
Beste geitenhouder of zuivelaar,

De Nederlandse geitenhouderij groeit en produceert lekkere en mooie producten. Wij zijn trots op onze bedrijven, 
onze dieren en onze producten. Dat willen we actiever uitdragen. Want wist u dat 65% van de consumenten nooit 
geitenzuivel eet of drinkt? En dat 77% van de Nederlanders nog nooit op een geitenhouderij is geweest? Dit blijkt uit 
onderzoek van de Duurzame Geitenzuivelketen.

Er liggen kansen voor de sector. De Duurzame Geitenzuivelketen start daarom een 
initiatief om op een eigenzinnige manier de bekendheid van onze sector te vergroten 
en ons imago te versterken. We willen burgers laten ontdekken dat de geitensector 
een innovatieve, eigenzinnige en sympathieke sector is. 

Hierbij is ons doel vooral om meer transparant te communiceren over de sector. Over 
de positieve verhalen, maar ook over de uitdagingen die er binnen onze sector zijn en 
waar we samen hard aan werken.

Dit initiatief is vóór de sector en ván de sector. Met z’n 
allen willen we hier graag een succes van maken en 
daarbij kunnen we uw inbreng erg goed gebruiken! Uniek 
voor onze sector is, dat we hierin als geitenhouders en 
zuivelverwerkers gaan samenwerken. Samen sterk!
Graag willen we weten wat u nodig heeft om uw bedrijf 
beter onder de aandacht te brengen. Daarnaast horen 
we graag wat u allemaal al doet om de bekendheid van 
de sector of uw bedrijf te vergroten. Klik hiervoor op deze 
link en geef het aan ons door.

De eigenzinnige geit bovenaan deze brief wordt het beeldmerk van de communicatie-aanpak. Hiermee geven we 
onze sector een ‘eigenwijs’ gezicht en laten we mensen ‘het verhaal van de geit’ ontdekken. Er komt een website 
waar mensen alles kunnen ontdekken over de geit, de mensen in de geitenzuivelketen, de producten en recepten 
voor heerlijke gerechten met geitenzuivel. Via social media brengen we geitennieuwtjes en -activiteiten breed onder 
de aandacht. We ontwikkelen een toolkit met communicatiematerialen voor geitenhouders, bijvoorbeeld voor het 
organiseren van open dagen. En we gaan ook als sector de dialoog aan met NGO’s, opinieleiders, journalisten en de 
politiek.

Samen gaan we onze eigenzinnige en prachtige sector 
nog beter op de kaart zetten! 

Heeft u naar aanleiding van deze nieuwsbrief nog vragen of opmerkingen? 
Mail naar info@ontdekdegeit.nl
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