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Abstract 

Het milieubewustzijn is vandaag de dag groter dan ooit, maar anderzijds wordt onze 

Westerse maatschappij gekenmerkt door hyperconsumptie. Er is dus duidelijk een 

paradox op te merken, een mogelijke verklaring hiervoor is dat consumenten een 

redeneerfout maken bij het stellen van hun consumptiegedrag. Dit idee werd gevonden 

in de context van het consumeren van voeding, de toevoeging van iets gezond aan iets 

ongezond zorgt er namelijk voor dat de volledige maaltijd als gezonder wordt 

gepercipieerd. Een gelijkaardige redeneerfout werd in deze scriptie onderzocht in de 

milieucontext, concreet werd de impact van kledij op het milieu nagegaan. De 

redeneerfout in deze scriptie wordt beschreven als ‘de illusie van de negatieve 

voetafdruk’. Het onderzoek werd gevoerd via een online vragenlijst bij een steekproef 

van 121 participanten die random werden toegewezen aan één van de drie condities. 

Conditie 1 bestond uit een basisoutfit, conditie 2 uit de basisoutfit met daarbij een 

ecologisch kledingstuk, conditie 3 bestond uit de basisoutfit en daarbij een niet-

ecologisch kledingstuk. Hier moest men telkens de outfit beoordelen op de 

gepercipieerde milieu-impact. Hypothese 1 stelt hierbij dat men in conditie 2 een 

verschillende milieu-impact toekend aan de outfit (a) en dat deze impact lager zal zijn 

(b), hiermee verwijzend naar de redeneerfout die men maakt. Deze hypothese werd 

bevestigd en ‘de illusie van de negatieve voetafdruk’ werd teruggevonden. Hypothese 2 

stelt dat mensen met een groter milieubewustzijn de redeneerfout meer maken, 

hypothese 3 stelt overeenkomstig dat mensen met een hogere PCE (Perceived 

Consumer Effectiveness) deze redeneerfout sneller maken. Deze hypotheses werden 

niet bevestigd.  

Key words: duurzaam consumeren, paradox, milieubewustzijn, Perceived Consumer 

Effectiveness, ‘illusie van de negatieve voetafdruk’ 
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 “De waarheid is meer dan ooit ongemakkelijk” (Minten, 2014). 

Luchtvervuiling, watervervuiling, het gat in de ozonlaag, klimaatopwarming, groeiende 

afvalbergen, enz. De huidige milieuproblematiek is overal zichtbaar en er moet 

aandacht aan besteed worden (Dagher & Itani, 2014). Veel hedendaagse 

wetenschappers wijzen er op dat we gezamenlijk moeten stoppen met broeikasgassen 

uit te stoten, en dat het nu moet gebeuren. Als de mate van broeikasgassen niet daalt, 

gaan we een reeks desastreuze natuurlijke rampen tegemoet die het leven zoals het 

vandaag gekend is drastisch veranderen (“Global Issues at the United Nations,” n.d.).  

Duurzaamheid en de degradatie van het milieu worden in onze huidige 

maatschappij gezien als één van de belangrijkste uitdagingen. Er doet zich dan ook een 

toenemend bewustzijn voor omtrent het milieu, de bijhorende problematiek en de relatie 

tussen mens en natuur (Dagher & Itani, 2014; Zhang, 2007). De 21ste eeuw wordt 

daarom ook wel de eeuw van de groene consumptie genoemd (Tseng & Tsai, 2011; 

Zhang, 2007).  

Toch is het bewustzijn niet nieuw en moet er al een heel eind teruggekeerd 

worden in de tijd om te komen tot de start van een notie van milieubewustzijn. In de 

19de eeuw was men zich al bewust van het volgende feit: door een toename in CO2 kan 

een broeikaseffect ontstaan, dat kan leiden tot de opwarming van de aarde (“Global 

Issues at the United Nations.,” n.d.). Het besef is er dus al een hele tijd, maar de eerste 

alarmsignalen kwamen er eerder recent, namelijk in de jaren ’60 van de 20ste eeuw 

(Geldhof, 2007). Een paradox valt hier op te merken. Het bewustzijn is groter dan ooit, 

maar toch zijn geen grote verbeteringen merkbaar. Hoe komt dit?  

Overconsumptie en overbevolking kunnen hier een verklaring bieden. De 

wereldpopulatie is toegenomen en deze zal naar alle waarschijnlijkheid sterk blijven 

toenemen. Er wordt geschat dat de populatie van 7 miljard mensen in de komende 

decennia zal stijgen naar een aantal tussen 8,8 en 10 miljard (Cleland, 2013). De 

stijgende bevolkingspopulatie is natuurlijk van belang als er gesproken wordt over de 

milieuproblematiek, aangezien het verminderen van bronnen en de vervuiling van de 

omgeving sterk samenhangen met de populatie mensen. Belangrijker hierbij is 

natuurlijk de vraag hoeveel goederen en diensten elke persoon gaat consumeren (Alcott, 

2012).  
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 Een term die nu vaak gebruikt wordt om onze huidige maatschappij te 

karakteriseren is ‘hyperconsumptie’, wat slaat op het feit dat er een steeds groter 

wordend verlangen is om te consumeren (Popescu, Popescu, & Stroe, 2010). Een 

kernwoord dat van belang is bij deze term is ‘overdaad’ (Gottschalk, 2009). Dit kan 

verklaard worden doordat de samenleving waarin we vandaag leven zijn succes meet 

aan de hand van economische groei. Op die manier worden bedrijven aangespoord om 

producten te maken die een korte levensduur hebben, of producten te maken die snel 

‘verouderd’ zijn (Albinsson, Wolf, & Kopf, 2010). Er kan gesteld worden dat de mens 

een soort van turboconsument geworden is in een wereld die op consumptie is gebouwd 

(Geldhof, 2007).  

Een oplossing voor de hedendaagse problematiek zou duurzame consumptie 

kunnen zijn, aangezien de milieuproblemen voor een groot deel gestuurd worden door 

menselijke consumptie (Alcott, 2012; Cleland, 2013). Duurzame consumptie blijkt een 

complex begrip (Peattie, 2010) met vele definities. Hierdoor valt het niet altijd 

eenduidig te interpreteren. Daarnaast is het niet makkelijk te zeggen wie de groene 

consument is en wat deze drijft om groen te consumeren. Soms gaan milieuvriendelijke 

intenties en attitudes namelijk niet meteen samen met milieuvriendelijk gedrag of groen 

consumptiegedrag (Peattie, 2010). Er is dus een kloof tussen wat mensen zeggen dat ze 

zullen doen en wat ze effectief doen (Ellen, Wiener, & Cobb-Walgren, 1991), een kloof 

tussen mensen hun attitude en hun gedrag, de ‘attitude-behavior gap’ genoemd (Peattie, 

2010). 

Deze kloof heeft vaak verschillende oorzaken of verklaringen, maar een 

belangrijke redenering die nog niet vaak werd onderzocht is of deze paradox verklaard 

kan worden door de verwerking van informatie die samenhangt met het kopen van 

duurzame producten. Ecologische labels bijvoorbeeld zouden de consumenten moeten 

sturen naar duurzame consumptie, maar ook dit blijkt niet altijd te werken (Erskine & 

Collins, 1997). In overeenstemming met onderzoek uitgevoerd binnen de 

gezondheidscontext is een mogelijke hypothese dat mensen een redeneerfout maken bij 

het verwerken van de informatie die samengaat met consumptie. Binnen de 

gezondheidscontext is namelijk een gelijkaardige paradox terug te vinden. In het 

algemeen is er een hoger bewustzijn vast te stellen in verband met gezondheid, maar 

langs de andere kant is er een stijging in gewicht te merken bij de Amerikaanse 
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bevolking. Als mogelijke verklaring werd hier gekeken naar de manier waarop 

consumenten een maaltijd beoordelen op basis van gezondheid en calorische waarde. Er 

werd als resultaat gevonden dat mensen op een categorische manier een maaltijd 

beoordelen, waardoor men een combinatie van een gezond en een ongezond product als 

algemeen gezonder gaat evalueren, in vergelijking met het ongezonde product alleen.  

In het onderzoeksgedeelte van deze masterproef wordt onderzocht of er in de 

milieucontext een gelijkaardige verklaring te vinden is. Er zal nagegaan worden of 

consumenten een lagere milieu-impact zullen toekennen aan de combinatie van een 

duurzaam product en een niet-duurzaam product, in vergelijking met de beoordeling van 

een niet-duurzaam product alleen. Daarnaast zal onderzocht worden of milieubewustere 

consumenten alsook mensen met een hogere PCE (Perceived Consumer Effectiveness), 

deze redeneerfout meer maken dan de minder groene tegenhangers. Dit in 

overeenstemming met de bevinding van Chernev (2011) dat mensen die diëten of bezig 

zijn met gezonde voeding sneller deze redeneerfout maken.  

Inleiding  

Duurzame Consumptie 

Ecologische en sociale problemen, van locaal tot globaal, plaatsen de huidige 

maatschappij op een kruispunt (Phillis, Kouikoglou, & Manousiouthakis, 2010). De 

vraag die zich hier stelt is of de huidige samenleving duurzaam is (Phillis et al., 2010). 

Vooraleer er op deze vraag een antwoord kan gegeven worden, is het noodzakelijk om 

een idee te hebben van wat duurzaamheid betekent.  

Duurzaamheid. Er zijn meer dan 7 miljoen hits te vinden op Google over 

duurzaamheid en daarnaast zijn er ongeveer 300 mogelijke definities voor 

duurzaamheid (Hume, 2010). Duurzaamheid is dus een heel ruim en vaak gedefinieerd 

begrip, wat zorgt voor een dubbel effect. Enerzijds wordt het begrip hierdoor soms 

betekenisloos (Hopwood, Mellor, & Brien, 2005), maar langs de andere kant zorgt het 

net voor de populariteit van het concept omdat het op die manier met veel perspectieven 

en ideologieën in contact gebracht kan worden (Manderson, 2006).  

De definiëring van duurzaamheid is dus vaak afhankelijk van de visie die de 

onderzoekers erop na houden (Purdon, 2013). Algemeen betekent duurzaamheid het in 

stand houden van iets (Kajikawa, Ohno, Takeda, Matsushima, & Komiyama, 2007). 

Specifieker gaat het om een reeks van interacties en relaties tussen mensen in een 
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complex sociaal, cultureel en ecologisch proces die het leven vormen (Christian & 

Baxter, 2008). De definiëring van duurzaamheid die hier gehanteerd zal worden is 

afgeleid uit het Brundtland rapport, namelijk dat iets duurzaam is of duurzaam 

ontwikkeld is wanneer het aan de huidige behoeften voldoet zonder daarbij de volgende 

generatie te beperken in het voldoen aan de eisen die zich zullen stellen (World 

Commission on Environment and Development, 1987). 

Groene/duurzame consumptie. Net als duurzaamheid is groene consumptie 

een problematisch concept (Peattie, 2010), in die zin is het een term die voor ieder 

individu iets anders betekent (Gilg, Barr, & Ford, 2005).  

Als de term wordt opgesplitst en er op de afzonderlijke concepten wordt 

ingegaan, dan bevat ‘groene consumptie’ eigenlijk een tegenstrijdigheid. Langs de ene 

kant is er het concept ‘groen’, wat slaat op het behouden van natuurlijke bronnen 

(Peattie, 2010) zoals water, lucht en grond (Shrum, Mccarty, & Lowrey, 1995). Langs 

de andere kant is er het concept ‘consumptie’ wat uiteindelijk een vernieling van deze 

omgevingsbronnen betekent (Peattie, 2010).  

Rekening houdend met de definiëring die hierboven gehanteerd wordt voor 

duurzaamheid, wordt in deze scriptie bij de term duurzame of groene consumptie 

verwezen naar consumptie waarbij het gebruik van natuurlijke bronnen en chemische 

substanties wordt verminderd, alsook het uitstoten van vervuilende stoffen (Tseng & 

Tsai, 2011). Meer specifiek wordt met deze term de aankoop en het gebruik van 

producten met een lagere omgevingsimpact bedoeld, denk hierbij aan producten met een 

lager energieverbruik, gerecycleerde verpakking, biologisch afbreekbare producten, enz. 

(Costa Pinto, Herter, Rossi, & Borges, 2014). 

De Groene Consument  

Wie is de groene consument en welk onderzoek is hier al aan vooraf gegaan? 

Een inzicht hierin is nuttig om op die manier zicht te krijgen op de factoren die ervoor 

zorgen dat iemand groen consumeert, wat op zich helpt bij het motiveren van mensen 

om duurzamer te consumeren. 

