterken. 

nuscience heeft afgelopen  

december Metachem nutrientes  

in Brazilië overgenomen. Metachem 

nutrientes is actief in de ontwik-

keling, productie en verkoop van 

hoogwaardige veevoederadditieven. 

Met deze overname zet nuscience 

een eerste voet aan de grond in 

deze grote, veelbelovende markt.

Met een eigen productie van vee-

voederadditieven, in zowel vloei -

bare als droge vorm, is Metachem 

nutrientes een uitstekende aan-

winst voor de business unit  

‘Functional Feed Ingredients’ van 

nuscience. Metachem nutrientes 

heeft een productielocatie in  

Itupeva, vlakbij Sao paulo.  

Het bedrijf maakte deel uit van de  

Metachem groep die al 25 jaar  

handelt in kwalitatief hoogstaande 

grondstoffen voor verschillende  

industriële segmenten. Deze over-

name zorgt ervoor dat de groei-

strategie van nuscience verder  

gerealiseerd wordt door in te zetten 

op innovatie en op aanwezigheid in 

opkomende markten. 

Samenwerking Agrifirm en BayWa

Eerste acquisitie nuscience  
in Brazilië
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Iedere medewerker binnen Agrifirm werkt direct of indirect voor onze klanten en  

onze resultaten in de markt en zo ook aan onze strategische doelen. Dat doen we  

door met passie voor ons vak en ons werk bezig te zijn. Door scherp te zijn op alles  

wat we doen, fouten te voorkomen, kosten te besparen en een nog betere service  

voor onze klanten te bieden. Door te blijven werken aan morgen en iedere dag een  

betere prestatie te leveren dan de dag ervoor. Dit is wat we belangrijk vinden binnen  

Agrifirm en wat leidend is voor ons gedrag.

Om hier intern meer focus op te krijgen en Agrifirm krachtiger in de markt te zetten,  

is besloten om een nieuwe corporate campagne te ontwikkelen. Deze campagne laat de 

passie van klanten voor hun eindproducten zien en de passie van Agrifirm-medewerkers 

voor hun bijdrage aan het succes en de resultaten van de klant. De verbindende woorden  

hierin zijn ‘mede mogelijk gemaakt door’.  Jij als medewerker en wij als Agrifirm maken 

het succes van onze boeren en telers mede mogelijk. Onze boeren en telers maken  

veilig en gezond voedsel voor consumenten mogelijk. Zo ben jij een schakel in het succes 

van Agrifirm en zijn wij samen een schakel in het succes van onze klanten!

Vlaanderens Trots – Het ei

Eigenlijk is de strategie van Agrifirm voor de komende jaren heel simpel: 

1.  Meer klanten; dus een stijging van het marktaandeel voor de ledenbedrijven  

Agrifirm Feed en Agrifirm Plant.

2.  Meer winst; in drie jaar tijd willen we van 20 miljoen euro naar 35 miljoen euro winst.

Alles wat we binnen Agrifirm doen, staat in het teken van deze doelen, deze ambitie.

focus    april  2014focus    april 2014 32

focus is het corporate magazine van Agrifirm Group 
en verschijnt 4 keer per jaar.  
Redactie Afdeling Communicatie Agrifirm Group  
Fotografie Marcel Bekken, Ivo Hutten, Marnix 
Klooster, Wim Roefs en Agrifirm   
Opmaak JEEn bureau voor communicatie   
Drukwerk Ten Brink, Meppel 

colofon



Het tegenovergestelde, het veronderstellen dat de doelgroep 
geen kennis heeft, gebeurt een paar pagina’s verderop, in een 
artikel over een commercieel medewerkster van Agrifirm die op 
werkbezoek is geweest in Kenia. Ze legt uit dat er in de melkpro-
ductie enorme verschillen bestaan tussen Nederland en Kenia 
en ze onderbouwt dat met voorbeelden en cijfers. De eind-
redactie kiest echter voor een streamer die zo’n open deur is 
dat de lezer zich niet serieus genomen voelt: ‘De markt in Kenia 
is niet te vergelijken met Kenia’. De zin: ‘Melkbussen worden in 
de volle zon op straat gezet’ wekt verbazing en zou de lezer 
nieuwsgierig maken en het verhaal in kunnen trekken.

