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1

VERDUURZAMING CONSUMENTENGEDRAG MODE

1.1

Aanleiding

Een belangrijke vraag die zich bij het verduurzamen van de kleding- en textielketen voordoet is
op welke manier kledingbedrijven consumenten het beste naar een duurzame keuze kunnen
begeleiden en hoe consumenten het liefst over de duurzame aspecten van hun producten
geïnformeerd willen worden. Een grotere vraag naar duurzame mode kan immers een
belangrijke stimulans vormen voor producenten om te investeren in een duurzame productie.
Momenteel zijn veel retailers en modebedrijven huiverig om over duurzaamheid te
communiceren vanwege het afbreukrisico (slechte publiciteit door kritische maatschappelijke
organisaties) en omdat ze onzeker zijn of consumenten wel op informatie over duurzaamheid
zitten te wachten. Consumenten echter geven aan zich onvoldoende geïnformeerd te voelen
over duurzaamheid tijdens het aankoopproces (Duurzaamheidskompas Duurzame Mode,
2012). Door deze onzekerheden rond de communicatie over duurzame kleding blijven kansen
liggen om consumenten naar een duurzame keuze te begeleiden en worden producenten niet
gestimuleerd om duurzamer te werken.
Het ministerie van Infrastructuur en Milieu
De directie Duurzaamheid van het ministerie van Infrastructuur en Milieu wil in samenwerking
met het bedrijfsleven, duurzame consumptie stimuleren en meer inzicht krijgen in de
mogelijkheden van overheidsinterventies op het (duurzaam) gedrag van consumenten in de
kledingsector. Onder duurzaam gedrag wordt verstaan de aanschaf van tweedehands kleding
en de aanschaf van kleding die duurzamer is geproduceerd. Om het gewenste inzicht te
verkrijgen heeft het ministerie eind 2012 een workshop georganiseerd met bedrijven en
vervolgens een onderzoek laten uitvoeren naar duurzaam consumentengedrag in de
kledingsector en de mogelijke rol van de overheid daarbij. In het najaar van 2013 zijn enkele
pilots uitgevoerd op het vlak van communicatie op de winkelvloer en vond een kwalitatief
onderzoek onder consumenten plaats (interviews). De leerervaringen stellen modebedrijven en
retailers in staat om consumenten beter naar een duurzame keuze te begeleiden. De
uitkomsten zullen via de brancheverenigingen (InRetail, VGT en Modint) worden verspreid
onder retailers, grootwinkelbedrijven, modemerken en maatschappelijke organisaties.
Betrokkenen bij het project
Het ministerie van IenM financierde het project en droeg zorg voor het projectmanagement. Het
project werd begeleid door de ‘Werkgroep Duurzame Mode’ waarin vanuit de sector Modint,
InRetail en VGT (Vereniging van Grootwinkelbedrijven in de Textiel) deelnamen. Vanuit de
maatschappelijke organisaties namen Made-By en Solidaridad deel en vanuit de overheid het
Ministerie IenM en Rijkswaterstaat Leefomgeving.
Voor de voorbereiding en uitvoering van de pilots op de winkelvloer werd samengewerkt met
drie/vier modebedrijven.

1.2

De pilots

In eerste instantie heeft GfK een kwalitatief onderzoek uitgevoerd naar de houding van
consumenten ten opzichte van duurzaamheid. Hierbij werden diepte interviews afgenomen bij
13 modeconsumenten afkomstig uit verschillende leefstijlgroepen. Daarna hebben drie
modebedrijven verschillende manieren van communicatie over duurzaamheid getest. Twee
modebedrijven deden dat door op de winkelvloer over duurzaamheid te communiceren en
vervolgens de verkoopcijfers te meten. Het derde modebedrijf heeft haar klantenpanel
geraadpleegd. De deelnemende modebedrijven ontwikkelden zelf de benodigde
communicatiematerialen voor de pilots. Adviesbureau CREM en GfK hebben de modebedrijven
inhoudelijk ondersteund bij de voorbereiding en uitvoering van de pilots en droegen (deels) zorg
voor de evaluatie van de pilots. Zogenaamde 'exit-interviews' met klanten die de winkel verlaten
vormden geen onderdeel van de pilots.
Leeswijzer
Achtereenvolgens wordt aandacht besteed aan:
1.
2.
3.

