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Kennismaking met de EFSA 

EU-AGENTSCHAPPEN

ECHA

EMA

ECDC

EFSA
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HOOFDKWARTIER
in het hartje van 
Parma 

WAT DE EFSA DOET 

De EFSA verstrekt onafhankelijk 
wetenschappelijk advies en geeft ondersteuning 
aan EU-risicomanagers en beleidsmakers wat 
food & feed safety betreft

Verschaft onafhankelijke, tijdige 
risicocommunicatie 

Bevordert wetenschappelijke samenwerking 
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VOEDSELVEILIGHEID IN DE EU VERZEKEREN

WAT DE EFSA NIET DOET

Het beleid en de wetgeving inzake 
voedselveiligheid ontwikkelen 

 
Verordeningen aannemen, de toelating 
geven voor het in de handel brengen van 
nieuwe producten 

De regelgeving inzake voedselveiligheid 
doen naleven 
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DE EFSA IN EEN NOTENDOP

> 450 
personeelsleden
> 1,500 experten

1,000 vergaderingen/jaar

20% televergaderingen

5,000 outputs /
500 per jaar 

OPGERICHT

2002

FINANCIERING

€75-80m
PERSONEEL 

IT

GEBOUW  

SAMENWERKING 

VERGADERINGEN  
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De werking van de EFSA

VAN EEN MANDAAT TOT EEN ADVIES

De wetenschappers van de EFSA evalueren, beoordelen en 
adviseren

EU-
commissie

EU-
parlement

EFSA eigen 
opdrachtLidstaten

De EFSA ontvangt een vraag

Aanname en 
communicatie
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WETENSCHAPPELIJKE EXPERTISE

•Verzekert de consistentie
•Geeft richtlijnen
•Beoordeelt opkomende risico’s

Wetenschappelijk Comité

•Zijn verantwoordelijk voor het opstellen en 
vaststellen van de wetenschappelijke output over 
gezondheidskwesties en gereguleerde producten 

Wetenschappelijke Panels

•Ondersteunen de activiteiten van het panel, 
bijvoorbeeld dataverzameling

•Produceren wetenschappelijk en technisch advies
•Communicatie 

Personeelsleden

DE WETENSCHAPPELIJKE PANELS

Plantenbescherming

GGO’s

Plantengezondheid

Dierengezondheid
& dierenwelzijn

Voeding

Levensmiddelenverpakking

Diervoeder

Biologische gevaren

Chemische contaminanten

Levensmiddelenad
ditieven
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DRINGENDE VERZOEKEN VOOR WETENSCHAPPELIJK ADVIES

4-methlybenzofenon

.
Vogelgriep 

Nodulaire 
dermatose

Klassieke varkenspest
“Schmallenberg” 
virus

Hepatitis A

Salmonella 
Mikawasima 

Fenylbutazon
in paardenvlees

Xylella fastidiosa 

STEC
in groenten 

Vulkanische as 

Chloormequat
in tafeldruiven 

Melamine
in food en feed 

Dioxines in 
varkenvlees 

Melamine 
in zuigelingenmelk 

wilde paddestoelen 
Nicotine in 

in ontbijtgranen 

Met wie werken we samen?
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Internationale 
organisaties

Onderzoeks-
instituten & 
academische 
instellingen

Nationale 
voedselveiligheids

-organisaties

Individuele 
experten

ONZE PARTNERS

BINNEN EUROPA... 

 Nationale 
voedselveiligheidsagentschappen 
van 28 EU-Lidstaten

 400 onderzoeksinstellingen

 EU-agentschappen
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BUITEN EUROPA... 

Partners Vaste samenwerking IPA/ENP-landen

ONZE STAKEHOLDERS

Consumentenorganisaties

Distributeurs & HORECA

Beroepsverenigingen Landbouwers & prima
producenten

Academische wereld

Bedrijfsleven & 
Voedingsindustrie

NGO’s &
belangengroepen
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Risicocommunicatie

DE OPDRACHT VAN DE EFSA IS OM... 

Verordening (EG) nr. 178/2002

Art.3 Overige definities
“Risicocommunicatie” betekent de interactieve uitwisseling van informatie... gedurende 

het hele risicoanalyse-proces... met inbegrip van de toelichting van de resultaten van 

de risicobeoordeling en de grondslag voor risicomanagementbeslissingen;

Art.23 Werkzaamheden van de Autoriteit
Zorgt ervoor dat het publiek en de belanghebbenden snelle, betrouwbare, objectieve en 

begrijpelijke informatie krijgen op de gebieden die tot haar opdracht behoren;

Art. 40 Mededelingen van de Autoriteit
- De Autoriteit communiceert op eigen initiatief  
- De Autoriteit verspreidt informatiemateriaal voor het grote publiek 
- De Autoriteit bevordert de nodige samenhang in het risicocommunicatieproces 
- De Autoriteit zorgt voor goede samenwerking met met betrekking tot 

publieksvoorlichtingscampagnes
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RISICOCOMMUNICATIE IS

Een brug slaan tussen 
wetenschap en consument

Consistente boodschappen 
verspreiden en promoten

De perceptie van 
consumenten met 

betrekking tot voedsel en 
voedselveiligheidsrisico’s 

begrijpen

MET WIE COMMUNICEERT DE EFSA? 