VOORBEELD 2 

‘ In Kenia hebben  
mensen met acht  
koeien status’

Wat hebben jullie in Kenia gedaan?
Frank: “Wij hebben voor Agriterra  

onderzoek gedaan naar de haalbaarheid 

van het telen van hooi door zuivel - 

 coö peratie Kieni Dairy. Deze coöperatie  

wil met het telen van kwaliteitshooi  

de melkproductie voor hun melk-

inzamelpunt verhogen.”

Liesbeth: “naast het bezoek aan de  

coöperatie hebben we ook contact ge-

had met verschillende melkveehouders, 

van klein tot groot, die melk leverden  

aan de coöperatie. De omstandigheden  

waren heel wisselend. Van extreem arme 

boeren tot redelijke moderne bedrijven 

die ook in nederland hadden kunnen  

bestaan. Maar dan wel 50 jaar geleden.”

Hoe zijn jullie bij dit project  
betrokken geraakt?
Liesbeth: “Eigenlijk heel simpel: er was 

een sollicitatieronde. De vacature stond 

“Een prachtig land, met prachtige mensen.” Zo omschrijft Liesbeth Mulders, commercieel  

medewerker afdeling Dier van Agrifirm Feed, Kenia. In opdracht van Agriterra bezocht zij in  

februari samen met rundvee adviseur Frank Jeurissen zuivelcoöperatie Kieni Dairy. Hoe is  

het om in Kenia melkveehouders te bezoeken? En wat hebben ze zelf geleerd van deze reis?  

Jeroen Krijnen, productmanager Rundvee bij Nuscience, en Angelique Smit-Heinsbroek,  

onderzoeker bij het Agrifirm Innovation Center, gaan met hen in gesprek. 

<
  Liesbeth Mulders en Frank Jeurissen. <   Jeroen Krijnen (l) en Angelique Smit-Heinsbroek (tweede van links) interviewen Liesbeth Mulders en Frank Jeurissen.

Collega’s in gesprek met  
Liesbeth Mulders en Frank Jeurissen 

in de specialisten info van Feed en we 

hebben hierop gereageerd. Er waren 

trouwens meer collega’s die erop gerea-

geerd hebben. We zijn uitgenodigd voor 

een gespreksronde in Apeldoorn. Die-

zelfde middag kregen we te horen dat 

we samen op pad gingen”.

Wat hebben jullie gedaan ter voor-
bereiding van jullie reis?
Liesbeth: “Ik heb op internet onderzoek 

gedaan naar marktprijzen van hooi en 

naar de grassoorten die kunnen groeien 

in Kenia. Ook heb ik gekeken wat er al 

aan onderzoek was gedaan. Dat was 

mijn voorbereiding, samen met het  

halen van de inentingen.”

Frank: “We hadden eigenlijk ook niet 

veel tijd om ons voor te bereiden.  

Op 4 januari wisten we dat we gingen,  

op 1 februari gingen we ook echt.  

Januari is een drukke maand voor rund-

veespecialisten dus voor mij was het 

een hectische periode.”

Wat zijn de belangrijkste verschillen 
met de markt die jullie daar tegen-
gekomen zijn?
Frank: “Tja, je kunt nauwelijks spreken 

van een markt in Kenia. Dus vergelijken 

is al helemaal niet mogelijk. In Kenia 

hebben mensen met acht koeien status. 