Het kwalitatieve onderzoek door GfK.
De resultaten van de pilots die zijn uitgevoerd door de drie modebedrijven.
De belangrijkste tips voor communicatie over duurzame mode.
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2

KWALITATIEF ONDERZOEK CONSUMENTENGEDRAG

2.1

Inleiding

Consumentenonderzoek door GfK laat zien dat drijfveren en gedragsvoorkeuren per
leefstijlgroep van elkaar verschillen. In dit deel wordt eerst een algemeen beeld van de kennis
rond leefstijlgroepen en duurzaam consumentengedrag geschetst (2.2). Daarna wordt ingegaan
op de resultaten van de interviews die GfK in het kader van het project onder consumenten
heeft uitgevoerd, gericht op communicatie op de winkelvloer (2.3).

2.2

Leefstijlgroepen en duurzaam consumentengedrag

Leefstijlsegmentatie
Het GfK Roper Consumer Styles model is een leefstijlsegmentatie model dat al vele jaren door
bedrijven wordt gebruikt om inzicht te krijgen in doelgroepen. Het model beschrijft acht typen
consumenten aan de hand van twee assen: De verticale as beschrijft of de doelgroep meer
materialistisch of meer postmaterialistisch1 georiënteerd is. De horizontale as geeft weer of de
doelgroep meer gericht is op vooruitgang en hedonisme (genieten van het leven) of meer hecht
aan tradities, behoud en zekerheid.
Acht typen consumenten (GfK Roper Consumer Styles model)

1

Meer op kwaliteit en authenticiteit gericht.

Kwalitatief onderzoek consumentengedrag
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Wereldburgers, Maatschappelijk Betrokkenen en Plichtsgetrouwen letten meer dan
gemiddeld op het aspect duurzaamheid bij hun aankoopbeslissing
Communicatie over duurzaamheid op de winkelvloer zal waarschijnlijk het meeste effect
hebben op de doelgroepen Wereldburgers, Maatschappelijk Betrokkenen en Plichtgetrouwen
(groen omcirkeld). Deze doelgroepen vormen samen 38% van de bevolking. Het meest
succesvol is communicatie over duurzaamheid wanneer het inspeelt op het gevoel iets voor een
ander te kunnen doen en daarnaast ook aangeeft wat het voor de consument zelf oplevert.
Houding en gedrag ten aanzien van duurzaamheid verschilt per leefstijl
Onderzoek door GfK heeft laten zien dat er een sterke relatie bestaat tussen leefstijl en de
houding van consumenten ten aanzien van duurzaamheid. Bedrijven en organisaties kunnen op
basis van deze kennis en kennis van hun eigen doelgroep/leefstijl, de juiste keuze maken in
communicatie over duurzaamheid. Zo zullen dromers eerder voor duurzaam kiezen wanneer dit
als een 'coole' keuze wordt gebracht, terwijl een wereldburger kiest voor duurzaam als
onderdeel van een verantwoorde leefstijl. Hiermee kan rekening worden gehouden in de
communicatie op de winkelvloer.
Positionering van duurzaamheid voor verschillende doelgroepen

\
Vrouwen uit verschillende leefstijlgroepen maken verschillende keuzes bij het kopen van
kleding
Uit onderzoek door GfK in 2013 blijkt dat vrouwen in verschillende leefstijlgroepen op
verschillende aspecten letten bij het kopen van kleding (GfK Stijlgroepenonderzoek
damesmode, mei 2013). Vrouwen uit de leefstijlgroepen Plichtgetrouwen en Maatschappelijk
Betrokkenen letten bij het kopen van kleding meer op verantwoorde productie dan andere
leefstijlgroepen (zie het model op de volgende pagina).
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Aankoopmotieven die vrouwen in verschillende doelgroepen bovengemiddeld belangrijk
vinden

Consumenten hebben behoefte aan meerdere redenen om duurzame producten te kiezen
Doelgroepenonderzoek laat zien dat consumenten meerdere redenen willen hebben om voor
een duurzaam product te kiezen. Een betere kwaliteit, langere levensduur, betere pasvorm,
design of gezondheidsaspecten kunnen allemaal redenen zijn om duurzame producten te
kopen.

