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Inleiding 

Vijftig jaar geleden kon het de consument weinig schelen welke onderneming nu het minste di-

oxines, verfijnd stof of andere vervuilde stoffen uitstootte. Sinds de jaren 70 steeg het bewustzijn 

rond de milieuproblematiek (Weiler, 2003). Overheden van over de hele wereld organiseerden 

conferenties met als doel een concreet milieubeleid te ontwikkelen. Het milieubeleid was in het 

begin voornamelijk gericht op de productiezijde, later werd duidelijk dat ook de consumptiezijde 

niet duurzaam verliep (Zaccaï, et al., 2007). Consumenten zagen in dat planetaire grenzen (bijna) 

overschreden werden en beseften dat zij daarbij een grote rol speelden. Het duurzaam con-

sumeren deed zijn intrede en wordt gedefinieerd als: "The use of goods and services that respond 

to basic needs and bring a better quality of life, while minimising the use of natural resources, 

toxic materials and emissions of waste and pollutants over the life-cycle, so as not to jeopardise 

the needs of future generations"  (Ofstad, Westly, & Bratelli, 1994). 

Als reactie op de toenemende vraag naar ethisch en moreel verantwoorde producten en diensten, 

gingen bedrijven maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ondernemingen voerden product-

adaptaties, veranderingen in bedrijfsprocessen, modificaties in verpakkingen en adaptaties in de 

advertenties door. Zo ontstond het gebruik van groene marketing. Groene marketing kan samen-

gevat worden als een vorm van marketing die erop gericht is de invloed op het milieu in te perken 

door het ontwerp, de productie, de verpakking en de consumptie aan te passen (Polonsky, 1994). 

Het gebruik van green marketing zorgt ervoor dat consumenten positieve attitudes vormen te-

genover de onderneming waardoor de aankoopintentie stijgt. Sommige bedrijven willen ook van 

deze voordelen genieten, weliswaar zonder het gedrag te veranderen (Saxena & Khandelwal, 

2008). Deze greenwashing bedrijven willen positieve attitudes creëren bij de consument door het 

gebruik van valse, vage groene claims in de marketingcommunicatie. Een direct gevolg van 

greenwashing is een stijging in scepticisme tegenover groene advertenties (vals of niet) (Paço & 

Reis, 2012; Bazillier & Vauday, 2013).   

In dit onderzoek wordt nagegaan hoe consumenten reageren op greenwashing en of dit verschilt 

tussen hoog en laag betrokken consumenten. Hiervoor werd volgende onderzoeksvraag opge-

steld: “Wordt de reactie bij het ontdekken van greenwashing beïnvloed door de mate van 

productbetrokkenheid?”.  Om de reactie op greenwashing te onderzoeken werd de product-

attitude, bedrijfsattitude en aankoopintentie onderzocht voor en na de ontdekking. Verder werd 

onderzocht of deze reactie verschilt naargelang de betrokkenheid van de consument. Daarom 

werden 2 productcategorieën gekozen die volgens het ELM-model en het ‘Customer Involvement 

Profile’ overeenkomen met hoge of lage betrokkenheid.  
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Deze thesis wordt opgesplitst in enerzijds een literatuurstudie en anderzijds een empirisch on-

derzoek. In de literatuurstudie wordt gekeken welke informatie reeds bestaat rond het onderwerp 

greenwashing en welke andere aspecten daarmee verwant zijn.  Eerst is er een situering van de 

planetaire grenzen en de duurzame consumptie die hiervoor een oplossing kan bieden. Als reac-

tie op de groene consument ontstond het fenomeen “green marketing”. Helaas gebruiken niet alle 

bedrijven deze groene marketing op de juiste manier en ontstaan er verschillende vormen van 

misleidende communicatie (greenwashing). Verder wordt ook onderzocht hoe consumenten rea-

geren op greenwashing en welke factoren daarbij een rol spelen. Deze factoren worden verklaard 

aan de hand van het ‘Elaboration Likelihood Model’ en ‘Customer Involvement Profile’. In het 

tweede deel, het empirisch onderzoek, worden de respondenten die deelnamen aan het onder-

zoek beschreven. Daarna wordt de experimentele opzet, die een antwoord moet bieden op de 

centrale onderzoeksvraag, verduidelijkt. Tenslotte wordt een conclusie geformuleerd die geba-

seerd is op de resultaten en discussie van het empirisch onderzoek.   
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1 Literatuuroverzicht 

1.1 Planetaire grenzen 

De mondialisering zorgde voor het wegvallen van de nationale grenzen. Hierdoor ontstond een 

voortdurend proces van wereldwijde economische, politieke en culturele uitwisselingen 

(Rockström, et al., 2009). De toevoeging van (digitale) technologieën zorgde voor een enorme 

welvaart. De mechanisering leidde ertoe dat de prijs van een hemd alsmaar goedkoper kan, op 

deze manier komen meer middelen vrij waarmee men andere dingen kan kopen. Meer hemden, 

schoenen, tassen, of andere dingen. En zo ontstond het fenomeen massaconsumptie. De over-

vloed aan producten blijft maar stijgen, maar kan dat wel blijven doorgaan (Skidelsky, 2015)? 

Neen, en zeker niet wanneer het ecologische aspect verwaarloost wordt. Zo worden bijvoorbeeld 

zeeën helemaal leeggevist om aan de vraag te voldoen, zonder na de te denken over de ecolo-

gische gevolgen (Rockström, et al., 2009). 

De aarde heeft planetaire grenzen die best niet overschreden worden. Als dit toch het geval is, 

duiken onverwachte en vaak onomkeerbare  milieuveranderingen op, die heftige gevolgen met 

zich meebrengen voor de planeet, de mens, fauna & flora. In 2009 identificeerde Johan Rock-

ström samen met 28 andere wetenschappers negen planetaire grenzen. Het doel van deze gren-

zen is om een ruimte af te bakenen van de aarde waarbinnen de mensen zich verder kunnen 

ontplooien tot in het oneindige zonder de planeet verder te beschadigen. Hieronder worden de 

negen planetaire grenzen opgesomd en nader verklaard (Rockström, et al., 2009). 