In het algemeen is ieder individu waarvan het koopgedrag beïnvloed wordt door 

de milieuproblematiek, een ‘groene’ consument (Shrum et al., 1995). Bezorgdheid om 

het milieu moet vervat zitten in de attitude van de consument en daarnaast moet het 

koopgedrag hiermee in overstemming zijn (Kinnear, Taylor, & Ahmed, 1974). 
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Kenmerkend voor de groene consumenten is dat deze zichzelf als opinieleiders 

beschouwen (Shrum et al., 1995). Ze hebben interesse in nieuwe producten en zoeken 

meer informatie omtrent het product, doen daarnaast vaak aan mond tot mond reclame, 

zijn niet gevoelig voor impulsaankopen, hebben ook aandacht voor de prijs en hebben 

geen sterke merkloyaliteit (Shrum et al., 1995). Uit het onderzoek van Gilg et al. (2005) 

blijkt dat er vier soorten groene consumenten bestaan, waaruit kan worden afgeleid dat 

de groene consument dus niet altijd eenduidig te benoemen is.  

Belangrijk is dat er vandaag een paradox op te merken is. Mensen rapporteren 

namelijk algemeen een hoger bewustzijn van de milieuproblematiek, maar dit vertaalt 

zich niet altijd in het consumptiegedrag. Consumenten met een hoger milieubewustzijn 

zullen niet altijd groener consumeren (Hume, 2010; Peattie, 2010). Er is een steeds 

groter wordende kloof tussen de zelfgerapporteerde positieve attitudes tegenover 

duurzaamheid en het actuele (niet duurzame) consumptiegedrag van de consument 

(Prothero et al., 2011).  

Deze paradox zorgt voor een gebrek aan duurzame productalternatieven (bv. 

organische voeding, duurzaam gekapt hout, enz. (Peattie, 2010)) en beperkt in zijn 

geheel een beweging naar duurzame consumptie. Dit omdat duurzame producten vaak 

niet zo populair zijn als initieel gedacht. Op die manier zorgt dit ervoor dat producenten 

minder interesse hebben om duurzame producten te produceren (Prothero et al., 2011). 

Het is dus belangrijk om attitudes en andere kenmerken te identificeren die geassocieerd 

zijn met milieuvriendelijk consumptiegedrag, zodat er een beter begrip ontstaat over 

waarom mensen al dan niet duurzaam consumeren (Ellen et al., 1991).  

Motivatie van de Groene Consument  

Om een beter inzicht te verkrijgen omtrent wie de groene consument is en wat 

deze consument drijft, wordt stilgestaan bij de motivatie om groen te consumeren. Bij 

het onderzoeken van consumentengedrag wordt doorgaans gekeken naar demografie 

(geslacht, leeftijd, inkomen, opleiding) en psychografie (attitudes en waarden) (Shrum 

et al., 1995). 

Demografie. Kijkend naar de demografische factoren van de groene consument 

stellen Shrum en collega's (1995) in hun onderzoek dat oudere, hoger opgeleide 

vrouwen, met een hoog inkomen en een liberale oriëntatie het meest ‘groen’ bleken te 

zijn. Jonger, minder opgeleide mannen vormden de groep die het minst ‘groen’ 
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bevonden werd. Met ‘groen’ wordt hier verwezen naar de bezorgdheid om het milieu 

(Shrum et al., 1995). Als verder wordt ingegaan op elk van deze demografische factoren 

(leeftijd, geslacht, opleiding en inkomen) is een grote verscheidenheid aan tegenstrijdige 

resultaten terug te vinden. Dit blijkt uit onderstaande onderzoeken.  

Uit onderzoek van Costa Pinto en collega's (2014) blijkt dat mannen en vrouwen 

in verschillende mate duurzaam consumeren. Mannen lijken minder duurzaam te 

consumeren dan vrouwen (Costa Pinto et al., 2014; Gilg et al., 2005). Vrouwen lijken in 

het algemeen meer bezorgd te zijn om de kwaliteit van het milieu (Diamantopoulos, 

Schlegelmilch, Sinkovics, & Bohlen, 2003). 

Groen consumptiegedrag is volgens Widegren (1998) onafhankelijk van de 

leeftijd van de consument. Deze bevinding wordt in vele andere onderzoeken 

teruggevonden (Diamantopoulos et al., 2003). Toch blijkt dat er wel een relatie bestaat 

tussen leeftijd en kennis over het milieu, namelijk dat jongeren meer kennis bezitten 

over de milieuproblematiek (Arcury, Scollay, & Johnson, 1987; Diamantopoulos et al., 

2003). Jongeren zijn bezorgder om het milieu, maar dit vertaalt zich niet in groener 

gedrag (Diamantopoulos et al., 2003).  

De mate van opleiding kan ook in verband gebracht worden met een hogere 

kennis van de milieuproblematiek, maar dit leidt enkel tot meer recyclage gedrag bij 

hoger opgeleiden en tot een hogere mate van politieke actie bij universitairen. De 

hypothese dat hoger opgeleide mensen bezorgder zijn om de omgevingskwaliteit werd 

echter niet bevestigd (Diamantopoulos et al., 2003) 

Volgens Kinnear en collega's (1974) is het inkomen een andere predictor van 

groen koopgedrag. Groene producten kosten over het algemeen meer dan conventionele 

producten (Mahenc, 2007). En dit is een reden waarom mensen met hogere inkomens 

sneller geneigd zijn om groene producten te kopen, omdat ze het zich kunnen 

permitteren (Zhao, Gao, Wu, Wang, & Zhu, 2014). Anderzijds zijn er onderzoeken die 

een negatieve relatie onderscheiden tussen inkomen en groen consumptiegedrag 

(Roberts, 1996; Samdahl & Robertson, 1989). Het debat over de invloed van inkomen, 

net als de invloed van leeftijd, blijft dus verder bestaan (Gilg et al., 2005). 

De hoofdbevinding binnen bovenstaand onderzoek naar de demografische 

factoren, is de inconsistentie in resultaten en conclusies (Peattie, 2010). De relatie 

tussen demografie en groene consumptie wordt vaak niet teruggevonden (Shrum et al., 
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1995). Ondanks het feit dat demografische factoren individueel slechts een beperkte 

waarde bieden, kunnen ze niet worden genegeerd (Diamantopoulos et al., 2003).  

Naast demografie kan er ook gekeken worden naar psychografie (levensstijlen 

en sociale waarden (Hume, 2010)). Psychografische factoren beïnvloeden het 

koopgedrag van de consument (Hume, 2010; Schewe & Meredith, 2004) en hebben 

vaak een groter effect dan demografische factoren (Shrum et al., 1995). Zowel 

demografische als psychografische factoren worden opgenomen in het 

onderzoeksgedeelte van deze masterproef.  

Psychografie. Er is duidelijke evidentie dat zelfgerapporteerde gedragsintenties 

niet altijd gereflecteerd worden in feitelijk gedrag (Scott, Eves, French, & Hoppé, 

2007). Het lijkt erop dat de samenleving nog ver verwijderd is van gereduceerde of 

groene consumptie, ook al zijn er positieve attitudes ten aanzien van een verandering 

naar duurzame consumptiepatronen (Arbuthnott, 2012).  

Een attitude ten opzichte van het milieu kan beschreven worden als de manier 

waarop een individu de milieuproblemen ziet, hun perspectief, hun niveau van steun, 

alsook hun gevoelens tegenover de specifieke problemen, voorwerpen en mensen die 

betrokken zijn (Tseng & Tsai, 2011). Een positieve attitude tegenover het milieu is 

ontstaan over een lange periode, blijft bestaan over tijd en zal uiteindelijk leiden tot 

milieubewust gedrag (Widegren, 1998).  

In verschillende studies werden significante relaties gevonden tussen attitudes en 

groen consumentengedrag (Arslan, Yilmaz, & Aksoy, 2012; Barr, Gilg, & Ford, 2005; 

Gadenne, Sharma, Kerr, & Smith, 2011). Als een individu een hoge ecologische attitude 

heeft zal dit wel leiden tot een hogere bereidheid om meer te betalen voor een groen 

product en een grotere neiging om groene producten te kopen, dit in vergelijking met 

individuen met een lagere ecologische attitude. Een hogere ecologische attitude leidt 

dus tot meer groen consumentengedrag (Tseng & Tsai, 2011). Toch blijkt er vaak een 

kloof te bestaan tussen attitudes en gedrag (Ozaki, 2011). Dit wordt ook wel de 

‘attitude-behavior gap’ genoemd (Peattie, 2010). 

Attitude-Behavior Gap  

 De ‘attitude-behavior gap’ verwijst naar de vaststelling die al een aantal keer 

werd aangehaald in deze scriptie, namelijk dat ecologische kennis, milieuvriendelijke 
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waarden, intenties en attitudes vaak niet resulteren in milieuvriendelijke gedragingen of 

groene consumptie (Peattie, 2010). 

Dit kan verklaard worden aan de hand van de ‘Theory of Planned Behavior’ 

(Bijlage 1), waar men een intentie opdeelt in drie onafhankelijke determinanten: attitude 

tegenover het gedrag, de subjectieve (sociale) norm en de gepercipieerde mate van 

controle (Ajzen, 1985). Algemeen stelt men dat een grotere intentie de grootste 

motivatie is om het gedrag effectief te stellen, maar die intentie is dus afhankelijk van 

een aantal bepalende factoren (Ajzen, 1991; Vermeir & Verbeke, 2008). Een verklaring 

voor het feit dat milieuvriendelijke attitudes en intenties bij mensen niet altijd leiden tot 

overeenstemmend gedrag is dat andere factoren ook een rol spelen, een aantal interne en 

externe moderatoren bijvoorbeeld (Rylander & Allen, 2001). Milieuvriendelijk gedrag 

zal zich bijvoorbeeld meer stellen wanneer overheden en organisaties de duurzame 

levensstijl gaan promoten (Kollmuss & Agyeman, 2002). Status blijkt ook een reden te 

zijn waarom mensen groen gaan consumeren. Mensen zien het kopen van groene 

producten vaak als een manier om status te bereiken, om een bezorgdheid te 

communiceren (Griskevicius, Tybur, & Van den Bergh, 2010). Daarnaast kan de lage 

beschikbaarheid van groene producten, alsook de prijs van het groene product, een 

belemmering vormen voor het stellen van groen consumentengedrag (Vermeir & 

Verbeke, 2008). Economische factoren zijn van belang omdat ze sterk mensen hun 

keuzes en gedrag beïnvloeden (Sterner & Bartelings, 1999). Steun van de overheid en 

organisaties, het bereiken van status, de economie, zijn allemaal voorbeelden van 

externe factoren die van invloed zijn op groene consumptie. De attitude op zich leidt 

vaak niet tot het gewenste gedrag omdat andere factoren (bv. externe moderatoren) ook 

een rol spelen bij het stellen van het gewenste gedrag. Dit kan een mogelijke verklaring 

zijn voor de bestaande kloof (Vermeir & Verbeke, 2008).  

Daarnaast zijn ook interne moderatoren van belang. In de literatuur wordt vaak 

gesproken over milieubewustzijn en Perceived Consumer Effectiveness (PCE) (Zhao et 

al., 2014). 

Milieubewustzijn en PCE 

Milieubewustzijn. Milieubewustzijn kan omschreven worden als de oriëntatie 

van individuen tegenover het milieu en hun niveau van bezorgdheid om de 

milieuproblematiek (Y. Kim & Choi, 2005). Het kan gezien worden als de mate waarin 
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een persoon nadenkt over het milieu (Roberts & Bacon, 1997) en het gedrag dat deze 

emotionele betrokkenheid weerspiegelt (Samdahl & Robertson, 1989; Zimmer, 

Stafford, & Stafford, 1994). 

Personen met een sterk milieubewustzijn zijn sneller geneigd om groen te gaan 

consumeren en recycleren (Barr, 2003; Lin & Huang, 2012). In verschillende 

onderzoeken werd een link gevonden tussen milieubewustzijn en groen 

consumptiegedrag. Zo blijkt dat mensen met een hoge mate van milieubewustzijn meer 

in ecologische hotels verblijven en daar meer willen voor betalen (Laroche, Bergeron, & 

Barbaro-Forleo, 2001). Het blijkt ook zo te zijn dat milieubewuste jonge vrouwen meer 

natuurlijke schoonheidsproducten kopen door een bezorgdheid om het milieu en een 

geloof in een betere werking van het product (Kim & Seock, 2009). Er is daarnaast een 

positieve relatie te onderscheiden tussen de mate van milieubewustzijn en de 

consumptie van organische voeding (Kyriakopoulos & van Dijk, 1998). Daarentegen 

kwamen Lin en Chang (2012) in hun onderzoek tot de conclusie dat milieubewuste 

consumenten meer groene producten kopen, maar dat ze tegelijkertijd veel van het 

product gebruiken omdat ze twijfelen aan de effectiviteit van het product. Dit toont aan 

dat groene consumptie niet altijd zwart-wit is, want hier gebruiken mensen net veel 

meer van het groene product, waardoor het milieuvriendelijke effect ervan daalt.  