2.3

Interviews gericht op communicatie op de winkelvloer

2.3.1 Opzet interviews
Om te zien hoe consumenten reageren op verschillende communicatie uitingen met betrekking
tot duurzaamheid zijn interviews uitgevoerd met consumenten. Deze consumenten waren
afkomstig uit verschillende leefstijlgroepen die op basis van het GfK Roper Consumer Styles
model kunnen worden onderscheiden. Tijdens de interviews kregen de deelnemers steeds een
aantal communicatie-uitingen voorgelegd. Ook mochten de deelnemers een keuze maken uit
een aantal termen die vaak in communicatie rond duurzame kleding worden gebruikt.
De doelstelling van het kwalitatieve onderzoek was tweeledig:
o Er werd gekeken naar de houding van respondenten ten aanzien van duurzaamheid en
communicatie rondom dit onderwerp in het algemeen, en specifiek in de kledingsector.
o Er werden verschillende vormen van ‘Point of Sale’ materiaal2 van de pilotbedrijven aan de
respondenten voorgelegd om de reacties daarop te peilen.

2

Point of Sale materiaal is materiaal waarmee winkeliers direct extra verkopen willen bereiken.

Kwalitatief onderzoek consumentengedrag
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De doelgroep bestond uit consumenten die zelf kleding kopen bij één of meer van de
deelnemende modebedrijven:
o
o
o

Per deelnemend bedrijf 4 of 5 respondenten
Gespreid op Roper segmentatie
Gespreid op achtergrondkenmerken, zoals leeftijd, geslacht en opleiding

In totaal zijn 14 kwalitatieve interviews van 30 minuten afgenomen.

2.3.2 Resultaten
Houding ten opzichte van duurzaamheid
Duurzaamheid en kleding
‘Duurzaamheid’ in relatie tot ‘kleding’ is relatief nieuw. Er is nog niet veel over bekend en de meerderheid
van de respondenten is bij het kopen van kleding niet bewust met duurzaamheid bezig. “Ik laat mijn keuze
er niet vanaf hangen.”

Bij duurzaamheid in het algemeen wordt in de
eerste plaats gedacht aan: Groen, Biologisch,
gaat lang mee

De algemene gedachte van duurzaamheid wordt
in combinatie met kleding uitgebreid met:
Bewust, Eerlijk, Goed & gezond en Milieu
Groen versus sociaal verantwoord
Consumenten denken bij Groen, Natuurlijk en
Biologisch aan de kwaliteiten van een specifiek
product. Bij sociaal verantwoord denken ze aan
de wijze van productie.
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Zowel positieve als negatieve associaties bij duurzame kleding
In de onderstaande figuur zijn de associaties van consumenten bij duurzaamheid en kleding
weergegeven. Consumenten blijken zowel positieve als negatieve associaties bij duurzame
kleding te hebben.

Terminologie
Groene termen die respondenten uit het onderzoek het meeste aanspreken zijn:
Duurzaam, Verantwoord, Biologisch katoen en Bio (cotton).

Kwalitatief onderzoek consumentengedrag
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Groene termen die respondenten uit het onderzoek minder aanspreken zijn:
Sustainable, Groene Mode, Green Fashion, Organic, Natural, Natuurlijk, Ecologisch.

Respondenten geven in het algemeen de voorkeur aan Nederlandse termen boven Engelse
termen om duurzame aspecten van kleding aan te duiden. Een uitzondering vormen de Engelse
termen waarvan de Nederlandse vertaling raar klinkt, zoals in het geval van ‘Groene Mode’. In
deze gevallen geeft de consument toch de voorkeur aan het Engels: 'Green fashion'. Natuurlijk
zullen er in de praktijk ook uitzonderingen op deze regel zijn.
Aansprekendheid termen: groter spreekt meer aan, kleiner minder
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Winkelimago en duurzaamheid
Respondenten verwachten duurzame mode eerder in grotere (internationale) winkelketens en
bij kleinere, gespecialiseerde winkels en winkels die kwaliteitskleding verkopen.
Winkelkenmerken waar consumenten duurzame mode mee associëren