1. Klimaatverandering: de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer is overschreden, wat een opwar-

ming van de aarde als gevolg heeft. Er worden massaal bossen gekapt waarbij CO2 vrijkomt, 

maar ook het kweken van koeien, schapen, geiten, … voor vlees en zuivel, brengen veel CO2 

met zich mee. Sinds de metingen in 1880 is de gemiddelde temperatuur van de aarde met 

zo’n 0,85 C° gestegen (Rockström, et al., 2009). In 2017 meldde Wereld Meteorologische 

Organisatie (WMO) nog dat de stijging van CO2 in 2016, 50% groter was dan de gemiddelde 

stijgingen van de afgelopen tien jaar. Het was onmiddellijk de sterkste stijging die WMO heeft 

gemeten in de afgelopen 30 jaar (Baert, 2017). Dit wijst er op dat de mensheid op dit vlak niet 

goed bezig is. 

Het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) verwacht een stijging van gemiddeld 

1,6 C°. In 2015 werd als grens 1,5° opgesteld, indien deze kaap bereikt wordt, zal dit grote 

gevolgen met zich meebrengen voor mens en milieu. Denk maar aan de stijging van ze zee-

spiegel, toename van droogte- en hittegolven, extreme neerslag, enzovoort (Rockström, et 

al., 2009).    
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2. Verlies aan biodiversiteit en bioferische integriteit: dit wijst op veranderingen in ecosys-

temen waardoor er meer dier- en plantsoorten uitsterven. Het aantal soorten dat jaarlijks per 

miljoen uitsterft, heeft de vooropgestelde grens reeds overschreden. Deze grens hangt nauw 

samen met andere grenzen. Zo kan het verlies aan biodiversiteit de ecosystemen in oceanen 

verstoren, wat een verzuring (zie infra) tot gevolg heeft. Of zorgt een klimaatopwarming ervoor 

dat bepaalde dieren en/of planten uitsterven (Rockström, et al., 2009).  

3. Biogeochemische stromen: de biogeochemische cycli van stikstof en fosfor zijn als gevolg 

van de industriële en agrarische processen radicaal veranderd. Stikstof en fosfor, zijn talrijk 

aanwezig in meststoffen, zijn cruciaal voor het groeien van planten. Als het regent, komt een 

grote hoeveelheid van deze stoffen in waterwegen terecht, en dus ook in de zee. Deze ver-

vuiling heeft bijvoorbeeld al een afname van de garnalenvangst in de Golf van Mexico als 

gevolg. De bemesting wordt over rivieren vanuit het Middenwesten van de Verenigde Staten 

vervoerd naar de Golf van Mexico waar als het ware al een ‘dode zone’ is aangetroffen. De 

grens rond het gebruik van stikstof is reeds overschreden, de grens omtrent de fosforkringloop 

bijna (Rockström, et al., 2009).  

4. Uitputting van stratosferische ozon: de ozonlaag beschermt de aarde tegen schadelijke 

ultraviolette straling van de zon (Rockström, et al., 2009). Een gat in de ozonlaag ontstaat 

door schadelijke cfk-stoffen die de ozon deeltjes afbreken waardoor de schadelijke stoffen de 

aarde kunnen bereiken en huidkanker kunnen veroorzaken. Hier is de grens nog niet over-

schreden, beter nog, het gat in de ozonlaag was vorig jaar het kleinst sinds 1988. De verklei-

ning is volgens de NASA en het Amerikaans onderzoekslaboratorium NOAA afkomstig van 

stormachtige weeromstandigheden in het poolgebied. Hierdoor is de lucht warmer dan nor-

maal waardoor de cfk-stoffen geen kans kregen om te worden afgebroken (Joolen, 2017).  

5. Verzuring van de oceanen: wordt gemeten aan de hand van de gemiddelde verzadigings-

graad van aragoniet in het zee- en oceaanwater. De grens is momenteel nog niet overschre-

den maar de kaap wordt bijna bereikt. Dit heeft rampzalige gevolgen voor de organismen in 

de oceaan en de mensen die ervan afhankelijk zijn voor voedsel (Rockström, et al., 2009).  

6. Gebruik van zoetwater: de consumptie van zoetwater per persoon is bijna overschreden 

(Rockström, et al., 2009). Van al het water op aarde, is slechts 3% zoetwater. Daarbovenop 

is amper 1% onmiddellijk beschikbaar voor menselijk gebruik. Momenteel hebben 1,1 miljard 

mensen te weinig toegang tot zuiver drinkwater. Tegen 2025 is het mogelijk dat dit aantal 

oploopt tot twee derde van de wereldbevolking (WWF, Sd). Rockström et al. (2009) verwacht 

tegen 2050 een algemeen tekort. 
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7. Landgebruik: het landschap wordt overal ter wereld omgezet voor menselijk gebruik. Hier-

mee wordt bedoeld dat bossen, graslanden, of andere vegetatietypen worden omgezet in 

landbouwgrond. Dit zorgt niet alleen voor een vermindering in biodiversiteit maar heeft ook 

gevolgen voor de waterstromen en de biogeochemische cyclus van koolstof, stikstof en fosfor. 

Deze grens wordt voorlopig nog niet overschreden, maar ook hier wordt de kaap bijna bereikt 

(Rockström, et al., 2009).  

8. Chemische verontreiniging: schadelijke stoffen zoals de concentratie aan toxische stoffen, 

plastics, radioactieve stoffen, zware metalen, enzovoort zorgen voor een chemische veront-

reiniging van het milieu. Al deze stoffen zijn afkomstig van menselijke aangestuurde verande-

ringen (bv. massaproductie/consumptie). Ondanks deze grens nog niet is overschreden, heb-

ben deze schadelijke stoffen nu al onomkeerbare effecten op levende organismen. Voorbeel-

den hiervan zijn een verminderende vruchtbaarheid van dier en mens, groter risico op perma-

nente genetische schade, … Deze veranderingen kunnen ernstige gevolgen hebben voor de 

ecosystemen (Rockström, et al., 2009).   

9. Aërosolen in de atmosfeer: de concentratie van aërosolen in de atmosfeer is de laatste 

jaren gestegen vanwege de menselijke luchtverontreiniging. Deze laatste grens wordt nog 

niet overschreden, wat niet wil zeggen dat hier geen problemen zijn. Aërosolen hebben onder 

andere nadelige gevolgen voor levende organismen. Jaarlijks sterven ongeveer 800 000 

mensen vroegtijdig ten gevolge van het inademen van sterk verontreinigde lucht (Rockström, 

et al., 2009).   