Algemeen genomen lijkt milieubewustzijn een sterke antecedent te zijn van 

groen consumentengedrag (Laroche, Bergeron, & Barbaro-Forleo, 2001; Barnes & 

Pressey, 2008) en deze mag dus zeker niet weggelaten worden in verdere studies 

(Barnes & Pressey, 2008). Toch is er in de literatuur ook consensus over het feit dat de 

relatie tussen milieubewustzijn en milieubewust gedrag eerder aan de zwakke kant is 

(Mostafa, 2007). Een voorbeeld om dit te illustreren betreft een olielek in 1989 in de 

V.S., waar er aan mensen werd gevraagd of ze zich zouden keren tegen het oliebedrijf 

waarvan het lek afkomstig was (Esson). 41 % van de Amerikanen zei dat ze Esson 

zouden boycotten, uiteindelijk bleek slechts 7% dat echt te gaan doen (Ellen et al., 

1991). Iets dichter bij huis, werd een voorbeeld aangegeven in onderzoek van de 

Europese Commisie, waarin 80% van de Europeanen aangaf dat het soort auto en de 

manier waarop mensen ermee rijden een belangrijke impact heeft op het milieu. Waarbij 

later onderzoek aangaf dat slechts 17% zijn levensstijl of consumptiepatroon wil 

aanpassen, zoals het autogebruik minderen (Crane, 2010).  
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Mensen hun gerapporteerde bezorgdheid leidt dus niet altijd tot daadwerkelijk 

gedrag (Ellen et al., 1991). Er kan gesteld worden dat milieubewustzijn en bezorgdheid 

om het milieu voor sommigen een manier van leven is geworden, terwijl het voor 

anderen nog niet altijd vertaald wordt in groen consumentengedrag (Kim & Seock, 

2009). Een mate van milieubewustzijn lijkt dus niet bij iedereen te leiden tot duurzame 

consumptie, wat opnieuw wijst op de kloof die hier bestaat.  

Perceived consumer effectiveness. Daarnaast is PCE een ander belangrijk 

concept bij het identificeren van een groene consument (Straughan & Roberts, 1999) en 

het voorspellen van milieuvriendelijke gedragingen (Ellen et al., 1991). PCE kan 

beschouwd worden als de mate waarin een consument gelooft dat zijn/haar acties of 

handelingen een verschil kunnen maken bij het oplossen van een probleem (Ellen et al., 

1991). Meer specifiek wordt met dit concept bedoeld dat de consumenten het gevoel 

moeten hebben dat hun gedrag een positieve impact zal hebben op de omgeving en dat 

hun gedrag zal helpen in de strijd tegen milieuverontreiniging (Izagirre-Olaizola, 

Fernández-Sainz, & Vicente-Molina, 2015). 

Een hogere mate van het geloof dat een individu kan bijdragen tot de oplossing 

leidt op zijn beurt ook tot een hogere mate van bezorgdheid om het milieu (Kinnear et 

al., 1974). Schwepker & Cornwell (1991) stellen dat een dergelijke interne locus of 

control gecorreleerd is met bijvoorbeeld het kopen van ecologisch verpakte producten. 

PCE blijkt ook sterk gecorreleerd met de mate waarin een persoon persoonlijke 

opofferingen wil maken (Ellen et al., 1991) en dit is vaak van belang als de consument 

groen consumentengedrag wil stellen. 

PCE heeft de mogelijkheid om naast milieubewustzijn of attitudes tegenover het 

milieu, een unieke bijdrage te leveren bij het voorspellen van milieubewuste 

gedragingen zoals groen koopgedrag (Ellen et al., 1991). Milieubewustzijn leidt, zoals 

eerder aangehaald, niet altijd tot milieubewust gedrag. Het lijkt wel zo te zijn dat groen 

consumentengedrag duidelijk meer gesteld wordt door individuen die een sterk geloof 

hebben dat hun gedrag zal leiden tot een positieve uitkomst (Kim & Choi, 2005). 

Binnen deze masterproef zal de mate van milieubewustzijn, alsook de mate van PCE 

nagegaan worden.  
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Labelen van Groene Producten  

Weten wie de groene consument is en wat hem of haar drijft is belangrijk. 

Daarnaast is het zeker ook van belang om te kunnen bepalen welk product groen is en 

welk product niet. Een consument kan in de meeste gevallen niet meteen groene 

kenmerken linken aan een product, dus zal de consument zich baseren op de eco-labels 

die er al dan niet aan toegekend worden (Atkinson & Rosenthal, 2014). Het label geeft 

een signaal weer, namelijk of het product ‘groen’ is of niet (Atkinson & Rosenthal, 

2014). Eco-labels zijn een soort van merktekens die worden toegekend aan een product, 

een soort van goedkeuring die de consumenten een idee moeten geven over de kwaliteit 

van het product. Het zorgt er daarnaast voor dat de consument zeker is van de 

waarheidsgetrouwheid van deze labels (Bougherara & Combris, 2009). Eco-labels 

kunnen geïdentificeerd worden als een manier om het consumptiepatroon van 

consumenten aan te passen en hen te helpen om beter gebruik te maken van bronnen en 

energie, om op die manier te kunnen streven naar duurzame ontwikkeling in de 

toekomst (Erskine & Collins, 1997).  

Eco-labels worden tegenwoordig vaak gebruikt en zijn vaak verplicht vanuit de 

overheid, zoals het Europees eco-label. Een belangrijke vraag hierbij is of deze labels al 

dan niet effectief zijn. In de literatuur zijn voorbeelden terug te vinden van eco-labels 

die een positief effect hebben. Er werd bijvoorbeeld in China een onderzoek uitgevoerd 

omtrent een eco-label dat werd toegekend aan zeevruchten. Daar bleek het eco-label 

belangrijker bevonden te worden dan vroegere ervaringen en men was ook bereid om 

meer te betalen voor het product (Xu, Zeng, Fong, Lone, & Liu, 2012). Hier blijkt dat 

een goeie toepassing van een label, waarbij de consument vertrouwen heeft in het label, 

krachtig kan zijn. In het onderzoek van Erskine & Collins (1997) werd de effectiviteit 

van eco-labels nagegaan vanuit het consumentenperspectief en kwam men tot de 

vaststelling dat consumenten meer zwaktes dan sterktes toeschrijven aan de ecologische 

labels. Er zijn dus een aantal valkuilen bij het hanteren van eco-labels.  

Algemeen blijkt het vertrouwen in de labels een belangrijke determinant, 

aangezien mensen vaak wantrouwen hebben tegenover labels die op producten worden 

geplaatst (Erskine & Collins, 1997). Wanneer de consument weinig vertrouwen heeft, 

of het gevoel heeft dat het om bedrog gaat, zal men meer de neiging hebben om het 

product net niet te gaan kopen (Atkinson & Rosenthal, 2014). Het blijkt dus dat 
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sommige mensen niet geremd zijn om producten zonder eco-label te kopen, net omdat 

ze de gelabelde producten wantrouwen. Daarnaast blijkt ook de afwezigheid van een 

eco-label betekenisloos, want de consument weet niet of het een product is waar men 

nog geen label heeft aan toegekend of net een product waarvan het label geweigerd 

werd (Erskine & Collins, 1997).  

Verdergaand op bovenstaande feiten kan de vraag gesteld worden of het soort 

eco-label een rol speelt. Uit één van de eerste onderzoeken omtrent de percepties die 

consumenten hebben tegenover goedkeuringslabels blijkt dat labels toegekend door een 

derde partij, bijvoorbeeld de overheid, het hoogst beoordeeld werden op de mate van 

expertise en onpartijdigheid. In deze studie bleken producten met een label geprefereerd 

te zijn boven producten zonder label (Parkinson, 1975). In een recenter onderzoek van 

Atkinson en Rosenthal (2014) wordt ingegaan op de kenmerken van ecologische labels. 

Zo blijkt dat labels die specifieke argumenten aanhalen tot een hogere mate van 

vertrouwen in het label leiden, alsook een positievere attitude tegenover het product en 

de bron van het eco-label. En zoals Parkinson (1975) ook vaststelde, lijken eco-labels 

ontwikkeld door de overheid tot meer vertouwen in het label te leiden (Atkinson & 

Rosenthal, 2014). Het is dus belangrijk om duidelijke en betrouwbare eco-labels te 

gebruiken, anders wordt het voor de consument vaak ambigue. Hierdoor kan 

wantrouwen ontstaan waardoor de consument net niet voor de groene labels zal kiezen, 

ook al is de intentie aanwezig om groen te consumeren (Pedersen & Neergaard, 2006). 

Er is al heel wat onderzocht omtrent duurzaamheid, duurzame consumptie, de 

groene consument en wat deze consument drijft. Demografische factoren lijken weinig 

consistente resultaten te brengen, onderzoekers vinden vaak verschillende en 

tegenstrijdige bevindingen hieromtrent. Milieubewustzijn leidt niet altijd tot 

milieubewust gedrag, wat ons brengt tot een kloof tussen attitudes en gedrag. PCE blijkt 

daarnaast wel een betere predictor van groen consumentengedrag. Daarnaast zouden 

groene labels een manier moeten zijn om consumenten op weg te helpen om duurzaam 

te consumeren, maar opnieuw blijkt dit hier niet altijd even effectief te zijn. Als we dit 

alles in rekening nemen, blijft de paradox momenteel onverklaard. Hoe komt het dat 

mensen die milieubewustzijn rapporteren, die positieve attitudes hebben tegenover het 

milieu, die intenties hebben om groen te consumeren, uiteindelijk toch niet altijd 

duurzamer consumeren? Een mogelijke verklaring die in de milieucontext nog niet werd 
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onderzocht, is het feit dat het verwerken van al de informatie omtrent producten kan 

leiden tot een redeneerfout. Misschien maken mensen foutieve inschattingen van de 

impact van het product op het milieu?  

Redeneerfouten  

Een gelijkaardige problematiek of paradox als deze in de milieucontext is te 

vinden in de gezondheidscontext (Chernev & Gal, 2010). Studies in Amerika tonen aan 

dat mensen vandaag meer gefocust zijn op gezondheid en gezonde voeding en daarnaast 

een grotere behoefte hebben om het gewicht onder controle te houden. Toch is er 

gemiddeld gezien een gewichtstoename bij de Amerikanen (Chandon & Wansink, 

2007). Deze paradox is gelijkaardig aan de paradox bij groene of duurzame consumptie. 

Waarbij de intentie om groen te consumeren bestaat, maar dit niet altijd gereflecteerd 

wordt in het gedrag.  

Een mogelijke verklaring voor de paradox in de context van voeding is dat 

mensen een foutieve inschatting maken bij het beoordelen van een maaltijd als gezond 

of ongezond. Het blijkt dat mensen categorisch gaan denken bij een tegenstrijdige 

combinatie. Als men dan de maaltijd in zijn geheel beoordeelt als gezond of ongezond 

en een inschatting maakt van het aantal caloriëen, dan begaat men een redeneerfout. 

Denk hierbij aan een maaltijd die bestaat uit een hamburger en een salade, deze maaltijd 

bestaat uit een tegenstrijdige combinatie. De consument gaat deze combinatie 

categorisch benaderen en opdelen in een deugd (in dit geval de salade) en een ondeugd 

(in dit geval de hamburger). Als men daarna een inschatting maakt van het aantal 

calorieën voor de gehele maaltijd wordt vaak de redeneerfout gemaakt (Chernev & Gal, 

2010). In onderzoek van Chernev en Gal (2010) wordt namelijk gevonden dat de 

combinatie van een deugd (de salade) en een ondeugd (de hamburger) lager geschat 

wordt in calorische waarde dan wanneer men de afzonderlijke delen beoordeelt en 

optelt. De reden hiervoor is dat mensen het aantal calorieën van een maaltijd gaan 

bepalen op basis van hoe gezond ze de maaltijd als geheel vinden. Men plaatst de 

onderdelen van de maaltijd op een goed-slecht dichotomie op basis van hoe gezond of 

ongezond het is. De combinatie van iets gezond en ongezond wordt in zijn geheel 

gezonder bevonden en krijgt hierdoor een lagere calorische waarde. Hier begaat de 

consument dus een redeneerfout (Chernev & Gal, 2010).  
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Het merkwaardige hierbij is dus dat de consument het aantal calorieën van de 

gehele maaltijd (salade + hamburger, gezond + ongezond) lager inschat dan de 

hoeveelheid calorieën die alleen in de hamburger zitten. Bijvoorbeeld: de hamburger 

krijgt een calorische waarde van 650, de salade 130, samen krijgt de maaltijd een aantal 

van 590 calorieën toegekend. Dit is rationeel gezien onlogisch. Mensen zullen een 

gemiddelde nemen van de calorieën in plaats van een optelsom te maken. Als verklaring 

hiervoor wordt soms gesteld dat mensen ‘negatieve calorieën’ zouden toekennen aan 

bijvoorbeeld de salade, maar dit blijkt niet het geval. Wanneer consumenten een salade 

apart beoordelen, krijgt het een hogere calorische waarde dan 0 toegekend, en 

bijvoorbeeld geen waarde van -10 calorieën (Chernev & Gal, 2010). 