Maar dan blijkt dat er maar twee melk 

geven en de rest heeft een tussenkalf-

tijd van 3 jaar. De totale melkproductie 

is 10 liter, waarvan ze er drie zelf nodig 

hebben. Zeven liter gaat dan naar de  

fabriek. De melk wordt twee keer per 

dag opgehaald, per ezel of per motor.” 

Liesbeth: “En kwaliteitscontrole is er 

niet. Melkbussen worden in de volle zon 

op straat neergezet, terwijl de boer in de 

schaduw zit te wachten op de persoon 

die de melk op komt halen. Dit is heel 

normaal in Kenia. nee, vergelijken met 

de nederlandse markt is eigenlijk totaal 

niet te doen.”

Wat heeft het meeste indruk op je 
gemaakt?
Frank: “We gingen op de eerste dag op 

bezoek bij een boerin met twee koeien. 

Daar troffen we een voergoot aan met 

een laag compost van wel 10 cm. Dat 

was best confronterend om te zien. Het 

deed me meteen beseffen dat je in een 

andere wereld terecht bent ge komen.  

De mensen denken dat ze het goed doen, 

maar het tegendeel is eigenlijk waar.”

Liesbeth: “Aan het begin van onze trip 

vertelde onze Agriterra begeleider ons: >

“ De markt in Kenia is niet te vergelijken met  
Nederland.”
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AGRIFIRM & FOTOGRAFIE



WAT DEFINIEERT GOEDE FOTOGRAFIE



CORPORATE

- 1 focuspunt zorgt voor rust in de achtergrond.

- Realistische kleurbeleving.

- Goede compositie.

- Doormiddel van consequente belichting onstaat er een 

echt daglicht gevoel.



- Druk beeld behoudt rust door eenduidige achtergrond 

(vloer).

- Goede belichting zorgt voor een mooie kleurbeleving. 

- Niet overstyled. Vloer mag best af en toe beetje vies zijn, 

dat zorgt voor een realistisch gevoel.

PRODUCT



INTERN

- Bij een shoot op locatie heb je vaak te maken met een 

onrustige achtergrond, daarom maken we hier gebruik 

van scherpte-diepte. Door focus te leggen op het onder-

werp vervaagd de drukke achtergrond en ontstaat er rust.

- Fotografie moet een positieve uitstraling hebben. Indien 

mogelijk iets van styling toepassen, bijvoorbeeld schorten, 

mooi fruit, verse bloemen.



OUDE EN  
NIEUWE 
SITUATIE
- Geen afleidende teksten door 

foto’s heen.

- De foto heeft een witzweem 

gekregen om de tekst leesbaar 

te maken. Het eindresultaat is 

niet optimaal: zowel tekst en 

beeld zijn beiden niet scherp.



OUDE EN  
NIEUWE 
SITUATIE
- Door gebruik te maken van 

scherpte-diepte worden de 

achtergronden niet flets.

- De rechter foto heeft een  

positievere en vrolijkere  

uitstraling. De boer is hier  

letterlijk en figuurlijk het  

middelpunt.



PRAKTIJK- 
VOORBEELDEN

VOOR NA

We zien hier links een beeld zoals 

deze geschoten is. Rechts zien we 

een beeld na 45min beeldbewer-

king. Afleidende factoren zijn hier 

uit bewerkt. Hierdoor keert de rust 

terug in het beeld.



VOOR NAPRAKTIJK- 
VOORBEELDEN



PRAKTIJK- 
VOORBEELDEN

VOOR

NA



BEELDBEWERKING
De man heeft door middel van beeld-

bewerking een ander gezicht gekregen. 

Hierdoor kloppen de lichamelijke  

verhoudingen niet meer.



BEELDBEWERKING
Bij beeldbewerking is het belangrijk 

dat er gelet wordt op details. Met het 

samenvoegen van verschillende foto’s 

tot 1 beeld moet er nauwkeurig uit-

gesneden worden en moet er goed 

gekeken worden naar schaduwwerking 

en lichtinval.
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