De publicatie van het artikel ging gepaard met veel reacties en kritiek. De kritische bedenkingen 

ten aanzien van de ‘planetaire grenzen’ hadden vooral te maken met het afbakenen van de be-

grenzingen, het gebrek aan inzicht in de interacties tussen de negen grenzen en de mate waarin 

het over de ‘planetaire’ grenzen ging. Uit het artikel bleken vaak menselijke acties aan de basis 

te liggen voor een (bijna) overschrijding van de grenzen (Mertens, 2015).  

Als aanvulling op het concept van de planetaire grenzen ontwikkelde Kate Raworth (2012) sociale 

grenzen. In de 20e eeuw is de economie haar doel kwijtgeraakt door enkel nog de groei van het 

bruto binnenlands product (BBP) na te jagen. Dit leidde enerzijds tot ongelijkheden in de samen-

leving en anderzijds bracht het de maatschappij dichter bij een ecologische ramp. Om deze re-

denen moeten de doelstellingen voor de 21e eeuw worden herzien. De nieuwe doelstelling moet 

eruit bestaan om aan de behoeften van iedereen te voldoen (sociale grenzen) binnen de moge-

lijkheden van de planeet.  Er moet dus geleefd worden binnen de donut, deze wordt voorgesteld 

in onderstaande figuur 1 (Raworth, 2012). 
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Figuur 1:Donut: Voorstelling veilig ruimte voor menselijke ontwikkeling  (Raworth, 2012) 

Deze doelstelling is geen gemakkelijke opdracht. Tot op de dag van vandaag wordt nog steeds 

niet voldaan aan de basisbehoeften (zoals voedsel, energie, gezondheidszorg, onderwijs, huis-

vesting) van miljarden mensen. Daarbovenop heeft de mensheid de druk op de fundamentele 

bronnen van de aarde al hoog opgevoerd. Er moet dus gestreefd worden, in evenwicht met de 

aarde, naar de ontwikkeling van welvaart in plaats van het streven naar een oneindige economi-

sche groei (Raworth, 2012). Een stap in de goede richting is het ontstaan van duurzame con-

sumptie. Deze ontwikkelingen worden hieronder verder besproken.  
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1.2 Duurzame consumptie 

1.2.1 Situering duurzame consumptie 

Alhoewel de donuteconomie pas in 2012 werd vastgesteld, steeg het bewustzijn rond de milieu-

problematiek al sinds de jaren 70. Er werden verschillende wereldconferenties georganiseerd 

waarbij de bescherming van het planetaire ecologische systeem centraal stond (Weiler, 2003).  

Het nieuwe milieubeleid was vooral gericht op de productiezijde, en werd uitgevoerd door contro-

les op vervuilende uitstoten en eco-efficiëntie bij producenten. Na verloop van tijd werden ook 

vragen gesteld over het (massa)consumptiegedrag (OECD, 2002). Pas in 1992, tijdens de mili-

eutop in Rio De Janeiro, werd vastgesteld en erkend dat zowel de productiemethoden als con-

sumptiepatronen niet duurzaam waren. De planetaire grenzen worden (bijna) bereikt waardoor 

de noden van de volgende generaties in het gedrang komen (Zaccaï, et al., 2007). 

1.2.2 Wat is duurzame consumptie? 

Het is noodzakelijk om een duidelijke definitie weer te gegeven voor de term ‘duurzame consump-

tie’. Duurzame consumptie is namelijk een begrip die zeer ruim gedefinieerd kan worden, voor de 

ene consument is duurzaam consumeren lokaal consumeren, om zo de lokale handel te steunen 

(economische principes). Anderen zien het meer als het consumeren van  producten die op een 

duurzame manier zijn geproduceerd (ecologische principes). Deze producten voldoen niet alleen 

aan milieugerichte criteria, maar ook de sociale en economische criteria worden gerespecteerd 

(Gilg., Barr., & Ford, 2005). Om duidelijkheid te scheppen rond duurzaam consumeren, worden 

enkele definities weergegeven: 

 “The scope of consumption of goods and services with the aim of peoples’ quality of life in a 

long term perspective. The sustainability content is the environment and natural resources.” 

(Thidell, sd) 

 "The use of goods and services that respond to basic needs and bring a better quality of 

life, while minimising the use of natural resources, toxic materials and emissions of 

waste and pollutants over the life-cycle, so as not to jeopardise the needs of future gen-

erations"  (Ofstad, Westly, & Bratelli, 1994) 

 Sustainable consumption addresses the demand side, focusing on consumers’ choices of 

goods and services such as food, shelter, clothing, mobility and leisure, to fulfil basic needs 

and improve the quality of life. (Unep, 2006) 

In deze thesis wordt verder gegaan met de definitie van Ofstad, Westly en Bratelli (1994). Deze 

definitie wijst enerzijds op het feit dat de consument kiest voor producten die op een duurzame 
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manier zijn geproduceerd en anderzijds op de aanpassing van het consumptiegedrag. De consu-

ment gebruikt de producten en diensten op een duurzame manier waarbij de basisbehoeften 

bevredigd worden. Deze acties hebben als doelstelling om een minimale druk uit te oefenen op 

de planeet. Bij duurzaam consumeren wordt ook rekening gehouden met de toekomstige gene-

raties. 

1.2.3 De duurzame consument 

Volgens Zaccaï et al. (2007) heeft de consument macht om het consumptie- én productiegedrag 

te veranderen. De consumenten moeten open staan voor een groene levensstijl en deze imple-

menteren in het consumptiegedrag. Indien dit niet het geval is, is het voor de producent niet inte-

ressant om deze milieuvriendelijke producten te produceren (Jansson, Marell, & Nordlund, 2010).  

Over de jaren heen is het besef rond de milieuproblematiek bij de consument doorgedrongen. 

Verschillende onderzoeken tonen aan dat de meerderheid van de consumenten producten ver-

kiezen die de planeet besparen (Kangun, Carlson, & Grove). Ook in de toekomst, gaan meer en 

meer consumenten een voorkeur krijgen voor groene producten (Saxena & Khandelwal, 2008). 

De consument beseft dat zijn consumptiegedrag een rechtstreekse impact heeft op de ecolo-

gische problemen. Consumenten proberen zich aan te passen aan deze situatie door tijdens het 

winkelen bijvoorbeeld rekening te houden met de verpakkingen, ecologische (bio) labels, enzo-

voort (Laroche, Bergeron, & Barbaro-Forleo, 2001). Ook Hentze (1991) bevestigd deze stelling, 

zij toont aan dat consumenten hun consumptiepatroon aanpassen vanwege hun sociaal verant-

woordelijke overtuigingen. 