Daarnaast blijkt dit effect nog sterker naar voor te komen bij mensen die diëten 

of bezig zijn met hun gezondheid. Consumenten die sterk focussen op een gezond 

gewicht, geloven nog meer dat het toevoegen van een gezond item de invloed van de 

maaltijd op het gewicht kan verkleinen. Bij deze consumenten is de redeneerfout dus 

nog sterker aanwezig. Dit effect wordt ook wel ‘The Dieter’s Paradox’ genoemd 

(Chernev, 2011).  

Illusie van de Negatieve Voetafdruk  

Binnen deze masterproef zal een gelijkaardige redeneerfout worden nagegaan 

binnen de milieucontext. Het lijkt een logische assumptie dat ook binnen deze context 

een gelijkaardige redeneerfout kan plaatsvinden, aangezien de informatie die wordt 

aangeboden opnieuw abstract is en op een dichtomie kan worden geplaatst, namelijk 

milieuvriendelijk/niet-milieuvriendelijk. Deze redeneerfout kan een verklaring bieden 

waarom milieuvriendelijke attitudes niet altijd leiden tot gelijkaardig gedrag. Er zal 

verwezen worden naar de redeneerfout als ‘de illusie van de negatieve voetafdruk’. Dit 

naar analogie uit het onderzoek van Chernev en Gal (2010) waar de veronderstelling 

werd gemaakt dat consumenten in ‘negatieve calorieën’ denken. Deze benaming is 

gebaseerd op een concept dat vandaag veel gebruikt wordt, namelijk de ecologische 

voetafdruk. De ecologische voetafdruk wordt door Wang en Shao (2014) gedefinieerd 

als: 

“De totale oppervlakte van ecologisch productieve grond (bossen, akkerland, 

weiland, bebouwde gebieden) die nodig is om de bronnen en diensten te 

produceren die geconsumeerd worden door een bepaalde populatie (gaand van 
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een individu tot een volledige regio of land), alsook het afval dat hiermee 

samengaat.” (p.1004-1005).  

Om dit wat duidelijker te maken beschrijft Geldhof (2007) de ecologische 

voetafdruk als de omrekening van de consumptie van grondstoffen en energie, alsook de 

vraag naar ruimte om deze afvalstoffen kwijt te raken, in het aantal hectare dat nodig is 

op onze planeet om dit alles duurzaam te produceren en te verwerken. Dit op zo’n 

manier dat we de aarde niet gaan uitputten. Het gaat niet alleen om de grondstoffen en 

energie die gebruikt worden, maar ook de geproduceerde afvalstoffen die hiermee 

samenhangen. Dit alles wordt omgerekend in de oppervlakte op aarde die nodig is om 

die vervuiling opnieuw ongedaan te maken.  

De illusie van de negatieve voetafdruk beslaat dan de redeneerfout die gemaakt 

wordt bij een holistische evaluatie van de milieu-impact van een duurzaam product 

samen met een niet-duurzaam product. In deze masterproef zal worden nagegaan of 

consumenten de milieu-impact van een combinatie producten anders gaan beoordelen in 

vergelijking met de producten apart. Een deel van de consumenten zal een combinatie 

van een duurzaam en een niet-duurzaam product beoordelen op de mate waarin deze 

combinatie een impact heeft op het milieu. Het andere deel van de participanten zal een 

beoordeling geven over de mate van milieu-impact van het niet-duurzame product 

alleen. De controlegroep krijgt een basisoutfit die bestaat uit twee niet-duurzame 

producten. Op basis van voorgaand onderzoek in de gezondheidscontext wordt 

verwacht dat ook hier een lagere mate van milieu-impact zal worden toegekend aan de 

conditie waar de combinatie van een duurzaam en niet-duurzaam product wordt 

beoordeeld, in vergelijking met de conditie waar het niet-duurzame product alleen wordt 

beoordeeld.  

 

Hypothese 1a: consumenten beoordelen de milieu-impact verschillend bij de 

combinatie van een niet-duurzaam product en een duurzaam product in vergelijking met 

de beoordeling van het niet-duurzame product alleen. 

Hypothese 1b: Er wordt een lagere milieu-impact toegekend aan de combinatie 

van het niet-duurzame product samen met het duurzame product dan aan de conditie 

waar het niet-duurzame product alleen wordt aangeboden.  
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 In overeenstemming met de ‘Dieter’s Paradox’, waar blijkt dat consumenten die 

meer gefocust zijn op gezondheid en een gezond gewicht vatbaarder zijn voor de 

redeneerfout, kan verondersteld worden dat ook bij ‘de illusie van de negatieve 

voetafdruk’ moderatoren een rol spelen. Milieubewustzijn en PCE werden reeds 

besproken als moderatoren. Hierbij wordt verondersteld dat consumenten die een 

hogere mate van milieubewustzijn rapporteren en/of een hogere mate van PCE 

vatbaarder zullen zijn voor ‘de illusie van de negatieve voetafdruk’. Deze consumenten 

zullen dus een lagere impact toekennen aan de combinatie van een niet-duurzaam en 

duurzaam product in vergelijking met consumenten die een mindere mate van PCE of 

milieubewustzijn rapporteren.  

Hypothese 2: de illusie van de negatieve voetafdruk zal groter zijn bij 

consumenten met een hoge mate van milieubewustzijn.  

Hypothese 3: de illusie van de negatieve voetafdruk zal groter zijn bij 

consumenten met een hoge mate van PCE (Perceived Consumer Effectiveness). 
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Methode 

Figuur 1. Visuele voorstelling van voorgestelde model en hypothesen. 

Steekproef 

De data werden verzameld aan de hand van een convenience sample. Een online 

vragenlijst werd uitgestuurd via sociale media om op die manier zoveel mogelijk 

mensen te bereiken. Het gebruik van een online vragenlijst en een convenience sample 

was passend aangezien geen specifieke doelgroep gewenst was. De steekproef werd 

door 121 respondenten correct en volledig ingevuld. Hiervan waren 24 participanten 

mannen (19.8%) en 97 vrouwen (80.2%). De leeftijd varieert van 16 tot 76 jaar met een 

gemiddelde van 33.55 jaar (SD = 13.142, Mdn = 28.00). Het grootste deel van de 

participanten had een diploma secundair onderwijs als hoogst behaalde diploma 

(33.9%), daaropvolgend een academische bachelor (24%), een professionele bachelor 

(19.8%), een academische master (19%) en slechts 3.3% had geen diploma. Meer dan 

de helft van de respondenten waren in loondienst (57.9%), de populatie studenten 

besloeg 33%. Een kleinere groep was zelfstandig (12.4%) en slechts 2.5% van de 

participanten was werkloos.  

De participanten werden onderverdeeld in verschillende condities en dit 

gebeurde random. In deze steekproef werden drie condities gehanteerd, een controle 

conditie die bestond uit een (niet duurzame) basisoutfit, een experimentele conditie 

waar een ecologisch kledingstuk (een gerecycleerde jas) werd toegevoegd en een 

tweede experimentele conditie waar een niet-ecologisch kledingstuk (een wollen jas) 

werd toegevoegd aan de basisoutfit.  
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Opzet en materiaal 

Om de vooropgestelde hypotheses te kunnen toetsen werden onderstaande zaken 

gemeten. Het hoofdeffect binnen dit onderzoek werd nagegaan door te kijken naar wat 

de invloed was van de conditie waarin de participant terecht kwam en de gepercipieerde 

milieu-impact. Er werden twee experimentele condities (conditie 2 & 3) en één 

controleconditie (conditie 1) gebruikt. In alle drie de condities werden de participanten 

een outfit voorgesteld en diende men de impact op het milieu hiervan te bepalen. Een 

visuele weergave van de drie condities is terug te vinden in Bijlage 2. Om de 

modererende effecten te meten in hypothese 2 en 3 werden volgende variabelen 

gemeten: milieubewustzijn en Perceived Consumer Effectiveness (PCE). 

Gepercipieerde milieu-impact. Zoals reeds vermeld kwamen de participanten 

random in verschillende condities terecht. Per conditie werd een outfit voorgesteld en 

moesten de participanten een impactgraad aanduiden die voor hen passend was bij de 

outfit. Er was de mogelijkheid om uit zeven impactgraden te kiezen, gaand van ‘weinig 

tot geen impact’ tot ‘zeer grote impact’. Voorafgaand kreeg men een introductie en een 

voorbeeld outfit. In de introductie werd aangegeven hoe milieu-impact binnen dit 

onderzoek werd geïnterpreteerd. Er werd beschreven dat een kledingstuk een behoorlijk 

aantal processen (grondstofwinning, productie van garen, een voorbehandeling, een 

doekproductie, een (na)behandeling zoals bleken, het kleuren van het doek, het 

afwerken en uiteindelijk het produceren van het kledingstuk (Bijleveld & Bergsma, 

2015)) doorloopt alvorens het door de consument gekocht wordt. Op die manier hadden 

de participanten een idee van hoe de milieu-impact geïnterpreteerd kon worden.  

Demografische factoren. Er werden in deze studie ook een aantal 

demografische factoren gemeten. Geslacht werd dummy gecodeerd: man = 1 en vrouw 

= 2. Leeftijd werd ook bevraagd, de participanten vulden hun leeftijd in jaren in. 

Daarnaast werd naar de participanten hun hoogste opleidingsniveau gevraagd en deze 

werden als volgt gecodeerd: geen diploma = 1, secundair onderwijs = 2, hogeschool 

(professionele bachelor) = 3, academische bachelor = 4, academische master = 5. Als 

laatste werd gevraagd naar het huidige beroep, dit werd als volgt gecodeerd: student = 

1, zelfstandige = 2, in loondienst = 3, werkloos = 4. 

New Environmental Paradigm (NEP). De meetschaal die gehanteerd werd om 

het milieubewustzijn van de participanten te meten is de gereviseerde NEP-schaal van 
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Dunlap en collega’s (2000). Deze schaal werd vertaald vanuit het Engels. Dit is een 5 

punt Likert-schaal (helemaal niet akkoord (1) – helemaal akkoord (5)) met 15 items. 

Deze items bevragen samen vijf facetten van een ecologische wereldvisie en per facet 

worden telkens drie items bevraagd. De limiet aan de groei wordt bijvoorbeeld bevraagd 

aan de hand van volgende stelling: ‘We bereiken de limiet in bevolkingsaantal wat onze 

aarde kan dragen’, een voorbeelditem die de kwetsbaarheid van de natuurlijke balans 

weerspiegeld is: ‘De natuurlijke balans is meer dan sterk genoeg om de impact van de 

moderne industrielanden te verdragen’, dit is een reversed item. Anti-antropocentrisme 

wordt weergegeven door een item zoals: ‘Planten en dieren hebben evenveel 

bestaansrecht’, een voorbeelditem voor het verwerpen van het idee dat de mens 

superieur is aan de natuur: ‘Ondanks onze superieure kwaliteiten moeten mensen nog 

steeds de natuur ondergaan’. De mogelijkheid van een ecologische crisis wordt gemeten 

aan de hand van dergelijk item: ‘Als de dingen blijven lopen zoals nu, zullen we op 

termijn een grote ecologische ramp ondergaan’.  

Er is evidentie dat de gereviseerde NEP-schaal aan de hand van deze 15 items 

één construct meet, het biedt een alomvattend beeld van de kernfactoren van een 

ecologische wereldvisie. De interne consistentie zit goed binnen de schaal (Cronbach’s 

alfa = .70), alsook de predictieve validiteit en daarnaast bevat het een behoorlijke mate 

van construct validiteit. De gereviseerde NEP-schaal, in vergelijking met de 

oorspronkelijke NEP-schaal, heeft als bedoeling om meer aspecten van ecologie te 

belichten, een bredere geografische visie en daarnaast ook de complexe impact van de 

mens te gaan herbekijken. Binnen de vernieuwde schaal is er ook een beter evenwicht 

tussen pro en contra NEP-items (Dunlap et al., 2000). De schaal zoals gehanteerd in de 

vragenlijst is terug te vinden in Bijlage 3.  

Perceived Consumer Effectiveness (PCE). Om na te gaan of de participanten 

zich in staat voelen om iets aan de milieuproblematiek te doen via hun 

consumptiegedrag werd de PCE-schaal gebruikt. Deze schaal werd vertaald vanuit het 

Engels. Het gaat om een 5 punt Likert-schaal (helemaal niet akkoord (1) – helemaal 

akkoord (5)) met vijf items (Kim & Choi, 2005). Een voorbeelditem van deze schaal is: 

‘Ik kan het milieu beschermen door producten te kopen die milieuvriendelijk zijn’. De 

interne consistentie voor deze schaal zit goed (Cronbach’s alfa = .68). Een courante cut-

off waarde om te spreken van een goede betrouwbaarheid is een Cronbach’s alfa 
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van .70. De volledige schaal zoals gehanteerd in de vragenlijst is terug te vinden in 

bijlage 4.  