Het verkopen van duurzame mode blijkt ook goed voor het winkelimago. Het geeft
respondenten de indruk dat de winkel meer doet dan alleen geld verdienen en dit wordt als
positief ervaren.
Mening over Point of Sale materiaal
Naast de houding van de respondenten ten opzichte van duurzaamheid is het Point of Sale
materiaal van de deelnemende modebedrijven aan de respondenten voorgelegd.
Sociale duurzaamheid als kenmerk van een merk
Dat kleren onder goede werkomstandigheden zijn gefabriceerd vinden de respondenten erg
belangrijk. Zodra respondenten echter het idee krijgen dat communicatie op de winkelvloer
inspeelt op het gevoel van de consument, wordt het als minder positief ervaren. De positieve
boodschap kan dan beter gecommuniceerd worden als een kenmerk van het merk en minder
als eigenschap van een specifiek kledingstuk.
Pictogrammen werken beter dan tekst
Respondenten waardeerden pictogrammen hoger dan een
lange tekst. In het voorbeeld hieronder is de tekst op de leaflet
te lang. Respondenten vinden dat het symbool van de Fair
Wair foundation in dit geval evenveel zegt als de tekst op een
leaflet. Een respondent had in dat geval geen zin om de lange
tekst nog te lezen.

Kwalitatief onderzoek consumentengedrag
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Visuele informatie met een beschrijvende term spreekt de consument het meeste aan
Een logo is in staat snel de associatie ‘groen’ op te roepen en wordt over het algemeen positief
gewaardeerd. Het logo in combinatie met een beschrijvende term spreekt consumenten het
meeste aan. Naast de positieve, groene associatie geeft dit de consument ook informatie over
het product. Het gebruik van een eigen duurzaamheidslogo in combinatie met een keurmerk is
dubbelop en wordt als verwarrend ervaren.
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3

PILOTS DOOR MODEBEDRIJVEN

3.1

Inleiding

In het kader van de pilots hebben twee modebedrijven (anoniem: bedrijf A in het lagere
prijssegment en bedrijf B in het hogere prijssegment) gekeken naar de invloed van
communicatie-uitingen op de verkoop van duurzame mode. Bedrijf C heeft haar klantenpanel
via een online enquête bevraagd over diverse varianten van een nieuw ontwikkeld
(bedrijfsspecifiek) duurzaamheidslogo dat niet alleen voor textiel wordt gebruikt. In deze
enquête is tevens onderzocht hoe het klantenpanel tegen bestaande
duurzaamheidskeurmerken aankijkt en of zij weten waar de keurmerken voor staan.
Tabel 3: Overzicht van pilots per bedrijf

Bedrijf

Communicatie
strategie

Communicatie
drager

Doelgroep

Product

Aantal
winkels /
consumenten

A
Lagere
prijssegment

Het testen van
affectieve versus
inhoudelijke
informatie

Gesettelden &
Huiselijken

Rompertje
van biologisch
katoen

50 winkels

B
Hogere
prijssegment

Impact van het
productattribuut
duurzaamheid op
het verwachte
aankoopgedrag

Hangtag aan
rompertje + Point
of Sale materiaal
door informatie te
tonen op borden in
een
winkelomgeving
Hangtag
Poster in paskamer

Maatschappelijk
betrokken,
realisten en
plichtsgetrouwen

Dameskleding

2 winkels

C
Warenhuis

Het testen van
verschillende
vormen van
inhoudelijke
informatie

Informatie op
verpakking
+
Nieuw ontwikkeld
logo

Maatschappelijk
betrokken,
realisten,
wereldburgers
en
plichtsgetrouwen

T-shirts
biologisch
katoen

Klantenpanel met
317 klanten van
bedrijf C

NB: de doelgroepen zijn afkomstig uit het GfK Roper Consumer Styles model.
In de twee pilots waarbij de relatie tussen communicatie uitingen op de winkelvloer en
verkoopcijfers zijn getest, werden de verkoopcijfers per winkel geregistreerd door de
modebedrijven zelf.