Maar niet elke consument die zich bewust is van de milieuproblematiek is in staat om dit te ver-

talen in zijn consumptiepatroon. Young et al. (2010) spreekt van een ‘attitude-behavior gap’ of 

‘values-action gap’. Deze gap verwijst naar het verschil in wat consumenten zeggen over hun 

attitudes en wat ze feitelijk doen. Consumenten geven aan bezorgd te zijn rond de milieuproble-

matiek en actie te (willen) ondernemen, maar in realiteit wordt deze bezorgdheid niet vertaald in 

een duurzaam consumptiegedrag. De gap wordt uitgedrukt in een percentage. In het Verenigd 

Koninkrijk bijvoorbeeld bedraagt deze gap zo’n 30% van de consumenten. 

Volgens Laroche, Bergeron en Barbaro-Forleo (2001) is er wel degelijk een groei in het aantal 

duurzame consumenten die het ook effectief vertalen in hun consumptiegedrag. Het grootste be-

wijs hiervoor is het toenemend aantal mensen die bereid zijn meer te betalen voor milieuvriende-

lijke producten (Laroche, Bergeron, & Barbaro-Forleo, 2001).  In 1989 wilde zo’n 67% van de 

Amerikanen 5 tot 10% meer betalen voor milieuvriendelijke producten (Coddington, 1990). In 

1991 wou men 15-20% meer betalen. Later vonden Myburgh-Lauw en O’Shaughnessy (1994) 

dat 79% van de vrouwelijke consumenten in het Verenigd Koninkrijk zo’n 40% meer wou betalen 
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(Myburgh-louw & O'Shaughnessy, 1994). Ook Laroche et al. (2001) toont aan dat een getrouwde 

vrouw met minstens één kind in huis meer wil betalen voor milieuvriendelijke producten. Deze 

groep consumenten zet namelijk het welzijn van anderen voor dat van zichzelf. Dit wil zeggen dat 

zij denken hoe een vervuilde wereld het leven van hun partner en de toekomst van hun kinderen 

negatief kan beïnvloeden (Laroche, Bergeron, & Barbaro-Forleo, 2001). 

Uit een onderzoek van Nielsen (2015) blijkt dat ook jongeren, minder dan 25 jaar (generatie Z), 

meer willen betalen voor producten en diensten die afkomstig zijn van bedrijven die zich maat-

schappelijk verantwoord gedragen. Dit percentage was zelfs met 17 % gestegen in 2015 en be-

droeg 72% van de ondervraagde jongeren (Nielsen, 2015). Dit wijst erop dat ook jongeren als-

maar bewuster worden van het duurzaam consumeren. 

Nu de literatuur bevestigd dat er een groeiend aantal duurzame consumenten zijn, is het interes-

sant om dieper in te gaan wie die duurzame consument nu eigenlijk is. Shrum, McCarty en Lowrey 

(1995) hebben na hun onderzoek de duurzame consument als volgt voorgesteld:  

 “The results show the green consumer to be an opinion leader and a careful shopper who seeks 

information on products, including information from advertising, but also suggest that the green 

consumer is rather skeptical of advertising” (Shrum, McCarty, & Lowrey, 1995). 

Dit profiel komt overeen met voorgaande definitie rond duurzaam consumeren (zie supra 1.2.2). 

De consument wordt voorgesteld als een zorgvuldige shopper. Dit wijst op het feit dat hij op zoek 

gaat naar duurzame producten die op een milieuvriendelijke manier zijn geproduceerd. Om dit te 

achterhalen hecht de consument vooral aandacht aan de etikettering van het product.  De duur-

zame consument heeft een iets sceptischere houding tegenover advertenties (Shrum, McCarty, 

& Lowrey, 1995).  

Het profiel van de duurzame consument kan verder aangevuld worden aan de hand van demo-

grafische variabelen. In de jaren 70 werd het profiel door Berkowitz & Lutterman (1969) en An-

derson & Cunningham (1972) beschreven als “een zeer sociaal bewuste vrouw, van middelbare 

leeftijd, met hoge opleiding (voltooid hoger onderwijs) en met een bovengemiddelde sociaaleco-

nomische status”  (Anderson & Cunningham, 1972; Berkowitz & Lutterman, 1968). Een onder-

zoek uit 2004 bevestigt dat vrouwen nog steeds milieuvriendelijker zijn dan mannen (Hunter, 

Hatch, & Johnson, 2004).  

Henion (1972) toonde aan dat milieuvriendelijk gedrag onafhankelijk was van het inkomen. Bo-

vendien toonde Sandahl & Robertson aan dat mensen met een lager inkomen en opleidingsni-

veau milieubewuster zijn. Deze resultaten spreken eerder onderzoek tegen waardoor geconclu-
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deerd kan worden dat inkomen en opleidingsniveau geen goede voorspellers zijn om milieuvrien-

delijkheid te voorspellen (Sandahl & Robertson, 1989). Een onderzoek van  Laroche et al (2001) 

gaat nog verder en bewijst dat leeftijd,  het opleidingsniveau, het huishoudinkomen, het feit of 

men al dan niet in het bezit is van een huis en de werkstatus geen factoren zijn die ertoe bijdragen 

of de consument een hogere prijs wil betalen voor milieuvriendelijke producten (Laroche, 

Bergeron, & Barbaro-Forleo, 2001).  

Het profiel van de duurzame consument is een bron van informatie voor marketeers, op die ma-

nier weten zij hoe ze aan de hand van communicatie (bv. Via welke kanalen) kunnen inspelen op 

de groene behoeftes. Het is belangrijk dat marketeers duidelijk maken waarom het gunstig is dat 

mensen het milieuvriendelijke product kopen (Laroche, Bergeron, & Barbaro-Forleo, 2001). Vol-

gens Shrum, McCarty en Lowrey (1995) staan de duurzame consumenten open voor groene 

marketing maar moeten de marketeers wel waakzaam zijn dat geen gebruik wordt gemaakt van 

dubbelzinnige of misleidende marketing (Shrum, McCarty, & Lowrey, 1995). De term ‘groene 

marketing’ en het misbruik ervan wordt hierna uitgebreid besproken.  