Procedure  

 Vertrekkend vanuit het onderzoek omtrent redeneerfouten van Chernev en 

collega’s (2010) werd gezocht naar een manier om een gelijkaardige redeneerfout te 

onderzoeken in de milieu-context. Gelijkaardig onderzoek waar men op zoek ging naar 

een redeneerfout bij de inschatting van milieu-impact van voedsel en de invloed van 

milieubewustzijn hierop (Heirwegh, 2013) werd reeds uitgevoerd. Aangezien 

tegenwoordig veel aandacht besteed wordt aan de impact van kledij en mode op het 

milieu leek het interessant om de participanten een outfit te laten beoordelen op milieu-

impact. Een rapport van CE Delft omtrent milieu-informatie van textiel werd hierbij als 

achtergrond gebruikt (Bijleveld & Bergsma, 2015).  

 Een vragenlijst werd opgesteld, via een online tool ‘Qualtrics’, waarin de 

participanten random aan één van de drie condities werden toegeschreven. Iedereen 

kreeg een voorbeeld-outfit en daarbij aansluitend een oefening, om op die manier de 

aandachtige respondenten te onderscheiden van de niet aandachtige. De oefenronde 

bestond uit een referentie-outfit (jeans en top, beide van katoen) die reeds beoordeeld 

werd aan de hand van beschikbare milieu-informatie omtrent textiel met een 

‘gemiddelde impact’ als score. Deze ‘gemiddelde impact’ is ook het midpunt van de 

schaal. Daarna dienden de participanten dezelfde outfit opnieuw te beoordelen en 

‘gemiddelde impact’ aan te duiden op de schaal als oefening. Op die manier hadden de 

participanten de kans om kennis te maken met de manier van beoordelen en konden de 

niet aandachtige respondenten (diegene die een andere impact dan ‘gemiddelde impact’ 

aan de voorbeeld-outfit toekenden) uit de dataset worden gehaald. Daarnaast ligt op 

deze manier ook de referentie van de schaal in het midden. 

 De participanten die in conditie 1 terechtkwamen, kregen de controle conditie 

waar alleen de niet-duurzame basisoutfit (bloes en jeans, beide van katoen) werd 

getoond. Conditie 2 was de duurzame conditie, waar een extra ecologisch kledingstuk 

werd toegevoegd (bloes en jeans, met daarbij een gerecycleerde jas). In de derde 

conditie werd een niet ecologisch kledingstuk toegevoegd aan de basisoutfit (bloes en 

jeans, met daarbij een wollen jas). In Bijlage 2 kan je de condities visueel terugvinden. 
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 Na het beoordelen van de outfit werden de NEP-schaal en de PCE-schaal 

doorlopen. Op die manier werden de participanten nog niet beïnvloed door het bevragen 

van milieubewustzijn en PCE vooraleer men de outfit moest beoordelen. Uiteindelijk 

werd de vragenlijst afgesloten met het bevragen van een aantal demografische factoren.  

 Zoals reeds vermeld werd convenience sampling gehanteerd om de vragenlijst 

via sociale media te versturen. De vragenlijst was ongeveer een maand lang beschikbaar 

en twee reminders werden op sociale media geplaatst. Na een maand hadden 175 

personen de vragenlijst volledig ingevuld. Na correctie voor aandachtige participanten 

bleven nog 121 bruikbare respondenten over.  

Resultaten  

Descriptieve analyses 

 Zoals hierboven vermeld werd de steekproef door 121 respondenten correct en 

volledig ingevuld. Hiervan zijn 24 participanten mannen (19.8%) en 97 vrouwen 

(80.2%). De leeftijd varieert van 16 tot 76 jaar met een gemiddelde van 33.55 jaar (SD = 

13.142). Het grootste deel bezit een diploma secundair onderwijs als hoogst behaalde 

diploma (33.9%) en de meerderheid van de participanten is in loondienst (57.9%). De 

participanten werden onderverdeeld in drie verschillende condities. Conditie 1 die de 

basisoutfit te zien kreeg bestond uit 42 personen, conditie 2 waar een ecologisch 

kledingstuk werd toegevoegd aan de basisconditie bestond uit 38 respondenten en de 

laatste conditie bestond uit 41 personen die de basisoutfit en een niet-ecologisch 

kledingstuk beoordeelden. Na correctie bleven de verschillende condities ongeveer 

gelijk verdeeld qua aantal respondenten.  

Daarnaast werd nagegaan of de condities vergelijkbaar waren op gebied van 

demografische factoren. Dit is weergegeven in Tabel 1. De drie condities hadden 

systematisch meer vrouwelijke respondenten, de gemiddelde leeftijd schommelt rond de 

32 jaar, de meeste personen zijn in iedere conditie in loondienst en hun hoogst behaalde 

diplomaniveau was telkens secundair onderwijs. Vandaar dat enkel voor deze 

kenmerken de percentages worden weergegeven in Tabel 1. In conditie 3 was de 

grootste groep mannen vertegenwoordigd in vergelijking met de andere twee condities. 

Op basis van de gegevens weergegeven in Tabel 1 kan gesteld worden dat de condities 

vergelijkbaar waren qua demografische factoren.  
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In de basisconditie bedraagt de gemiddelde impactscore 3.88, in conditie 2 ligt 

de gepercipieerde impactscore lager (M = 3.11), de gemiddelde impactscore is het 

hoogst voor de conditie waar een niet-ecologisch kledingstuk werd toegevoegd, 

namelijk 4.5.  

Tabel 1: 

Demografische factoren per conditie.  
Conditie Geslacht Leeftijd 

(M) 

Primair 

beroep  

Hoogst behaalde 

diplomaniveau  

 Man  Vrouw   Loondienst  Secundair onderwijs  

Basisconditie 7.1 92.2 33.88 38.1 66.7 

Ecologische 

conditie 

18.4 81.6 34.21 28.9 52.6 

Niet-ecologische 

conditie  

34.1 65.9 32.61 29.3 53.7 

Noot. Geslacht, primair beroep en het hoogst behaalde diplomaniveau worden 
weergegeven in percentages. De leeftijd wordt aangetoond via het gemiddelde (M).  

De correlaties binnen deze studie zijn terug te vinden in de correlatietabel, deze 

is weergegeven in Tabel 2. Er wordt enkel stilgestaan bij de relevante significante 

relaties die werden teruggevonden in dit onderzoek. Daarbij is het van belang te stellen 

dat in deze studie een hogere score voor primair beroep niet beter is dan een lagere 

score, vandaar dat deze niet wordt geïnterpreteerd in deze scriptie. Voor de volledigheid 

werd deze variabele wel opgenomen in de correlatietabel.  

PCE lijkt significant gecorreleerd met geslacht, leeftijd, het hoogst behaalde 

diploma, het primaire beroep en met milieubewustzijn (NEP-schaal). Een positieve 

relatie is terug te vinden tussen PCE en geslacht (r = .18, p < 0.05), dit toont aan dat 

vrouwen een hogere score behalen op de PCE-schaal dan mannen. De vrouwelijke 

respondenten voelen zich dus meer in staat om via consumptie iets te veranderen aan de 

milieuproblematiek dan de mannelijke respondenten. Een positieve relatie wordt 

gevonden tussen PCE en leeftijd (r = .29, p < .01), hoe ouder iemand is hoe hoger zijn 

of haar score zal zijn voor PCE. Concreet betekent dit dat oudere mensen zich meer in 

staat voelen om iets aan de milieuproblematiek te kunnen doen via hun 

consumptiegedrag. Er wordt een negatieve significante correlatie teruggevonden tussen 
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het hoogst behaalde diploma en de score voor PCE (r = -.25, p < .01), dus hoe hoger 

iemand zijn diploma, hoe minder deze persoon zich in staat voelt om via het 

consumptiegedrag iets aan de milieuproblematiek te veranderen. Tussen de score voor 

PCE en de score voor de NEP-schaal wordt een positieve significante relatie 

teruggevonden (r = .27, p < .01). Hoe hoger iemand zijn score voor PCE, hoe hoger 

zijn/haar score is voor de NEP-schaal. Dit betekent dat indien iemand zich meer in staat 

voelt om iets aan de milieuproblematiek te doen via het consumptiegedrag, deze ook 

een grotere mate van milieubewustzijn rapporteert. Deze correlatie tussen PCE en de 

NEP-schaal kan een gevaar vormen voor multicollineariteit. Op basis van de correlaties 

kunnen momenteel geen uitspraken gemaakt worden over het feit of de factostructuur al 

dan niet goed zit, daarom zal verder in deze scriptie op het probleem worden 

teruggekomen en wordt de factorstructuur onderzocht.  

Daarnaast blijkt de score op de NEP-schaal positief gecorreleerd met het hoogst 

behaalde diploma, dit wil zeggen dat hoe hoger iemand zijn diplomaniveau is, hoe meer 

milieubewustzijn deze persoon rapporteert. Opvallend is dat er geen significante relaties 

terug te vinden zijn met impactscore. De toegekende milieu-impact per conditie 

correleert niet significant met leeftijd, geslacht, opleiding, beroep en scores op de NEP- 

of PCE-schaal. 

 Het hoogst behaalde diploma is significant negatief gecorreleerd met zowel 

geslacht als leeftijd. De mannen in deze steekproef beschikken dus over een hoger 

diplomaniveau dan de vrouwelijke participanten. Daarnaast is het zo dat hoe ouder de 

respondenten zijn hoe lager het hoogst behaalde diploma is dat men maximaal heeft 

behaald. Dit kan verklaard worden door de trend dat jongeren nu vaker een studie 

aangaan na hun secundair onderwijs en op die manier meer in het bezit zijn van een 

diploma op hogeschoolniveau- of universitairniveau.  
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Tabel 2:  

Gemiddelde (M), Standaarddeviaties (SD), en Correlaties van alle studievariabelen (N=121). 

 M SD 1 2 3 4 5 6 7 
1. Geslachta 1.80 .40 /       

2. Leeftijd  33.55 13.14 .11 /      

3. Hoogst behaalde diploma 3.21 1.20 -.24** -.35** /     

4. Primaire beroep 2.36 .91 .10 .51** -.25** /    

5. Gepercipieerde milieu-impact  3.86 1.16 -.06 -.13 .04 -.16 /   

6. Milieubewustzijn (NEP) 3.69 .37 .11 -.14 .19* .05 .11 (.70)  

7. Perceived Consumer Effectiveness (PCE) 3.49 .57 .18* .29** -.25** .18* -.00 .27** (.68) 

aaaNoot. Betrouwbaarheden worden gerapporteerd tussen haken op de diagonaal.  
aaaa Geslacht werd dummy gecodeerd: 1 = Man; 2 = Vrouw  
aaa* correlaties significant bij p < .05; ** correlaties significant bij p < .01 
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Hypothesetoetsing 

Factoranalyse (Principale Componenten Analyse). Vooraleer er kan 

overgegaan worden tot het testen van de hypotheses is het van belang om na te gaan of 

de items op de juiste factor laden. In de correlatietabel is namelijk te zien dat de NEP-

schaal en PCE-schaal met elkaar gecorreleerd zijn, wat een gevaar kan betekenen voor 

multicollineariteit. De schalen lijken dus samen te hangen met elkaar en dit kan de 

resultaten mogelijk verstoren. Aangezien op die manier geen onderscheid gemaakt kan 

worden tussen de twee schalen. Hiervoor wordt een Principale Componenten Analyse 

(PCA) uitgevoerd vooraleer verdere analyses worden bestudeerd. Op basis van de PCA 

was te zien dat behoorlijk wat items laden op beide factoren, dus zowel op de PCE-

schaal als op de NEP-schaal. Er werden een aantal items verwijderd uit de NEP-schaal, 

namelijk item 2, 5, 9, 11 en 13 omdat deze lage communalities vertonen (< .20). De 

resultaten van de communalities bij de factoranalyse zijn terug te vinden in Bijlage 5. 

Daarnaast werden item 3 en 7 weggelaten omdat ze kruisladingen hebben of laden op de 

foute factor. De resultaten van de geroteerde componentenmatrix bij de factoranalyse 

zijn terug te vinden in Bijlage 6. Door het verwijderen van deze items kunnen de 

volgende analyses eenduidig geïnterpreteerd worden. Na de factoranalyse werd opnieuw 

de betrouwbaarheid van de schalen berekend. De betrouwbaarheid van de PCE-schaal 

(Cronbach’s alfa = .66) alsook de betrouwbaarheid van de NEP-schaal (Cronbach’s alfa 

= .68) vertoonden een kleine daling.  

Tabel 3: 

Correlaties tussen de gepercipieerde milieu-impact, PCE en milieubewustzijn (NEP). 

 1 2 3 
Milieu-impact /   

PCE -.16 /  

Milieubewustzijn  .03 .00 / 

* correlaties significant bij p < .05; ** correlaties significant bij p < .01 

Na de factoranalyse en het verwijderen van een aantal items werd opnieuw 

gekeken naar de correlatie tussen de NEP, PCE en de gepercipieerde impact. Deze zijn 

weergegeven in Tabel 3. We zien dat er geen significante relaties zijn tussen PCE, 
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milieubewustzijn en de gepercipieerde milieu-impact. Belangrijk hierbij is dat PCE en 

de NEP-schaal niet meer significant met elkaar correleren.  

