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Veel telers (90%) kennen de rubriek IRS-Informatie.
Hoe de artikelen gelezen worden, kunt u zien in figuur
1. De meeste mensen (69%) lezen alleen de voor hen
interessante artikelen.

Toepasbaarheid adviezen praktisch
Een ruime meerderheid (73%) van ondervraagde

bietentelers is het (geheel) eens met de stelling dat de
adviezen praktisch toepasbaar zijn. Een grote meerder-
heid past de adviezen uit IRS-Informatie ook soms toe
in de praktijk (zie figuur 2). Verder bleek dat hoe ouder
de teler hoe vaker men de adviezen toepast.

IRS-Informatie verschijnt op tijd
De meeste bietentelers zijn van mening dat IRS-

Informatie vaak genoeg verschijnt. Een grote meerder-
heid van de ondervraagden vindt dat IRS-Informatie op
tijd verschijnt om de adviezen toe te kunnen passen in
de praktijk.

Leesbaarheid ruim voldoende
De overgrote meerderheid (80%) vindt het taalge-

bruik in de artikelen van IRS-Informatie begrijpelijk,
1,4% vindt het taalgebruik te moeilijk. De verhouding
tussen tekst en foto’s vindt een kleine meerderheid
(63%) goed. Een grote groep (32%) heeft hier geen
uitgesproken mening over. 

Andere informatiebronnen
Bijna de helft van de telers ontvangt (ook) informatie

via andere vakbladen. Voor bijna 24% van de telers is de
internetsite van het IRS een bron om informatie te
verzamelen.

De conclusie van de projectgroep was dat het IRS
over het algemeen in een goed daglicht staat bij de bie-
tenteler. De teler waardeert het IRS en IRS-Informatie
met een ruime voldoende. 

De overwegend positieve conclusies van dit onderzoek
betekenen niet dat we achterover leunen en dat alles bij
het oude blijft. Het kan altijd beter en we zullen ons best
blijven doen om de boodschap zo goed mogelijk bij u te
krijgen. Dit artikel laat zien hoe uw collega’s erover
denken, maar we horen ook graag uw oordeel. Uw
mening, opmerkingen en suggesties zijn van harte
welkom en kunt u altijd mailen (info@irs.nl) onder
vermelding van IRS-Informatie of bellen naar 
J. Maassen (0164 274407).

Jurgen Maassen

Kijk voor allerlei nieuwsberichten, waarschuwin-
gen, attenderingen en Betakwik-modules op de
internetsite van het IRS: www.irs.nl.

Actuele teeltinformatie

IRS-Informatie is de naam van de rubriek die het IRS
vijf tot zeven keer per jaar in dit blad plaatst. Hiermee
bereiken we, in ieder geval de deurmat van, iedere
bietenteler. Af en toe krijgen we reacties op onze
artikelen via de suikerindustrie en onze telersadvies-
commissie (TAC). Deze reacties zijn erg waardevol.
Eind 2001 hebben we op uitgebreidere schaal de mening
laten peilen. Een groep van vijf studenten van de School
voor Communicatiemanagement uit Utrecht heeft een
onderzoek uitgevoerd onder ongeveer 400 bietentelers.

Naamsbekendheid IRS 96%
Een grote meerderheid van de ondervraagde bieten-

telers kent het IRS ongeveer (55%) of goed (41%). 
Dit betekent dus dat de naamsbekendheid van het IRS
96% is. 

Leest u IRS-Informatie?
Leest u, bietenteler, de artikelen die IRS-ers schrijven in de rubriek 

IRS-Informatie? Het IRS wil graag weten of u de artikelen waardeert en

de inhoud toepast in de praktijk. Om deze vragen te beantwoorden,

heeft een groep studenten een onderzoek uitgevoerd. 

0,6% 

14,9% 

69,1% 

15,4% 

ik lees het niet 

Vluchtig doorkijken 

Alleen interessante 
artikelen 

Alle artikelen 
aandachtig 

Figuur 1
Manier van lezen

van IRS-Informatie

2,3% 

8,6% 

75,1% 

14,0% 

nooit 

zelden 

soms 

vaak 

Figuur 2
Toepassen van

adviezen 
IRS-Informatie in

de praktijk