1.3 Groene marketing / Green marketing 

Het fenomeen groene marketing is een reactie op de toegenomen vraag naar ethisch en moreel 

verantwoorde producten en bedrijven. Green marketing houdt rekening met de ecologische be-

zorgdheden van de consumenten rond het behouden van de natuurlijke omgeving. Deze vorm 

van marketing moet erin slagen de consument zich milieuvriendelijk te laten voelen door de aan-

koop van een bepaald product of dienst (Banerjee S. , sd). Voor een hoop bedrijven draait groene 

marketing helaas niet rond het redden van de planeet, maar om het redden van hun business 

(Straughan & Roberts, 1999). Hoe groene marketing precies ontstaan is en wat daar allemaal 

verder is uitgegroeid, wordt hier verder besproken. 

1.3.1 Definiëring groene marketing 

Veel consumenten linken groene marketing aan het promoten of adverteren van producten met 

milieuvriendelijke karakteristieken. Wanneer de consument termen als ‘recycleerbaar’, ‘biologisch 

afbreekbaar’ of ‘milieuvriendelijk’ ziet, wordt onmiddellijk de link gelegd met groene marketing. In 

feite is groene marketing veel meer dan enkel het product promoten. Aangezien het milieuvoor-

deel reëel moet zijn, begint groene marketing al ver vóór het adverteren (Davis, 1993). Zo bevat 

Groene marketing onder andere productadaptaties, veranderingen in bedrijfsprocessen, modifi-

caties in de verpakking en aanpassing aan de advertenties (Polonsky, 1994). In dit onderzoek 

beperken we ons tot de groene communicatie van het product. In de literatuur wordt groene mar-

keting op verschillende manieren gedefinieerd.  
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Als eerste werd green marketing, toen nog gekend onder de term “Ecological marketing” gede-

finieerd als: “the study of the positive and negative aspects of marketing activities on pollution, 

energy depletion and nonenergy resource depletion” (Henion & Kinnear, 1976). Polonsky (1994) 

vond deze definitie te eng en ontwikkelde een bredere: “Green or Environmental Marketing con-

sists of all activities designed to generate and facilitate any exchanges intended to satisfy human 

needs or wants, such that the satisfaction of these needs and wants occurs, with minimal detri-

mental impact on the natural environment” (Polonsky, 1994).  

Green marketing kan dus samengevat worden als een vorm van marketing die erop gericht is de 

invloed op het milieu in te perken door het ontwerp, de productie, de verpakking en de consumptie 

aan te passen. Deze definitie zal verder gebruikt worden in deze thesis. 

1.3.2 Groene claims 

In green marketing worden nieuwe producten ontworpen of herpositioneerd om zo een duurzaam 

bedrijfsimago te creëren. Dit wordt gecommuniceerd via talloze communicatiekanalen waarbij 

milieuvriendelijke slogans/ groene claims worden gebruikt. Het is belangrijk dat het gepromote 

product door de consument wordt gezien als ‘groen’ of ‘milieuvriendelijk’. Daarvoor dienen groene 

claims rijk te zijn aan informatie: het promoot enerzijds concrete en tastbare milieukenmerken en 

-voordelen gevolgd door anderzijds objectieve en feitelijke informatie over het product. Een voor-

beeld van zo’n claim is: “in vergelijking met onze vorige verpakking, bevat de nieuwe verpakking 

75% minder plastic. Hierdoor is het nieuwe flesje recycleerbaar op elke recyclageplaats” (Davis, 

1993).  

Een groene claim zoals ‘milieuvriendelijk’, ‘recycleerbaar’, ‘minder verpakking’, enzovoort zonder 

enige verdere informatie kan gezien worden als een vage claim. Een voorbeeld van zo’n vage 

claim is: “Minder verpakking, minder afval. Beter voor het milieu” (Davis, 1993). Deze claims zijn 

niet concreet en kunnen voor verwarring zorgen, daar wordt verder in deze literatuurstudie (zie 

1.4) dieper op ingegaan.   

Davis (1993) onderzocht het effect van specifieke, neutrale en vage groene claims. De specifieke 

groene claims zorgen voor een positievere attitude tegenover de advertentie, een positievere 

perceptie tegenover het product en een hogere aankoopintentie.  De vage groene claim heeft 

voor elk van voorgaande variabelen een negatievere score. Naast het onderzoek heeft Davis 

(1993) een zestal voorwaarden ontwikkeld waar groene claims moeten aan voldoen om als spe-

cifiek gezien te worden.  
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1. Zorg ervoor dat het gepromote voordeel effectief een impact heeft. Consumenten hebben een 

voorkeur voor productattributen waarbij de positieve impact op het milieu onmiddellijk zicht-

baar is. Voorbeelden van zo’n productattributen zijn: minder verpakking, gebruik van gerecy-

cleerde materialen, vermindering van schadelijke grondstoffen, enzovoort (Davis, 1993). 

2. Verklaar duidelijk waar het milieuvriendelijk voordeel zich bevindt, bijvoorbeeld in het produc-

tieproces, de verpakking, het gebruik ervan enzovoort (Davis, 1993). 

3. Zorg voor specifieke data zodat de consument overtuigd wordt van de waarheid. Een voor-

beeld hiervan is “100% gerecycleerd materiaal” of “75% minder plastic”. Dit is concreet meet-

baar zodat de consument kan zien dat de groene claim reëel en betekenisvol is (Davis, 1993). 

4. Zorg voor een context aan de hand van referenties zodat de consument kan vergelijken. Als 

de producent verklaart 75% minder plastiek te gebruiken, moet hij er ook bijzeggen vanwaar 

dit komt. Dit kan bijvoorbeeld door; “in vergelijking met het vorig model, heeft het nieuwe 

model…” (Davis, 1993). 

5. Gebruik technische termen. Echter dienen deze termen wel gedefinieerd te worden zodat ze 

niet als vaag worden geïnterpreteerd (Davis, 1993). 

6. Verklaar het milieuvoordeel. Producenten mogen er niet van uitgaan dat consumenten zo-

maar de link leggen tussen het gebruik van gerecycleerd materiaal en het sparen van natuur-

lijke bronnen (Davis, 1993). 

Naast groene claims, zitten vaak ook groene visualisaties verscholen in advertenties. De meeste 

literatuur over groene marketing beschrijven de groene claims maar weinig de groene visualisa-

ties. Doch maken ze er een belangrijk deel van uit.  Een groene visualisatie kan gezien worden 

als stimuli in de vorm van figuren, kleuren, foto’s enzovoort. Groene visualisaties leiden  tot een 

positievere attitude tegenover de advertentie en een positievere perceptie tegenover het merk 

(Xue, 2014). Het onderzoek van Xue toont aan dat de impact van groene visualisaties sterker is 

bij laag betrokken consumenten. 