3.2

Pilot bedrijf A

Opzet van de pilot
Bedrijf A heeft in al haar winkels naast het ‘normale’ rompertje een rompertje van biologisch
katoen geïntroduceerd. Bij 15 winkels is op de winkelvloer over deze introductie
gecommuniceerd door middel van een poster en een schapkaart. Het rompertje van biologisch
katoen is 1 euro duurder dan het ‘normale rompertje’, waarvan de prijs €2,49 bedraagt. Verder
is het rompertje van biologisch katoen van een iets andere kwaliteit dan de andere rompertjes
door de toevoeging van 5% elasthan.

Pilots door modebedrijven
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Communicatiematerialen
Winkel poster

Schapkaart

Invloed van communicatie op de verkoop
Uit de pilot van bedrijf A blijkt dat het aantal verkochte rompertjes van biologisch katoen in geval
van communicatie via een poster en schapkaart hoger ligt dan bij de introductie van het
biologische rompertje zonder communicatie. In de winkels met communicatie lag de verkoop
van rompertjes van biologisch katoen driemaal zo hoog. Er was ook sprake van een driemaal
hogere voorraad, maar aangezien er tijdens de testperiode bij alle winkels voldoende voorraad
was, is dit waarschijnlijk niet van invloed geweest op de resultaten. Het aandeel van rompertjes
van biologisch katoen in de totale verkoop van rompertjes bedroeg in de winkels met
communicatie 76%. In de winkels zonder communicatie bedroeg dit 57%.
De verkoop van reguliere rompertjes in de winkels met communicatie daalde met 35%, terwijl
dit in de winkels zonder communicatie vrijwel gelijk bleef. De introductie van het rompertje
gemaakt van biologisch katoen leidt in de winkels met communicatie dus ook tot substitutie: de
verkoop van ‘normale’ rompertjes neemt af, terwijl de verkoop van rompertjes van biologisch
katoen toeneemt. Naast de duurzame aspecten van het rompertje is de betere kwaliteit ervan
(met 5% elasthan) mogelijk ook een reden voor deze substitutie. Dit kan op basis van de test
echter niet met zekerheid worden gezegd (er zijn geen exit-interviews uitgevoerd met klanten).
Prijs en kwaliteit
Consumenten blijken in dit geval (een winkel in het lagere prijssegment) bereid om €1 meer te
betalen dan de normale prijs van €2,49 voor een rompertje dat van biologisch katoen is
gemaakt en een betere kwaliteit heeft (er vanuit gaande dat de consument de toevoeging van
5% elasthan als een betere kwaliteit beschouwd).
Uit het kwalitatieve consumentenonderzoek van GfK blijkt dat consumenten van kleding van
biologisch geproduceerd katoen verwachten dat het een betere kwaliteit heeft en duurder is. In
sommige gevallen kunnen modebedrijven gebruik maken van de associaties van consumenten
met duurzame mode door producten aan te bieden die deze associaties bevestigen (zoals een
betere kwaliteit). Andere associaties zorgen er wellicht voor dat consumenten minder snel over
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zullen stappen naar duurzame mode omdat ze denken dat het duurder is. Uit eerdere
bevindingen blijkt dat duurzame mode grotere kans heeft om geaccepteerd te worden wanneer
het product op verschillende punten positief scoort (pasvorm, kwaliteit & prijs).

3.3

Pilot bedrijf B

Opzet van de pilot
In een damesmodewinkel in het hogere prijssegment is in de paskamer gedurende 1 week
(tussen 2 december en 8 december 2013) een paskamerposter met een verhaal over duurzame
productie opgehangen. Daarnaast zijn de duurzame artikelen voorzien van een hangtag. Het
onderzoek heeft plaatsgevonden in twee winkels, twee andere winkels vormden de controle
groep.
Communicatiematerialen
De volgende communicatiematerialen werden gebruikt:
Paskamerposter (A3 formaat)

Hangtag (gevouwen, binnen en buitenkant)

Hangtag (gevouwen, binnen en buitenkant)

Invloed communicatie op verkoop
Het aantal verkochte producten was te klein om uitspraken te kunnen doen over de impact van
de communicatie op de verkoop. In de testwinkels zijn slechts 2 duurzame artikelen verkocht, in
de controle winkels is geen enkel duurzaam artikel verkocht. Het lage aantal verkochte artikelen
heeft voornamelijk te maken met de periode waarin getest werd; vlak voor de Sale in december.
In deze periode wordt doorgaans minder verkocht. Poster en hangtag hebben ook niet geleid tot
gesprekken tussen winkelpersoneel en klanten over het onderwerp duurzame kleding.
Op basis van deze pilot kunnen verder dus geen uitspraken worden gedaan over de effectiviteit
van de communicatie.