BELEIDSMAKERS

BETROKKEN 
INDIVIDUEN 

STAKEHOLDERS

WETENSCHAPPELIJKE 
GEMEENSCHAP

RISICOMANAGERS

RISICOBEOORDEELAARS

MEDIAPARTNERS

EFSA
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HOE?

SOCIAL MEDIA

Hoofdaccount gelanceerd in 2012 

•Volgers:  +16k
Thematische accounts gelanceerd in 
2016
•@Plants_EFSA
•@ Methods_EFSA

Kanaal geopend in 2012 

•+200 video’s

•+500k views

LinkedIn-account gelanceerd in 2012

•+20k volgers
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EFSA JOURNAL

EXPERTISE DELEN: NETWERK VAN COMMUNICATIE-EXPERTEN

 Introductie en doelstellingen

 Principes van goede 

risicocommunicatie

 Openheid; Transparantie; 

Onafhankelijkheid; 

Responsiviteit/Tijdigheid

 Factoren die een impact hebben op 

het niveau en het type 

communicatie

 Tools en kanalen 

 Leren uit ervaring

Wanneer voedsel de gemoederen beroert – Beproefde recepten 
voor risicocommunicatie
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Crisiscommunicatie

30

PRINCIPES VAN COMMUNICATIE TIJDENS EEN INCIDENT

De EFSA-definitie van een Incident - Criteria*
 Het risico voor de volksgezondheid is groot (ernstige ziekte of de dood 

als gevolg)

 Het incident is grootschalig of kan potentieel grootschalig worden (het 

aantal getroffen mensen, producten of landen is groot)

 Het incident heeft zich voorgedaan ten gevolge van een terroristische 

daad of er wordt aangenomen dat dit het geval is. 

 (Potentieel) grote media-interesse of grote ongerustheid bij de 

bevolking

 Kwetsbare groepen van de bevolking, bijvoorbeeld jonge kinderen of 

ouderen worden onevenredig getroffen. 

 De oorsprong van het probleem is onbekend
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BEST PRACTICE VOOR CRISISCOMMUNICATIE (MAART 2016)

Hoe communiceren bij incidenten in de voedselketen?
 Communicatieworkflow tijdens een incident (info verzamelen/ monitoren/onderzoeken, 

voorbereiden, communiceren, geleerde lessen) 

 De rol van de EFSA en van de communicatoren in de Lidstaten

BIJLAGEN 

 Live incident check list 

 Guiding principles 

 Media enquiry log form 

 Social media comments log template 

 Examples of holding statements 

 Checklist for preparing Q&A or FAQ  

 EFSA stakeholder map 

 Audience mapping template 

 Glossary, References, Contributors 

http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/crisis_manual_160315.pdf 

32

CRISISCOMMUNICATIE

Basisprincipes 

Communiceer snel om 
de volksgezondheid te 

vrijwaren 

Zorg dat je de communicatie over 
de situatie onder controle hebt –

zelfs indien de feiten nog 
onbekend zijn

Breng in kaart wie je 
publiek is en hoe je hen 

kan bereiken  Wees voorbereid! 

Stel een 
crisiscommunicatieplan 
op, oefen, stel berichten 

op, zorg voor 
eensgezindheid

Creëer een 
Crisiscommunicatie

team

Samenwerking – Denk 
eraan, crisissen stoppen niet 
aan de landsgrenzen – je 

moet netwerken en 
voorbereiden in vredestijd
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• De EFSA-Commissie 
werd gewaarschuwd 
door een Nederlands 
CEN-lid

• Intiële berichtgeving
in Belgische, 
Nederlandse en 
Brusselse media

24/7

FIPRONIL IN EIEREN | TIJDSLIJN

Voorbereiding 
van de te 
volgen 
benadering op 
basis van het 
EFSA-advies 
over fipronil

• De EFSA 
begint met de 
specifieke 
dagelijkse 
monitoring (media 
en RASFF)

27/7

07/08

• De EFSA initieert procedures 
voor ‘reinforced monitoring’ 

• Overeenstemming over de 
communicatiebenadering

juli 2017

sept 2017

09/08

• Analyse:  
Websiteverkeer en 
zoekopdrachten 

10/08

• De EFSA 
finaliseert de 
proactieve Q&A

11/08

• De EFSA deelt de 
Q&A met DG SANTE, 
WHO en CEN 

17/08

• Teleconferentie met 
CEN en DG SANTE

18/08

• FAQs gefinaliseerd en 
vertaald voor publicatie

08/09

• Onderzoek en 
geleerde 
lessen 
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VERSCHILLENDE SITUATIES = VERSCHILLENDE 
BENADERINGEN