Hypothese 1 (a & b). De eerste hypothese bestaat uit twee delen, waarin het 

eerste deel stelt dat consumenten de milieu-impact van een niet-duurzame outfit 

gecombineerd met een ecologisch kledingstuk verschillend zullen beoordelen dan 

wanneer er enkel een niet-duurzame outfit wordt aangeboden (a). Daarnaast wordt 

verwacht dat een lagere milieu-impact zal worden toegekend aan de combinatie van een 

niet-duurzame outfit en een ecologisch kledingstuk in vergelijking met de niet-

duurzame outfit alleen (b). De niet-duurzame basisoutfit op zich kan gezien worden als 

de controle conditie, de twee andere condities (toevoeging van een ecologisch en niet-

ecologisch kledingstuk) zijn de experimentele condities.  

 
Figuur 2. Gemiddelde impactscore per conditie. 

De verwachte trend die beschreven wordt in hypothese 1 is duidelijk te zien in 

Figuur 2, waar de gemiddelde impactscores per conditie worden weergegeven. De 

controleconditie met basisoutfit heeft een gemiddelde impactscore van 3.88, de conditie 

met een ecologisch kledingstuk krijgt de laagste gemiddelde impactscore (M = 3.11). 

De conditie waar een niet-duurzaam kledingstuk werd toegevoegd heeft de hoogste 

gemiddelde score (M = 4.5). Deze verschillen in gemiddelde impactscore bieden een 

indicatie voor hypothese 1 (a & b). Een toevoeging van een ecologisch kledingstuk aan 

de niet-duurzame basisoutfit zorgt voor een daling in gemiddelde impactscore van 0.77. 

Daarnaast is zeer duidelijk te zien dat een toevoeging van een niet-ecologisch 

kledingstuk aan de basisoutfit zorgt voor een stijging in gepercipieerde impactscore van 
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0.62. Op basis van deze figuur is er dus al een aanwijzing op te merken voor ‘de illusie 

van de negatieve voetafdruk’, waarbij de toevoeging van een duurzaam product aan een 

niet-duurzaam product de totale impact op het milieu doet dalen. Uit Figuur 2 kan nog 

niet worden nagegaan of deze verschillen significant zijn bevonden. Daarvoor moet 

gekeken worden naar Tabel 4 waar de resultaten van een covariantie analyse worden 

weergegeven, alsook naar Tabel 5 waar de analyse van de contrasten (Pairwise 

Comparisons) terug te vinden is.  

Tabel 4: 

Covariantie analyse (afhankelijke variabele: gepercipieerde milieu-impact). 

 df  F ηp
2 p 

Corrected Model 11 3.57 .27 .00 

Intercept 1 1509.02 .93 .00 

Conditie 2 11.61 .18 .00 

Conditie*f_PCE*f_NEP 2 .50 .01 .61 

Conditie*f_NEP 2 1.04 .02 .36 

Conditie*f_PCE 2 1.89 .03 .16 

f_PCE*f_NEP 1 .84 .01 .36 

f_PCE 1 .38 .00 .54 

f_NEP 1 .00 .00 1.00 

Error 109    

Total 121    

Corrected Total  120    

Noot. De NEP-schaal meet het milieubewustzijn. De PCE-schaal meet de 
‘perceived consumer effectiveness’. 

Uit de resultaten van de covariantie analyse kan afgeleid worden dat een 

significant resultaat gevonden wordt voor conditie [F (2, 109) = 11.61, p < .01, ηp
2 

= .18]. Dit impliceert dat er inderdaad een significant verschil is in de impactscore die 

wordt toegekend afhankelijk van de conditie waarin men terecht komt. Dit bevestigt 

hypothese 1 (a) dat een verschillende milieu-impact wordt toegekend aan de combinatie 

van een duurzaam en niet-duurzaam product, dan aan het niet duurzame product alleen. 

Om na te gaan of hypothese 1 (b) ook bevestigd wordt moeten we kijken naar de 
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contrasten tussen de verschillende condities. Daarnaast is in Tabel 4 te zien dat een 

behoorlijke effectgrootte verkregen werd (ηp
2 = .18), wat wil zeggen dat 18% van de 

variantie in impactscore verklaard werd door de conditie waarin de participanten terecht 

kwamen. In Tabel 5 worden de contrasten weergegeven. Hieruit kan afgeleid worden 

dat conditie 1 (basisoutfit) significant verschillend is van conditie 2 (toevoeging 

ecologisch kledingstuk) (p < .01), alsook van conditie 3 (toevoeging niet-ecologisch 

kledingstuk) (p < .05) in de mate van milieu-impact die wordt toegekend aan de outfit. 

Deze bevindingen geven de trend duidelijk weer. Dit bevestigt opnieuw hypothese 1 (a) 

dat de toevoeging van een duurzaam product (in dit geval een ecologische kledingstuk) 

een effect heeft op de mate van gepercipieerde milieu-impact. Daarnaast wordt 

hypothese 1 (b) bevestigd, aangezien de gemiddelde impactscores die te zien waren in 

Figuur 2 hier significant blijken te zijn. Conditie 1 is significant verschillend van 

conditie 2 (p < .01), waar een daling van .61 in gemiddelde milieu-impact wordt 

vastgesteld. Hierdoor kan duidelijk gesteld worden dat het toevoegen van een 

ecologisch kledingstuk aan een niet-duurzame basisoutfit ervoor zorgt dat de totale 

impact op het milieu daalt. De redeneerfout die aangehaald werd in dit onderzoek, 

namelijk ‘de illusie van de negatieve voetafdruk’ wordt hier teruggevonden en 

significant bevestigd. Daarnaast is conditie 1 significant verschillend van conditie 3 (p 

< .05) en conditie 2 significant verschillend van conditie 3 (p < .01). De toevoeging van 

een niet-ecologisch product zorgt er dus voor dat een verschillende impactscore wordt 

toegekend. Dit toont aan dat mensen wel in staat zijn om een correcte inschatting te 

maken wanneer men de combinatie van een basisoutfit en een niet-ecologisch 

kledingstuk moet beoordelen. In tegenstelling tot de beoordeling van de combinatie met 

een ecologisch kledingstuk, waar men wel de redeneerfout maakt en dus een 

gemiddelde neemt en de impact niet optelt. 
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Tabel 5: 

Paarsgewijze vergelijking (afhankelijke variabele: gepercipieerde milieu-impact). 

Conditie (I) Conditie (J) 

Verschil in 
gemiddelden 

(I-J) SE 
 
pb 

Basisoutfit Eco toevoeging .75** .24 .01 

 Niet - eco toevoeging -.61* .23 .02 

Eco toevoeging Basisoutfit -.75** .24 .01 

 Niet - eco toevoeging -1.35** .24 .00 

Niet - eco toevoeging Basisoutfit .61* .23 .02 

 Eco toevoeging  1.35 ** .24 .00 

Noot. Gebaseerd op marginale gemiddelden.  
* het gemiddelde verschil is significant bij p <.05; ** het gemiddelde verschil is 
significant bij p < .01 
b Aanpassing voor meerdere vergelijkingen: Bonferroni.  

Hypothese 2 en 3. Hypothese 2 stelt dat consumenten met een hogere mate van 

milieubewustzijn gevoeliger zijn voor ‘de illusie van de negatieve voetafdruk’. 

Hypothese 3 stelt dat een hogere mate van PCE bij consumenten leidt tot een grotere 

gevoeligheid voor ‘de illusie van de negatieve voetafdruk’. Milieubewustzijn wordt 

nagegaan door de score op de NEP-schaal en samen met de scores voor PCE zijn dit 

twee moderatoren in het model. Om de modererende relatie te testen en dus hypothese 2 

en 3 te testen werd een covariantie analyse uitgevoerd.  

 Tabel 4 toont de resultaten van de covariantie analyse waarbij de onafhankelijke 

variabele de gepercipieerde impactscore is, de fixed factor is in dit geval de conditie en 

de covariaten die de relatie mogelijk beïnvloeden zijn gemiddelde NEP-scores en PCE-

scores. Er werd gekozen voor een Bonferroni confidentie interval.  

In deze scriptie werd verondersteld dat mensen met een hogere mate van 

milieubewustzijn gevoeliger zouden zijn voor ‘de illusie van de negatieve voetafdruk’, 

dit in overeenstemming met de bevindingen bij de consumptie van voeding waar een 

grotere focus op gezonde voeding leidt tot een grotere gevoeligheid voor de 

redeneerfout (Chernev, 2011). In dit onderzoek werd dus verwacht dat hypothese 2 

significant zou worden bevonden, maar dit blijkt niet het geval te zijn. Dit zien we in 

Tabel 4 waar geen significant resultaat te vinden is voor de interactie tussen conditie en 
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de NEP-schaal [F (2, 109) = 1.04, p = .36, ηp
2 = .02 ]. Evenredig met hypothese 2, werd 

in hypothese 3 gesteld dat mensen die een groter geloof hadden iets te kunnen 

veranderen aan de problematiek via hun consumptiegedrag, ook gevoeliger zouden zijn 

voor ‘de illusie van de negatieve voetafdruk’. Dit opnieuw in overeenstemming met het 

onderzoek van Chernev (2011). Dit bleek niet bevestigd te worden in dit onderzoek, 

aangezien in Tabel 4 geen significant effect terug te vinden is voor de interactie tussen 

conditie en PCE-score [F (2, 109) = 1.89, p = .16, ηp
2 = .03]. Een hogere mate van 

milieubewustzijn, alsook een hogere mate van PCE zorgt er niet voor dat mensen 

gevoeliger zijn voor ‘de illusie van de negatieve voetafdruk’. Hypothese 2 en 3 werden 

dus niet bevestigd in dit onderzoek. 

Bespreking 

Dit onderzoek had als doel na te gaan of de toevoeging van een duurzaam 

product aan een niet-duurzaam product de beoordeling van de milieu-impact beïnvloedt. 

Dit op zo’n manier dat de combinatie van een niet-duurzaam en een duurzaam product 

leidt tot een lagere gepercipieerde impact op het milieu dan het niet-duurzame product 

alleen. Specifiek werd dit effect nagegaan voor een basisoutfit in combinatie met een 

ecologisch kledingstuk. Hier werd naar gerefereerd als ‘de illusie van de negatieve 

voetafdruk’. Daarnaast werd gekeken of personen die een hoger milieubewustzijn 

rapporteren en personen die een hogere mate van PCE rapporteren gevoeliger waren 

voor deze redeneerfout. De demografische factoren werden ook in rekening gebracht, 

maar hier werd geen hypothese rond gevormd. In wat volgt worden de concrete 

bevindingen in kaart gebracht. Vervolgens worden de sterktes en de beperkingen van dit 

onderzoek besproken. Tot slot worden er enkele suggesties voor toekomstig onderzoek 

geformuleerd. 

Bevindingen 

 De milieuproblematiek is een feit (Dagher & Itani, 2014). Groeiende 

afvalbergen, luchtvervuiling, opwarming van de aarde en zo kan nog even worden 

verder gegaan. Het bewustzijn omtrent het milieu is groter dan ooit en de 21ste eeuw kan 

zelf gezien worden als de eeuw van de duurzame consumptie (Tseng & Tsai, 2011; 

Zhang, 2007). Langs de andere kant werd er nog nooit zoveel geconsumeerd en wordt 

onze Westerse maatschappij getypeerd door ‘hyperconsumptie’ (Popescu et al., 2010). 

Een paradox is merkbaar, namelijk een hoger milieubewustzijn, maar toch geen 
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duidelijke verandering in gedrag. Hier kan naar verwezen worden als de ‘attitude-

behavior gap’ die reeds vele malen werd onderzocht. Een eenduidige verklaring voor 

deze kloof is nog niet gevonden in de bestaande literatuur (Ellen et al., 1991; Kim & 

Choi, 2005; Mostafa, 2007; Ozaki, 2011; Peattie, 2010; Pedersen & Neergaard, 2006; 

Rylander & Allen, 2001; Vermeir & Verbeke, 2008; Zhao et al., 2014).  

In dit onderzoek werden een aantal demografische factoren opgenomen, 

namelijk geslacht, leeftijd, hoogst behaalde diploma en primaire beroep. Aangezien de 

bestaande literatuur hieromtrent niet rechtlijnig is, werden in dit onderzoek geen 

specifieke hypotheses opgesteld en waren er geen eenduidige verwachtingen 

hieromtrent. In deze studie blijkt dat hoger opgeleide mensen een hogere mate van 

milieubewustzijn rapporteren (r = .19, p < .05), dit in tegenstelling tot bevinding van 

Diamantopoulos en collega's (2003) waar deze bevinding niet werd bevestigd. Als 

daarnaast gekeken wordt naar PCE, zien we dat er een negatieve correlatie bestaat met 

het opleidingsniveau. Hoe hoger het diploma, hoe minder men zich in staat voelt iets 

aan de problematiek te kunnen veranderen via het consumptiegedrag (r = -.25, p < .01). 