Pilots door modebedrijven
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3.4

Pilot bedrijf C

Opzet van de pilot
Bedrijf C heeft via een online vragenlijst haar klantenpanel bevraagd. In de vragenlijst zijn
specifieke woorden die iets met duurzaamheid te maken hebben aan het klantenpanel
voorgelegd. Daarnaast zijn verschillende keurmerken aan het klantenpanel voorgelegd en een
door het bedrijf ontwikkeld duurzaamheidslogo. Door het klantenpanel te bevragen hoopt Bedrijf
C meer te leren over het koopgedrag en de houding van haar klanten tegenover duurzaamheid
en informatie over duurzaamheid.
Samenstelling- en aantal klanten in het klantenpanel
Het klantenpanel van bedrijf C bestaat uit hoogfrequente bezoekers van bedrijf C. In totaal
deden 317 trouwe bezoekers van bedrijf C mee aan het onderzoek. Hiervan was 95% vrouw en
5% man. Doordat het hier om trouwe bezoekers van bedrijf C gaat en relatief veel vrouwen
deelnamen, is het moeilijk om de resultaten naar andere situaties- en of modemerken te
vertalen.
Communicatiematerialen
Groen blaadje logo bedrijf C

Herkenbaarheid en betrouwbaarheid nieuw logo
Bedrijf C heeft het nieuw ontwikkelde logo voor duurzaamheid aan haar klantenpanel
voorgelegd. Op het moment van het onderzoek was het groen blaadje logo in de winkel slechts
op enkele voedingsmiddelen aanwezig en stond het nog niet op de verpakking van kleding. Aan
de respondenten is gevraagd wat het logo bij hen opriep. Deze vraag is als eerste vraag in de
online enquête gesteld, dus zonder dat de respondenten wisten dat de enquête over
duurzaamheid zou gaan. Het logo riep bij de respondenten associaties op als Milieuvriendelijk,
Groen, Biologisch, Duurzaam, Ecologisch, Natuurlijk, Kindvriendelijk, Vrolijk & Gezond en
Verantwoord. Bedrijf C concludeert hiermee dat het nieuw ontwikkelde logo de juiste
associaties oproept bij haar klanten.
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Overzicht van associaties respondenten
NB: de sterkte van associatie wordt bepaald door de grote van de termen

Het nieuwe logo in combinatie met een T-shirt
Aan het klantenpanel is vervolgens voorgelegd wat zij denken dat het nieuwe logo
communiceert als het op een T-shirt staat. 90% van de respondenten noemt één of meer
duurzaamheidsaspecten. 37% noemt specifiek 'bio/eco/organic katoen', 17% 'natuurlijk katoen',
15% 'verantwoord geproduceerd'.
Nieuwe logo op een T-shirt verpakking

Vertrouwen nieuwe logo met- en zonder keurmerk
Vervolgens zijn er twee varianten aan het klantenpanel voorgelegd: één met het nieuwe logo en
een officieel keurmerk (in dit geval Organic Blended) en één in combinatie met de toevoeging
'Organic Cotton'. 63% van de respondenten geeft aan meer vertrouwen te hebben in de variant
met de toevoeging 'Organic Cotton' in combinatie met het nieuwe logo en 12% zegt meer
vertrouwen te hebben in de variant met het logo in combinatie met het officiële keurmerk. Het
tonen van het logo in combinatie met een beschrijvende term vinden respondenten het meest
duidelijk (logo in combinatie met keurmerk vindt 15% dubbelop) en wekt ook het meeste
vertouwen.
Nieuwe logo in combinatie met beschrijvende term op een t-shirt verpakking