1.3.3 Ontstaan van groene marketing 

De term ‘green marketing’ vond zijn oorsprong in een seminarie ‘Ecological Marketing’ georgani-

seerd door American Marketing Association (AMA) in 1975 (Kasliwal & Khan, 2016). Hoewel de 

bezorgdheden rond het milieu al in de jaren 70 de kop opstaken, is het pas in de late jaren 80 dat 

green marketing zijn intrede deed (Peattie & Crane, 2005).  Marketeers zagen groene marketing 

als een nieuwe verkoopstrategie. Zo richtten verschillende bedrijven tussen 1989 en 1990 in 

tempo ‘raden’ op voor het definiëren van groene identificaties van hun producten/diensten om 

hierover te communiceren (Saxena & Khandelwal, 2008). Dit werd vooral gecommuniceerd via 

massamedia zoals tv, kranten, magazines en radio’s (Iyer & Banerjee, Anatomy of Green 

Advertising, 1993). Het aantal groene gedrukte advertenties groeide dan ook met 430% en de 
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commercials met 367% tussen 1989 en 1990 (Ottman, 1993). Daarbovenop is de het aantal 

groene advertenties tussen 2000 en 2010 vertienvoudigd (Terrachoice, 2009).  

Uit onderzoek blijkt dat vooral grote ondernemingen (zoals Body Shop, Ecover, Volvo, McDo-

nalds) aan groene marketing doen  (Leonidou, Leonidou, Palihawadana, & Hultman, 2011). 

McDonalds bijvoorbeeld investeerde in gerecycleerde bekers, onderleggers en verpakkingen. De 

onderneming heeft hiervoor gekozen omdat de bezorgdheid bij de consumenten steeg rond het 

gat in de ozonlaag en de productie van polystyreen (Kasliwal & Khan, 2016). Wall-Mart moedigde 

op zijn beurt het aankopen van duurzame producten aan door hun ‘green labeling’ programma. 

De verkoop van deze duurzame producten steeg met 25%. Deze eco-labels of biologische voed-

seletiketten maken het mogelijk voor de consument om producten en voedsel die minder scha-

delijk zijn voor het milieu te onderscheiden van de andere producten. Zo krijgen deze producenten 

een concurrentievoordeel en moedigen hun eco-labels andere producenten aan om ook milieu-

vriendelijker te worden (Thogersen, 2000). De groene marketing werd zeer populair en voor-

spelde veel goeds of zoals Iyer en Banerjee (1993) het stelden: ‘green is in, no question about it’ 

(Iyer & Banerjee, 1993).  

Vandermerwe & Oliff (1990) linken het succes van green marketing met verschuivingen in het 

consumptiepatroon: 

 Een groeiend aantal groene consumenten over verschillende leeftijden en inkomensgroepen 

 Deze duurzame consumenten krijgen een grotere voorkeur voor bedrijven die zich maat-

schappelijk verantwoord gedragen en ontdoen zich van producten die niet zo handelen. Deze 

consumenten zijn ook gemotiveerd om meer te betalen voor deze producten. 

 Groeiende acceptatie en vraag naar gerecycleerde verpakkingen en producten 

 Snellere verspreiding van milieuvriendelijke producten. Zo ontstond in 1986 het eerste 

schoonmaakproduct zonder fosfaat. In 1989 had deze detergent al 80% van het marktaan-

deel. 

 Breder assortiment van ‘groene producten’ zoals milieuvriendelijke luiers, biologisch afbreek-

bare verf, … (Vandermerwe & Oliff, 1990) 

Het succes heeft volgens Saxena en Khandelwal (2008) vooral te maken met de voordelen die 

voortvloeien uit green marketing, denk hierbij aan het positief bedrijfsimago, betere leveran-

ciers/deals, hogere omzet, groter marktaandeel, hogere productiviteit, concurrentievoordeel en-

zovoort. 
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1.3.4 Duurzaamheid VS. Marketing 

De interactie tussen duurzaam consumeren en green marketing zorgt voor een punt van kritiek. 

Het doel van duurzaam consumeren bestaat eruit om minder te consumeren en de natuurlijke 

hulpbronnen te besparen. De marketingbeginselen hebben aan de andere kant het doel om de 

verkoop te verhogen, en dus meer te produceren (Kumar, Rahman , Kazmi, & Goyal, 2012).Dus 

als bijvoorbeeld een product voor de helft minder plastic bevat per eenheid, maar de consumptie 

ervan verdubbelt, dan blijft de totale impact van plastic gelijk.  

Terwijl green marketing en duurzaamheid elkaar lijken tegen te spreken, moeten beide concepten 

gezien worden als aanvulling voor elkaar (Jones, Clarke-Hill, Comfort, & Hillier, 2008). In de toe-

komst moet een evenwicht ontstaan tussen beide. De  marketingstrategie  moet zo geformuleerd 

worden dat de onderneming nog steeds winsten kan maken, zelfs zonder druk uit te oefenen op 

het milieu en de samenleving (Kumar, Rahman , Kazmi, & Goyal, 2012).  

Duurzaamheid en marketing zorgen niet alleen voor een positief bedrijfsimago en een concurren-

tievoordeel, het opent ook deuren naar nieuwe kost besparende technologieën en innovaties. Het 

is belangrijk dat de green marketing gericht is naar early adopters en consumenten die klaar zijn 

voor het aankopen en gebruiken van duurzame producten. Concreet betekent dit dat de duur-

zaamheidsmarketingstrategie in de toekomst moet gericht zijn op een goed afgebakende seg-

mentatie en doelgerichte targeting van de klant, en dit op basis van duurzaamheidscriteria. Daar-

bovenop moet de onderneming een duurzame marketingmix ontwikkelen met oog op betere pro-

ducten aan een betere prijs, betere distributie en betere promotie (Kumar, Rahman , Kazmi, & 

Goyal, 2012). 

1.3.5 Toepassing groene marketing 

Volgens de literatuur zijn er verschillende redenen waarom bedrijven green marketing integreren 

in hun bedrijfsstrategie.  Enerzijds zijn er de bedrijven die green marketing integreren in de pro-

cessen en communicatie omdat zij écht geloven in het maatschappelijk verantwoord onderne-

men. Deze bedrijven willen zich zonder meer ethisch en sociaal verantwoord gedragen. (Keller, 

1987). Volgens Straughan & Roberts (1999) doen de meerderheid van de bedrijven het helaas 

niet om de planeet te redden, maar wel hun eigen business. Zo komen we bij de andere groep 

bedrijven terecht. Deze bedrijven integreren green marketing vanwege een druk die hen wordt 

opgelegd door consumenten, overheden, investeerders, leveranciers, … enzovoort (Saxena & 

Khandelwal, 2008).  