Dit is op zich een interessante bevinding aangezien het tegenstrijdig is met de bevinding 

bij milieubewustzijn. PCE en milieubewustzijn zijn daarenboven ook positief 

gecorreleerd, wat betekent dat een hogere mate van PCE samenhangt met een hogere 

mate van milieubewustzijn. Daarnaast hangt PCE in dit onderzoek positief samen met 

geslacht, leeftijd en primaire beroep. Deze bevindingen dragen bij aan het bestaand 

onderzoek hieromtrent, maar het is op basis van dit onderzoek onmogelijk om sluitende 

conclusies te trekken omtrent de demografische factoren die van belang zijn bij 

duurzame consumptie. De hoofdbevinding in deze context blijft toch de inconsistentie 

in resultaten (Peattie, 2010). Demografische factoren kunnen dus geen duidelijke 

verklaring bieden waarom milieubewustzijn al dan niet leidt tot duurzaam 

consumptiegedrag. De verklaring moet elders worden gezocht.  

 Op basis van bestaande literatuur zien we dat wanneer ambigue informatie wordt 

aangeboden, het voor de consument soms moeilijk is een correcte inschatting te maken 

en dat er vaak een redeneerfout wordt gemaakt. Dit is bijvoorbeeld zo in de context van 

voeding, wanneer een maaltijd wordt beoordeeld op vlak van gezondheid of aantal 

calorieën (Chernev & Gal, 2010). Vertrekkend vanuit dit onderzoek omtrent bestaande 

paradoxen in gedrag werd hypothese 1 opgesteld. Daarin werd gesteld dat het aanbieden 
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van een niet-duurzaam product in combinatie met een duurzaam product zou leiden tot 

een lagere gepercipieerde impact op het milieu, dan wanneer het niet-duurzaam product 

alleen werd aangeboden. Concreet in deze studie werd de redeneerfout benoemd als ‘de 

illusie van de negatieve voetafdruk’ en werd deze onderzocht aan de hand van drie 

condities, waar in conditie 1 een basisoutfit werd aangeboden, conditie 2 was een 

combinatie van de basisoutfit en een ecologisch kledingstuk, conditie 3 bestond uit de 

basisoutfit gecombineerd met een niet-ecologisch kledingstuk. In vergelijking met 

voorgaand onderzoek werd er in dit onderzoek vanuit gegaan dat mensen de 

beoordeling van de totale outfit op een categorische manier zouden beoordelen. Waarbij 

het toevoegen van een ecologisch kledingstuk aan een niet-duurzame basisoutfit ervoor 

zou zorgen dat het geheel als milieuvriendelijker wordt gezien, wat op zijn beurt leidt 

tot een lagere impactscore op het milieu. Hypothese 1 (a) werd significant bevonden en 

hierbij is te zien dat de drie condities een verschillende gemiddelde impactscore krijgen. 

Daarnaast bleek ook het contrast tussen conditie 1 en 2 significant te zijn in deze studie, 

waardoor gesteld kan worden dat de verwachtte trend werd teruggevonden. Het 

toevoegen van een ecologisch kledingstuk aan een niet-duurzame basisoutfit zorgt 

ervoor dat de totale gepercipieerde milieu-impact lager ligt, dan die van de basisoutfit 

alleen. Hypothese 1(b) werd dus bevestigd in deze studie. ‘De illusie van de negatieve 

voetafdruk’ wordt hier duidelijk weerspiegeld. Het toevoegen van een kledingstuk zou 

namelijk moeten leiden tot een grotere totale impact op het milieu, terwijl hier de 

impact van de basisoutfit samen met een toegevoegd ecologisch kledingstuk lager wordt 

geschat. Daarnaast zien we dat het toevoegen van een niet-ecologisch kledingstuk aan 

de basisoutfit leidt tot een hogere impact op het milieu. Wat aantoont dat mensen wel in 

staat zijn om de logische redering te volgen en de impactscores op te tellen wanneer 

men een outfit zonder ecologische toevoeging beoordeelt.  

 In hypothese 2 en 3 werd verder gebouwd op bestaand onderzoek dat werd 

bestudeerd in de context van voeding en gezondheid. Uit het onderzoek van Chernev 

(2011) blijkt dat mensen die bezig zijn met hun gezondheid en gezonde voeding vaker 

de redeneerfout zullen maken. Op zo’n manier dat een combinatie van iets ongezond en 

gezond als gezonder zullen beoordelen en daar dan ook een lagere calorische waarde 

aan toekennen. Dit wordt ook wel ‘The Dieter’s Paradox’ genoemd. Toegepast op de 

milieucontext werden twee hypotheses opgesteld waarin wordt gesteld dat een hogere 
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mate van milieubewustzijn zou leiden tot een grotere gevoeligheid voor ‘de illusie van 

de negatieve voetafdruk’ (hypothese 2) en waar een hogere mate van PCE ook zou 

leiden tot een grotere gevoeligheid (hypothese 3). Er werd dus vanuit gegaan dat een 

grotere voeling met de milieuproblematiek en de mate waarin men zich instaat voelt om 

via consumptiegedrag hier iets aan te veranderen, zou leiden tot een grotere 

gevoeligheid voor de illusie. Dit bleek niet te kloppen, beide hypotheses werden in dit 

onderzoek niet bevestigd. Milieubewustzijn leek geen effect te hebben op de relatie 

tussen de conditie waarin men terecht kwam en de gepercipieerde impactscore, 

daarnaast leek ook PCE geen effect te hebben hierop. De redeneerfout wordt dus door 

alle participanten even sterk weerspiegeld, ongeacht de mate van milieubewustzijn of 

PCE die men rapporteert.  

Sterktes en beperkingen 

 De bijdrage van dit onderzoek aan de literatuur kan gevonden worden in het feit 

dat de redeneerfout, of meer specifiek ‘de illusie van de negatieve voetafdruk’ nog niet 

werd onderzocht in de context van kledij. Daarbovenop wordt de redeneerfout effectief 

gevonden in deze context, wat onderzoek in deze richting verder kan motiveren. 

Aangezien de impact van kledij en mode op het milieu steeds vaker in de media 

verschijnt, kan dit onderzoek hierbij zeker een meerwaarde betekenen. Gelijkaardig 

onderzoek werd wel reeds bestudeerd in de context van de milieu-impact van voeding 

(Heirwegh, 2013).  

 De onderzoeksopzet en steekproeftrekking hebben zowel sterke als zwakke 

punten. Er werd gebruik gemaakt van een convenience sample, de vragenlijst werd 

namelijk uitgestuurd via sociale media. Op deze manier kunnen snel en goedkoop 

respondenten bereikt worden. Nadelen van een convenience sample zijn dat er geen 

controle is over de representativiteit van de steekproefpopulatie, daarnaast kan er een 

systematische bias in de data sluipen en ook generalisatie naar de volledige populatie 

wordt moeilijker. Een voordeel in deze onderzoeksopzet is dat men at random werd 

toegewezen aan de verschillende condities en dat in die condities de populatieverdeling 

ongeveer gelijk was. Dit zorgt ervoor dat een vergelijking tussen de condities wel 

mogelijk was. Over het algemeen was in deze steekproef wel een grotere 

vertegenwoordiging van vrouwen (80.2%), met daartegen slechts 24 mannen (19.8%). 

Dit kan zorgen voor vertekende resultaten, aangezien in sommig voorgaand onderzoek 
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wordt gesteld dat vrouwen duurzamer consumeren (Costa Pinto et al., 2014; Gilg et al., 

2005) en bezorgder zijn omtrent de kwaliteit van het milieu (Diamantopoulos et al., 

2003). 

 Een probleem in deze studie was het feit dat er geen modererende relatie werd 

gevonden tussen PCE, milieubewustzijn en de gepercipieerde milieu-impact die werd 

toegekend aan de verschillende condities, de verschillende outfits. Dit werd verwacht in 

overeenkomst met het artikel van Chernev (2011). Een grotere focus op 

milieubewustzijn, of het zich meer in staat voelen om iets aan de milieuproblematiek te 

doen via het consumptiegedrag leek een mogelijke versterker van de redeneerfout. 

Doordat mensen meer gefocust zijn op milieubewustzijn zullen ze meer verlangen naar 

een lagere milieu-impact. Hierdoor zal men sneller de redeneerfout maken en een lagere 

impactscore toekennen aan de ecologische conditie in vergelijking met hun minder 

milieubewuste tegenhangers. Dit bleek echter niet zo te zijn, er was geen modererend 

effect en dus ook geen verschil tussen milieubewuste en minder milieubewuste mensen 

in het maken van de redeneerfout. De lagere impact wordt dus ongeacht het 

milieubewustzijn toegekend aan een duurzamere outfit. Misschien is het net omgekeerd 

waarbij mensen met een hogere mate van milieubewustzijn meer in staat zijn om de 

redeneerfout te omzeilen, net omdat de ambiguïteit van het ecologisch product daalt 

omwille van de kennis die men omtrent dit thema heeft. Daarnaast leek enige mate van 

multicollineariteit te bestaan tussen de schaal voor PCE en milieubewustzijn, wat er kan 

voor zorgen dat de betrouwbaarheid minder goed is. Om negatieve effecten van 

multicollineartiteit te vermijden werd de factorstructuur nagegaan. Items met lage 

communalities en items die kruisladingen vertoonden of op de verkeerde facor laden 

werden verwijderd.  

Toekomstig onderzoek 

 Toekomstig onderzoek zou gebruik kunnen maken van een andere 

steekproeftrekking in plaats van convenience sampling, om op die manier een 

representatievere steekproefpopulatie te verkrijgen. Daarnaast zou men de redeneerfout 

in andere contexten kunnen onderzoeken, zodat we kunnen nagaan of ‘de illusie van de 

negatieve voetafdruk’ ook blijft bestaan over andere contexten heen. Daarbij zou 

kunnen gevarieerd worden in het aantal informatie die wordt aangeboden, om op die 

manier na te gaan of het wegnemen of verhogen van de ambiguïteit omtrent het product 
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de redeneerfout al dan niet sterker maakt. Er zou ook gezocht kunnen worden naar 

andere mogelijke moderatoren die een invloed zouden kunnen hebben op de 

gepercipieerde milieu-impact die mensen rapporteren. 

Aangezien ‘de illusie van de negatieve voetafdruk’ wordt aangetoond en een 

mogelijke verklaring kan bieden voor de huidige paradox is het belangrijk om dit verder 

te monitoren. Mensen lijken hun consumptie verkeerd in te schatten en dit kan leiden tot 

problemen. Zoals reeds gesteld zien we in de Westerse maatschappij een grote drang 

naar consumptie, altijd maar méér en altijd maar goedkoper zijn de trend (Vlerick, 

2016). Daarnaast zien we dat er een groter milieubewustzijn is dan vroeger, we willen 

duurzaam consumeren, maar het lijkt ons niet te lukken. Als mensen de redeneerfout 

telkens opnieuw maken, dan zal men misschien geneigd zijn om nog meer te kopen 

doordat de combinatie met ecologische kledij net de illusie creëert dat men goed bezig 

is en dat hun impact op het milieu hierdoor lager is. Dit leidt uiteindelijk tot een 

tegenstrijdig effect en dit moet vermeden worden. Duurzaam consumeren is vandaag de 

dag wel een ‘hot item’, maar grote spelers op de markt nemen geen grote innoverende 

stappen. Het economisch perspectief wordt al te vaak vooropgesteld door grote 

modeketens, maar eveneens door de consument. De meeste modeketens zijn dan ook 

niet transparant en open rond het beleid dat men voert rond mens en milieu. Het 

resultaat hiervan is dat heel veel van onze kledij nog steeds in barre omstandigheden 

met weinig respect voor mens en milieu worden ontwikkeld. Voor de consument is het 

dus vaak moeilijk om uit te maken welke ketens nu ecologisch en eerlijk te werk gaan 

(Vlerick, 2016). Hieromtrent zouden duidelijke richtlijnen vanuit de overheid moeten 

opgesteld worden, zodat iedere industrie transparant en eerlijk communiceert over het 

beleid dat men voert omtrent ecologie en eerlijke handel. Op die manier kan een 

vergelijking gemaakt worden tussen merken en winkelketens en heeft de consument de 

informatie waar hij/zij recht op heeft. Met deze eenduidige informatie kan men dan een 

gefundeerde beslissing nemen. Momenteel zijn er wel richtlijnen, maar deze zijn vaak 

niet bindend en leggen de verantwoordelijkheid telkens bij de industrieën zelf. Er 

bestaat een Europese richtlijn, er zit een OESO-richtlijn in de pijp die inhoudt dat 

bedrijven geacht worden de risico’s van hun activiteiten voor mens en milieu in kaart te 

brengen, maar deze zijn niet bindend (Vlerick, 2016). Gelukkig is het niet allemaal 

negatief en zijn er wel trends die een stap in de goeie richting zetten. Zo gaat H&M 
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steeds verder om een beleid te voeren rond duurzame kledij, waarbij ze oude kledij 

inzamelen en recycleren tot andere bruikbare materialen en producten. Hun ultieme doel 

is het bereiken van een ‘closed loop’, waardoor geen nieuwe grondstoffen meer gebruikt 

moeten worden voor het maken van kledij. Een ander mooi voorbeeld is het jeansmerk 

G-Star. Jeans wordt namelijk aangeduid als een van de grote milieuvervuilers. G-Star 

heeft een nieuwe technologie ontwikkeld waarbij ze jeansbroeken maken uit 

gerecycleerd zeeplastiek, om op die manier dit probleem aan te pakken (De Feijter, 

2016). Ook het kledingmerk People Tree dat duurzaam en modieus wil zijn, stuurt een 

duidelijk signaal uit en toont dat het wel anders kan (Vlerick, 2016). Deze trend moet 

ondersteund worden door de overheid en industrie, om op die manier een shift te 

creëren in de manier waarop naar consumptie gekeken wordt. Enkel op deze wijze kan 

richting duurzame consumptie worden gestreefd, in de volledige zin van het woord.  