Pilots door modebedrijven
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Gevraagd naar de noodzaak van een logo om zeker te weten dat een artikel van biologisch
katoen is gemaakt geeft 30% aan dit noodzakelijk te vinden. 48% vindt een keurmerk niet
noodzakelijk, meestal omdat zij niet weten waar het keurmerk voor staat.
Herkenning en begrip keurmerken & labels
Bedrijf C heeft haar klantenpanel gevraagd naar de bekendheid met verschillende keurmerken
en het begrip van deze keurmerken. De keurmerken beperkten zich niet tot keurmerken die zich
specifiek op kleding richten. In totaal zijn 18 keurmerken getest. Deze presentatie is
opgenomen als bijlage I. Hieronder worden de belangrijkste bevindingen uitgelicht.
Bekendheid keurmerken en labels
Een achttal keurmerken is bij meer dan 50% van de respondenten bekend, ook al weten zij niet
direct waar ze voor staan. Voor de kledingsector relevant zijn Fair Trade (95%), FSC (92%;
bijvoorbeeld relevant voor textielvezels van bamboe), het 'Recycle bijdrage betaald' logo (71%;
heeft betrekking op verpakkingen) en Oeko-tex (57%). Ook bekend, maar minder relevant voor
de kledingsector zijn EKO (89%) en UTZ Certified (61%). De rest van de keurmerken wordt
door minder dan 50% van de respondenten herkend en ze weten niet waar het keurmerk voor
staat: Demeter (19%), Fair for Life (10%) en Label Rouge (1%).
Begrip keurmerken
Aan de respondenten is gevraagd of zij ook kunnen aangeven waar de keurmerken en labels
voor staan. Hieruit blijkt dat respondenten die een keurmerk herkennen, ook vaak weten waar
het keurmerk voor staat. Alleen het UTZ Certified keurmerk (58% weet niet waarvoor dit logo
staat) en het Recycle bijdrage betaald logo (77% denkt dat dit recyclebaar betekend) worden
door de meeste respondenten wel herkend, maar ze weten niet waarvoor het precies staat.
Daarnaast blijkt dat respondenten al snel denken dat het bij een keurmerk over biologisch of
kinderarbeid gaat terwijl dat niet het geval is:
Keurmerk
Fair Trade

Interpretatie
45% denkt geen kinderarbeid, 6% denkt biologisch

Rain Forest
Alliance

10% denkt geen kinderarbeid, 9% denkt biologisch

UTZ Certified

6% denkt geen kinderarbeid, 6% denkt biologisch

Duurzaam
Varkensvlees

34% denkt biologisch

Europees Ecolabel

29% denkt biologisch
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Houding ten opzichte van keurmerken
Aan het klantenpanel van bedrijf C is gevraagd wanneer zij keurmerken vertrouwen. 64% geeft
aan keurmerken alleen te vertrouwen wanneer zij (denken te) weten waar het keurmerk voor
staat. Ook blijkt dat hoe jonger de respondenten zijn, hoe kritischer zij staan ten opzichte van
keurmerken.
Aankoopgedrag & motivatie biologisch/ duurzaam
Aan 245 respondenten uit het klantenpanel van bedrijf C die de afgelopen 12 maanden een Tshirt hebben gekocht is gevraagd waar zij bij de aankoop ten aanzien van duurzaamheid op
letten:
Bij aanschaf T-shirt let ... % onder meer op:
28%
kinderarbeid
19%
afwezig zijn van schadelijke chemicaliën
16%
een milieuvriendelijk productie
13%
een goed leven en eerlijke prijs voor boeren en arbeiders
11%
biologisch
En verder:
• 64% van de respondenten geeft aan zeer geïnteresseerd te zijn in duurzaam- en biologisch
geproduceerde artikelen, 16% is een beetje geïnteresseerd.
• 72% zou meer biologische mode kopen als die evenveel kost als ‘reguliere’ mode
• 62% geeft aan momenteel 'soms' tot ‘vaak’ biologische mode te kopen.
• 27% koopt minimaal een kwart van de mode biologisch
• Vooral onder degenen die af en toe duurzame mode kopen (minder dan een kwart van hun
artikelen) speelt de prijs een belangrijke rol.