Volgens Straughan en Roberts (1999) zijn het de consumenten die bepalen welke producten er 

geproduceerd worden en op welke manier de bedrijfsprocessen gemanaged worden. Er is een 
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groei in het aantal duurzame consumenten, wat een groei in vraag naar milieuvriendelijke pro-

ducten met zich meebrengt. Daaruit vloeit een grotere druk op de bedrijven voor de productie van 

milieuvriendelijke producten (Saxena & Khandelwal, 2008). Ook overheden kunnen druk opleg-

gen door strengere milieuwetgeving en stijgende kosten in geval van niet-naleving (OECD, 2002).   

Tegenwoordig wordt een grotere afweging gemaakt tussen het rendement en de milieuvriende-

lijkheid van de onderneming in vergelijking met vroeger. Deze stijgende interesse in het maat-

schappelijk verantwoord gedrag van de onderneming heeft 2 redenen. Een eerste reden is het 

groene imago en de commerciële voordelen die daaruit voortvloeien. Een tweede reden zijn de 

duurzame technologieën die gepaard gaan met efficiëntiewinsten (Kahlenborn, 1999).  

Ten slotte zorgen ook leveranciers voor een druk. Deze weigeren bijvoorbeeld samen te werken 

met bedrijven die niet voldoen aan de ISO 14000 nomen. Deze normen hebben betrekking op 

het milieumanagement van de onderneming (Saxena & Khandelwal, 2008; MVO Vlaanderen, sd). 

Andere mogelijke belanghebbende zijn milieuactivisten, de media, lokale overheden, (weten-

schappelijke) gemeenschappen, detailhandelaars, academici enzovoort (Saxena & Khandelwal, 

2008).  

De redenen waarom green marketing wordt geïntegreerd kunnen verschillen, maar de voordelen 

die er uit voortvloeien zijn in alle gevallen gelijk.  Zo zijn volgens het onderzoek van Saxena en 

Khandelwal (2008) de consumenten het ermee eens dat bedrijven met een groen imago een 

concurrentieel voordeel hebben in de markt. 

1.3.6 Soorten ‘groene’ marketing 

Volgens het onderzoek van Baldassare en Camp (2016) kan de groene communicatie in verschil-

lende vormen voorkomen. Zij hebben bedrijven opgedeeld in 4 soorten op basis van hun groene 

communicatiestrategie (Baldassarre & Camp, 2016).  
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Figuur 2:Groene communicatiestrategieën (Baldassarre & Camp, 2016) 

1.3.6.1 Translucent companies 

Deze ondernemingen leveren hoge duurzaamheidsinspanningen maar voeren hieromtrent weinig 

communicatie. De translucent companies zijn maatschappelijk zeer verantwoord maar gebruiken 

het niet als een communicatiestrategie. Deze organisaties zien het liever als een morele plicht 

waarbij duurzaamheid deel uitmaakt van de beslissingsproces. Het niet communiceren rond hun 

duurzaamheid is te wijten aan 2 zaken. Enerzijds vindt men het te gevaarlijk om te bouwen op 

hun maatschappelijk verantwoord ondernemen met angst te worden beschuldigd van onethische 

praktijken. Anderzijds zien de ondernemingen het belang van de communicatie gewoonweg niet 

in (Baldassarre & Camp, 2016).  

Door het niet communiceren van duurzaamheid, loop de onderneming een aantal risico’s. Het 

grootste gevaar is dat de onderneming geremd wordt in haar groei. Doordat de concurrentie wél 

communiceert over hun maatschappelijk ondernemen, kunnen zij de duurzame consumenten 

overtuigen. Hierdoor verliezen de translucent bedrijven potentiële consumenten (Baldassarre & 

Camp, 2016). 
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1.3.6.2 Transparent companies 

Transparante bedrijven leveren grote milieu-inspanningen maar in tegenstelling tot de translucent 

bedrijven gaan de transparante ondernemingen hier wél  uitgebreid over communiceren.  Maat-

schappelijk verantwoord ondernemen wordt door deze bedrijven gezien als een opportuniteit, een 

duidelijk doel dat dient bereikt te worden, en niet als kost.  De duurzame activiteiten, bv. milieu-

vriendelijke productie, groen transport, samenwerkingen met duurzame leveranciers enzovoort, 

worden gecommuniceerd volgens de meest geschikte kanalen zoals rapporten, websites  en pro-

ductverpakkingen. Volgens onderzoek is de website het meest gebruikte medium voor commu-

nicatie rond duurzaamheid (Baldassarre & Camp, 2016). Een website is namelijk een eenvoudig 

medium die makkelijk toegankelijk is en een grote content aanbiedt. Indien de onderneming ef-

fectief en efficiënt gaat communiceren kan dit leiden tot een competitief voordeel (Parguel, Benoît-

Moreau, & Larceneux, 2011).  

1.3.6.3 Opaque companies 

Opaque bedrijven krikken hun imago op aan de hand van  groene communicatie terwijl deze 

ondernemingen nauwelijks inspanningen leveren. Duurzaamheid wordt door deze bedrijven voor-

namelijk ingezet als een marketingtool waarbij data worden gemanipuleerd. Door zich verant-

woordelijker voor te doen via hun communicatie, creëren opaque bedrijven een positief gevoel bij 

de consumenten op korte termijn. Eenmaal de consument te weten komt dat de onderneming 

valse claims communiceert, heeft dit nadelige gevolgen zoals een lage bedrijfsgeloofwaardigheid, 

sceptischere klanten en stakeholders, negatieve aankoopintenties enzovoort (Baldassarre & 

Camp, 2016). Deze strategie wordt later verder besproken (zie infra 1.4 Greenwashing) 

1.3.6.4 Dark companies 

Dark companies zijn zich niet bewust van het belang van duurzaamheid. Deze bedrijven onder-

nemen weinig actie rond MVO en communiceren er ook niet over. De donkere bedrijven lopen 

het grote gevaar om moeilijk zichtbaar of zelfs onzichtbaar te worden in de markt. Bijgevolg zijn 

deze ondernemingen weinig competitief en spelen ze een marginale rol (Baldassarre & Camp, 

2016).  