Conclusie  

 In deze studie werd nagegaan of een gelijkaardige redeneerfout zoals gevonden 

in de context van voeding ook gedetecteerd kan worden in de milieu-context. Meer 

specifiek werd de redeneerfout benoemd als ‘de illusie van de negatieve voetafdruk’. 

Deze werd onderzocht aan de hand van de gepercipieerde milieu-impact die werd 

toegekend door participanten in drie verschillende condities. Een conditie waar enkel 

een niet-duurzame basisoutfit werd getoond, een conditie waar een ecologisch 

kledingstuk werd toegevoegd aan de niet-duurzame basisoutfit en een derde conditie 

waarin een niet-ecologisch kledingstuk werd toegevoegd aan de niet-duurzame 

basisoutfit. Hier werd nagegaan of de impact die werd toegekend aan conditie 2 

(basisoutfit met ecologisch kledingstuk) significant lager was dan de impact die werd 

toegekend aan conditie 1 (basisoutfit). Deze hypothese werd bevestigd. Uit de resultaten 

van dit onderzoek kan dus worden geconcludeerd dat ‘de illusie van de negatieve 

voetafdruk’ terug te vinden is in de milieu-context, meer specifiek bij de beoordeling 

van de impact die kledij heeft op het milieu. Daarnaast werd onderzocht of 

milieubewustzijn of PCE een modererend effect hadden op deze relatie, maar dit werd 

niet bevestigd in dit onderzoek. Mensen die een hogere mate van milieubewustzijn 

rapporteren of zich meer in staat voelen via hun consumptiegedrag iets aan de 

milieuproblematiek te kunnen doen, zijn niet gevoeliger voor ‘de illusie van de 

negatieve voetafdruk’. Dit onderzoek draagt bij aan bestaand onderzoek aangezien het 
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een mogelijke verklaring biedt voor de paradox die vandaag bestaat, namelijk dat een 

positieve attitude tegenover het milieu niet altijd leidt tot gelijkaardig milieuvriendelijk 

gedrag.  
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Bijlage 1 

Visuele weergave ‘Theory of Plannend Behavior’ 
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Bijlage 2 

Gehanteerde condities tijdens onderzoek 

Conditie 1 (basisoutfit): 

Deze outfit heeft iemand anders uitgekozen, een jeans en een bloesje, beide gemaakt 

van katoen.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duid het meest passende aan: Welke impact heeft bovenstaande outfit op het milieu 

volgens jou?  

Keuzealternatieven:  

1) Weinig tot geen impact 

2) Weinig impact 

3) Matige impact 

4) Gemiddelde impact  

5) Gemiddeld tot grote impact 

6) Grote impact 

7) Zeer grote impact  
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Conditie 2 (basisoutfit + duurzaam kledingstuk): 

Deze outfit heeft iemand anders uitgekozen, een jeans en bloesje, beide gemaakt van 

katoen en daarbij een jas gemaakt van gerecycleerd materiaal (aangegeven door het 

groene logo).  

 

 

Duid het meest passende aan: Welke impact heeft bovenstaande outfit op het milieu 

volgens jou?  

Keuzealternatieven:  

1) Weinig tot geen impact 

2) Weinig impact 

3) Matige impact 

4) Gemiddelde impact  

5) Gemiddeld tot grote impact 

6) Grote impact 

7) Zeer grote impact  
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Conditie 3 (basisoutfit + niet duurzaam kledingstuk): 

Deze outfit heeft iemand anders uitgekozen, een jeans en bloesje, beide van katoen 

gemaakt en daarbij een wollen jas.  

 

Duid het meest passende aan: Welke impact heeft bovenstaande outfit op het milieu 

volgens jou?  

Keuzealternatieven:  

1) Weinig tot geen impact 

2) Weinig impact 

3) Matige impact 

4) Gemiddelde impact  

5) Gemiddeld tot grote impact 

6) Grote impact 

7) Zeer grote impact  
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Bijlage 3 

Gehanteerde NEP-schaal om milieubewustzijn te gaan meten 

 

Helemaal niet 

akkoord 

m 

Niet akkoord 

 

m 

Geen mening 

 

m 

Akkoord 

 

m 

Helemaal 

akkoord 

m 

 

(1) We bereiken de limiet in bevolkingsaantal van wat onze aarde kan dragen.  

(2) Mensen hebben het recht om onze leefwereld en milieu aan te passen naar hun 

eigen noden. 

(3) Wanneer mensen tussenkomen in de natuur heeft dit vaak desastreuze gevolgen. 

(4) De menselijke competenties zullen verzekeren dat onze planeet NIET onleefbaar 

wordt. 

(5) Mensen misbruiken zeer sterk de natuurlijke omgeving. 

(6) De aarde heeft meer dan genoeg natuurlijke rijkdommen als we maar leren hoe ze 

te ontwikkelen. 

(7) Planten en dieren hebben evenveel bestaansrecht als mensen. 

(8) De natuurlijke balans is meer dan sterk genoeg om de impact van de moderne 

industrielanden te verdragen.  

(9) Ondanks onze superieure kwaliteiten moeten mensen nog steeds de natuur 

ondergaan. 

(10) De zogezegde ecologische crisis is sterk overdreven. 

(11) De aarde is zoals een ruimteschip met een beperkte hoeveelheid plaats en 

grondstoffen. 

(12) Mensen moeten over de rest van de natuur heersen. 

(13) De natuurlijke balans is zeer delicaat en gemakkelijk ontregelbaar. 

(14) Mensen zullen op termijn genoeg leren over de natuur om deze volledig te 

controleren. 

(15) Als de dingen blijven lopen zoals nu, zullen we op termijn een grote ecologische 

ramp ondergaan. 

 

 



 

	
	

52 

Bijlage 4 

De gehanteerde PCE-schaal om de mate van gepercipieërde controle na te gaan 

 

Helemaal niet 

akkoord 

m 

Niet akkoord 

 

m 

Geen mening 

 

m 

Akkoord 

 

m 

Helemaal 

akkoord 

m 

 

(1) Elke persoon kan via zijn gedrag een positief effect uitoefenen op het milieu door 

bijvoorbeeld het ondertekenen van een petitie ter bevordering van het milieu. 

(2) Ik heb het gevoel dat ik door het besparen van water en energie de uitputting van 

natuurlijke hulpbronnen kan helpen voorkomen. 

(3) Ik kan het milieu beschermen door producten te kopen die milieuvriendelijk zijn. 

(4) Er is niet veel dat ik kan doen aan de milieuproblematiek. 

(5) Ik voel me capabel om de milieuproblemen te helpen oplossen. 
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Bijlage 5 

Tabel met communalities bij factoranalyse 

Communalities bij factoranalyse.  
 Extractie  
NEP1_We bereiken de limiet in bevolkingsaantal van wat onze aarde kan dragen. .20 
NEP2_Mensen hebben het recht om onze leefwereld en milieu aan te passen naar 
hun eigen noden. 

.08 

NEP3_Wanneer mensen tussenkomen in de natuur heeft dit vaak desastreuze 
gevolgen. 

.26 

NEP4_De menselijke competenties zullen verzekeren dat onze planeet NIET 
onleefbaar wordt. 

.22 

NEP5_Mensen misbruiken zeer sterk de natuurlijke omgeving. .32 
NEP6_De aarde heeft meer dan genoeg natuurlijke rijkdommen als we maar leren 
hoe ze te ontwikkelen. 

.05 

NEP7_Planten en dieren hebben evenveel bestaansrecht als mensen. .36 
NEP8_De natuurlijke balans is meer dan sterk genoeg om de impact van de 
moderne industrielanden te verdragen. 

.35 

NEP9_Ondanks onze superieure kwaliteiten moeten mensen nog steeds de natuur 
ondergaan. 

.01 

NEP10_De zogezegde ecologische crisis is sterk overdreven. .41 
NEP11_De aarde is zoals een ruimteschip met een beperkte hoeveelheid plaats en 
grondstoffen. 

.19 

NEP12_Mensen moeten over de rest van de natuur heersen. .26 
NEP13_De natuurlijke balans is zeer delicaat en gemakkelijk ontregelbaar. .20 
NEP14_Mensen zullen op termijn genoeg leren over de natuur om deze volledig te 
controleren. 

.20 

NEP15_Als de dingen blijven lopen zoals nu, zullen we op termijn een grote 
ecologische ramp ondergaan. 
 

.45 

PCE1_Elke persoon kan via zijn gedrag een positief effect uitoefenen op het milieu 
door bijvoorbeeld het ondertekenen van een petitie ter bevordering van het milieu. 

.31 

PCE2_Ik heb het gevoel dat ik door het besparen van water en energie de uitputting 
van natuurlijke hulpbronnen kan helpen voorkomen. 

.39 

PCE3_Ik kan het milieu beschermen door producten te kopen die milieuvriendelijk 
zijn. 

.50 

PCE4_Er is niet veel dat ik kan doen aan de milieuproblematiek. .48 
PCE5_Ik voel me capabel om de milieuproblemen te helpen oplossen. .57 

Noot. Extractie methode: Principale componentenanalyse; Rotatie methode: Varimax met 
Kaiser normalisatie.  
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Bijlage 6 

Tabel met geroteerde componentenmatrix bij factoranalyse 

Geroteerde componentenmatrix bij factoranalyse.  
 Component 
 1 2 

NEP1_We bereiken de limiet in bevolkingsaantal van wat onze aarde kan 
dragen. 

-.45 -.00 

NEP2_Mensen hebben het recht om onze leefwereld en milieu aan te passen 
naar hun eigen noden. 

.14 -.25 

NEP3_Wanneer mensen tussenkomen in de natuur heeft dit vaak desastreuze 
gevolgen. 

-.38 .33 

NEP4_De menselijke competenties zullen verzekeren dat onze planeet NIET 
onleefbaar wordt. 

.47 .03 

NEP5_Mensen misbruiken zeer sterk de natuurlijke omgeving. -.57 -.04 
NEP6_De aarde heeft meer dan genoeg natuurlijke rijkdommen als we maar 
leren hoe ze te ontwikkelen. 

.23 .00 

NEP7_Planten en dieren hebben evenveel bestaansrecht als mensen. -.24 .55 
NEP8_De natuurlijke balans is meer dan sterk genoeg om de impact van de 
moderne industrielanden te verdragen. 

.57 -.14 

NEP9_Ondanks onze superieure kwaliteiten moeten mensen nog steeds de 
natuur ondergaan. 

-.03 .11 

NEP10_De zogezegde ecologische crisis is sterk overdreven. .62 -.19 
NEP11_De aarde is zoals een ruimteschip met een beperkte hoeveelheid plaats 
en grondstoffen. 

-.33 .29 

NEP12_Mensen moeten over de rest van de natuur heersen. .49 -.14 
NEP13_De natuurlijke balans is zeer delicaat en gemakkelijk ontregelbaar. -.41 .17 
NEP14_Mensen zullen op termijn genoeg leren over de natuur om deze volledig 
te controleren. 

.43 -.09 

NEP15_Als de dingen blijven lopen zoals nu, zullen we op termijn een grote 
ecologische ramp ondergaan. 
 

-.67 .10 

PCE1_Elke persoon kan via zijn gedrag een positief effect uitoefenen op het 
milieu door bijvoorbeeld het ondertekenen van een petitie ter bevordering van 
het milieu. 

-.12 .54 

PCE2_Ik heb het gevoel dat ik door het besparen van water en energie de 
uitputting van natuurlijke hulpbronnen kan helpen voorkomen. 

.18 .60 

PCE3_Ik kan het milieu beschermen door producten te kopen die 
milieuvriendelijk zijn. 

-.09 .70 

PCE4_Er is niet veel dat ik kan doen aan de milieuproblematiek. .15 -.67 
PCE5_Ik voel me capabel om de milieuproblemen te helpen oplossen. .22 .72 
Noot. Extractie methode: Principale componentenanalyse; Rotatie methode: Varimax 
met Kaiser normalisatie.  

 

 