Grote impact op de 
volksgezondheid

‐

Geringe publieke 
bezorgdheid

Grote impact op de 
volksgezondheid

‐

Grote publieke 
bezorgdheid

Geringe impact op 
de volksgezondheid 

‐

Geringe publieke 
bezorgdheid

Geringe impact op 
de volksgezondheid

‐

Grote publieke 
bezorgdheid

Mensen actief

overtuigen om 
actie te 

ondernemen

Informatie 
beschikbaar 
maken voor 
mensen die 

ernaar op zoek 
zijn

Helpen om het 
risico in een 
context te 
plaatsen en 
een antwoord 
te bieden op 
bezorgdheden

Snelle
en brede

communicatie 
van 

waarschuwingen 
en informatie

36

CRISIS ALS EEN OPPORTUNITEIT 

De potentiële reputatiegevolgen van de crisis beperken 

Het vertrouwen van de stakeholders in de organisatie blijven bevorderen 
en versterken
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HET EFFECT VAN SOCIAL MEDIA OP CRISISMANAGEMENT

Ze kunnen problemen uitlokken

Ze kunnen problemen helpen oplossen 

• Van “golden hour” naar “golden 
minutes”

• Geen grenzen 

• Geen tijdszones

38

 Luister en Monitor
 Wees betrokken 
 Spreek gewone en klare taal
 Beantwoord vragen en kom tegemoet 

aan bezorgdheden
 Antwoord snel en hou de 

communicatielijnen open
 Wees menselijk

SOCIAL MEDIA DOEN NIEUWE VERWACHTINGEN ONTSTAAN 
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Recente voorbeelden 

40

HOOGTEPUNTEN IN DE MEDIA (sept‐nov 2017)

Les apiculteurs 
dénoncent 
l’autorisation d’un 
nouveau 
néonicotinoïde en 
France  

'Contaminated feed' most likely  
source of isolated BSE cases  

Ogm, Corte Ue contro 
divieto Italia 2013.  Ma 
ora nuove regole  

Der Kampf zwischen Aufklärung und 
alternativ-faktischer Verdunkelung 

Lo que se sabe sobre los huevos  
contaminados  en Europa 

Plastic fibres found in tap water 
around the world, study reveals 

Glyphosate: l'agence européenne de 
sécurité des aliments défend son 
rapport 
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COMMUNICATIE OUTPUT – september ‐ oktober 2017

Furan in food – EFSA confirms

health concerns 

25 oktober 2017

Pesticides: how can risk assessors make better use of 

epidemiological data? 

31 oktober 2017

Avian influenza: new scientific advice boosts EU preparedness

16 oktober 2017

African swine fever: sharing best practices is

critical to stop spread 

08 november 2017

42

XYLELLA‐CONFERENTIE

250+ 
deelnemers

1.115 kijkers
via live streaming

300 downloads 
van de app

98% evaluatie‐enquêtes 

goed of uitstekend

74% beveelt het gebruik 
aan van gelijkaardige 
evenemententechnologie 
voor toekomstige 
conferenties 
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VERANDERENDE CONTEXT VAN HET WERK VAN DE EFSA...

Verwachtingen van het 
publiek en voordelen/ 

opportuniteiten van meer 
transparantie en dialoog

Opkomen van nieuwe 
risico’s en gevaren 

Evoluerende 
wetenschappelijke kennis 
die de nood doet ontstaan 
aan benaderingen waarin 

samenwerking en 
innovatie centraal staan

De impact van de 
globalisering

Beschikbaarheid van 
expertise voor de 

multidisciplinaire noden 
van de EFSA

NIEUWE UITDAGINGEN EN BEDREIGINGEN

Milieurisico’s, bijvoorbeeld 
meervoudige stressoren en bijen

Beoordeling van de veiligheid van 
nieuwe producten,
•bijvoorbeeld novel foods

Ontwikkeling van nieuwe 
beoordelingsmethodes: 
•nanotechnologie, actieve en intelligente 
verpakking

•‘de -omica’, minder diertesten

Chemische mengsels/ 
gecombineerde toxiciteit van 
stoffen in voeding

Antimicrobiële resistentie 

Bedreigingen met betrekking tot 
globalisering: plantenziektes, 
dierziektes, door vectoren 
overdraagbare ziektes
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STAY CONNECTED! 

www.efsa.europa.eu/en/engage/careers 

www.efsa.europa.eu/en/rss 

Abonneer je op

Participeer via loopbaan

Volg ons op Twitter
@efsa_eu 
@plants_efsa 
@methods_efsa  

www.efsa.europa.eu/en/news/newsletters 