Pilots door modebedrijven
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4

TIPS VOOR COMMUNICATIE DUURZAME MODE
Op basis van het voorliggende onderzoek kunnen geen algemeen geldende richtlijnen voor
communicatie over duurzaamheid in de modesector/retail opgesteld worden. Daarvoor zijn de
pilots te specifiek (gericht op de doelgroep van specifieke modebedrijven) en te kleinschalig. De
onderzoeksresultaten van Bedrijf C en GfK bevestigen elkaar echter wel en bieden daardoor
zeker enige houvast.
Communicatie over duurzaamheid op de winkelvloer blijkt sommige consumenten te kunnen
stimuleren om bepaalde artikelen te kopen. De manier waarop over duurzaamheid
gecommuniceerd wordt lijkt daarin van grote invloed. Hieronder volgen op basis van de pilots
enkele aanwijzingen voor succesvolle communicatie over duurzame aspecten van mode:
o

Stem de communicatie af op de doelgroep die de winkel bedient, bijvoorbeeld aan de hand
van leefstijlsegmentatie. De ene leefstijlgroep is meer geïnteresseerd in duurzaamheid dan
de andere en de beste manier van aanspreken verschilt ook per leefstijlgroep.

o

Pictogrammen/logo's spreken consumenten over het algemeen meer aan dan tekst.
Verwijzen naar verdiepende informatie op de website wordt wel gewaardeerd.

o

Als visuele communicatie gecombineerd word met een enkel trefwoord ter verduidelijking
waar het precies over gaat, dan wordt dit door consumenten als positief ervaren

o

Het introduceren van eigen pictogrammen of logo’s (in plaats van officiële keurmerken) om
duurzame mode te ondersteunen blijkt goed te kunnen werken. Hierbij speelt de perceptie
van de consument van het bedrijf als geheel een belangrijke rol. Bedrijven die een groot
vertrouwen genieten onder hun klanten kunnen (ook als het op duurzaamheid aankomt)
waarschijnlijk gemakkelijker een eigen duurzaamheidslogo introduceren dat succesvol is,
dan modebedrijven die op dit punt minder vertrouwd worden.

o

Tegelijkertijd blijkt dat consumenten keurmerken waarvan de consument weet waar ze voor
staan (of denkt te weten waar ze voor staan) meer vertrouwt (deze voegen dus meer
waarde toe) dan keurmerken waarvan de consument de betekenis niet kent. Modebedrijven
kunnen daarom het beste aansluiten bij de keurmerken die hun klanten het beste
kennen. Jonge consumenten lijken daarbij kritischer ten opzichte van keurmerken dan
oudere mensen.

o

Houdt communicatie over duurzaamheid simpel. Meerdere keurmerken of een
keurmerk/label in combinatie met een eigen logo wordt als dubbelop gezien en zorgt voor
verwarring bij de consument.

o

Bij communicatie over sociale aspecten van duurzaamheid dient voorzichtigheid te worden
betracht met het inspelen op de emotie van de consument. Bij sommige
consumentengroepen kan dit averechts werken omdat men zich onder druk gezet voelt. In
plaats daarvan lijkt ‘soft communication’ (op bedrijfsniveau) beter te werken dan in de
winkel empathie met arbeiders en boeren op te wekken.
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o

Hoe duurzame mode wordt geïntroduceerd bij de klant lijkt van invloed op de acceptatie van
duurzame mode door de consument. Zo kunnen modebedrijven gebruik maken van de
associaties die consumenten van nature bij duurzame kleding hebben, zoals: gezond,
minder schadelijke chemicaliën, betere kwaliteit, gaat langer mee. Doelgroepenonderzoek
laat ook zien dat consumenten meerdere redenen willen hebben om voor een duurzaam
product te kiezen.

o

Een deel van de consumenten is bereid meer te betalen voor duurzame mode, mede omdat
mensen verwachten dat duurzame mode duurder is (zie ook de pilot van bedrijf A). Let wel,
dit is waarschijnlijk per doelgroep verschillend! De bereidheid om meer te betalen zal
waarschijnlijk toenemen als ook de kwaliteit van de kleding anders/beter is dan de
reguliere kleding (zie punt hierboven).

Tips voor communicatie duurzame mode
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