In dit onderzoek (zie infra 2. Empirisch onderzoek) wordt verder gegaan met opaque en dark 

companies. 
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1.4 Greenwashing 

Zoals eerder besproken zorgt green marketing niet alleen voor een concurrentieel voordeel maar 

opent het ook deuren naar kost besparende technologieën en innovaties. Zo wordt ook gesteld 

dat bedrijven die niet duurzaam zijn het alsmaar lastiger krijgen op de markt. Er zijn ook een 

aantal ondernemingen die duurzaamheid proberen op te  nemen in hun marketingstrategie terwijl 

ze geen duurzame producten produceren (Kumar, Rahman , Kazmi, & Goyal, 2012). Via valse 

groene  claims in hun communicatie promoten bedrijven hun producten. Deze  claims suggereren 

of wekken de indruk op dat een product of dienst milieuvriendelijk of minder schadelijk is dan de 

concurrerende goederen (Furlow, 2010).  

Uit onderzoek bleek 70% van een representatieve steekproef van groene advertenties beschouwt 

als vaag (Kangun, Carlson, & Grove).  

1.4.1 Definiëring greenwashing 

Greenwashing is geen nieuwe term, in 1980 heeft milieuactivist Jay Westerveld het begrip be-

dacht en beschreven (Watson, 2016), (Furlow, 2010). Greenwashing bestaat enerzijds uit ‘green’ 

wat verwijst naar de groene claims en anderzijds uit ‘washing’ wat refereert naar ‘brainwashing’. 

Letterlijk duidt de term aan dat consumenten gehersenspoeld worden met groene claims 

(Merriam Webster, 2018). Tevens zijn doorheen de tijd bredere definities ontstaan:  

 “The act of misleading consumers regarding the environmental practices of a company or the 

environmental benefits of a product or service” (TerraChoice Environmental Marketing Inc. , 

2007) 

 “Greenwashing is the dissemination of false or incomplete information by an organization to 

present an environmentally responsible public image” (Furlow, 2010) 

 “The practice of promoting environmentally friendly programs to deflect attention from an or-

ganization’s environmentally unfriendly or less savory activities.” (Merriam Webster, 2018) 

 “The selective disclosure of positive information about a company’s environmental perfor-

mance, without full disclosure of negative information on these dimensions” (Lyon & Maxwell, 

2006) 

Alle definities komen op hetzelfde neer: Greenwashing is een tactiek om consumenten te mislei-

den rond de milieupraktijken van een bedrijf of de ecologische voordelen van een product of 

service (Parguel, Benoît-Moreau, & Larceneux, 2011). Hiervoor spendeert het bedrijf meer geld 

en tijd aan valse groene marketing dan het efficiënt optimaliseren van de bedrijfs- en productie-

processen om de milieu impact te minimaliseren (EnviroMedia Social Marketing, sd.).  
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1.4.2 Problematiek van greenwashing 

Het gebruik van greenwashing is niet zonder gevaar. Het wordt namelijk alsmaar moeilijker om 

eerlijke groene claims te onderscheiden van vage/valse claims. Door deze verwarring staan po-

tentiële kopers steeds cynischer tegenover milieuclaims (Terrachoice Environmental Marketing, 

2009). Dit is vooral nadelig voor de transparante bedrijven met eerlijke claims. Zij verliezen een 

competitief voordeel en de bijhorende winsten (Furlow, 2010). Hierdoor raken ze minder gemoti-

veerd voor het blijven produceren van milieuvriendelijke producten. Dit is niet enkel schadelijk 

voor de bedrijven en consumenten maar ook voor het milieu (Polonsky, et al., 1998). Aan de 

andere kant moedigt het ondernemingen aan om tevens greenwashing te integreren in de com-

municatiestrategie (Terrachoice Environmental Marketing, 2009).  

Kortom greenwashing zorgt ervoor dat de duurzaamheidsbeweging zijn krachten verliest in het 

streven naar een duurzame consumptie. De MVO initiatieven van ondernemingen worden minder 

effectief waardoor de verspreiding van eerlijke milieu-innovaties wordt vertraagd (Parguel, Benoît-

Moreau, & Larceneux, 2011; Terrachoice Environmental Marketing, 2009). 

Hoewel greenwashing geen positieve bijdrage heeft, is het gebruik de laatste jaren  nog verder 

geëscaleerd om te blijven voldoen aan de toenemende vraag van consumenten naar groenere 

producten en/of diensten.  In 2009 onderzocht Terrachoice 2219 producten in de Verenigde Sta-

ten en Canada. In totaal zijn 4996 groene claims geregistreerd en gecontroleerd aan de hand van 

richtlijnen opgelegd door  U.S. Federal Trade Commission, Competition Bureau of Canada, Aus-

tralian Consumer and Competition Commission, en de ISO 14021 richtlijnen rond milieu-etikette-

ring. Nadien bleek 98% van de 2219 producten tekenen van greenwashing te bevatten (zie 1.4.4 

Soorten Greenwashing) (Terrachoice Environmental Marketing, 2009). 

De beweegredenen waarom bedrijven hiervan gebruik maken, zijn uiteenlopend. Vaak staan be-

drijven onder druk van markt gerelateerde stakeholders als de consumenten, investeerders, con-

currenten enzovoort. Ook niet-markt gerelateerde factoren zoals de media of activisten zorgen 

ervoor dat bedrijven grijpen naar greenwashing (Baldassarre & Camp, 2016). 

1.4.3 Voorbeelden van greenwashing 

Stel een bedrijf X produceert plasticverpakkingen voor voeding. Op deze verpakking plakken ze 

het label ‘eco-friendly’ met een boompje erop, omdat de verpakkingen niet van hout worden ge-

maakt. Dit creëert de perceptie dat de onderneming milieubewust is door het sparen van de re-

genwouden. In realiteit is de onderneming helemaal niet milieuvriendelijk want de plasticverpak-

kingen bevatten petroleum waardoor de verpakking nog vervuilender is en beter in hout was ge-

weest.  Onderneming X wordt beschuldigd van greenwashing (Merriam Webster, 2018).  
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Een ander voorbeeld is  ‘The home depot’, waar ze hun klanten aanmoedigen om hun steentje 

bij te dragen door bijvoorbeeld goed te recycleren. Hierdoor krijgt de klant de indruk dat de on-

derneming effectief bezig is met het milieu, terwijl The home depot jaarlijks tonnen beschadigende 

producten blijft verkopen zoals verf die vol zit met giftige ingrediënten en schadelijke stoffen af-

geven (Watson, 2016).  

1.4.4 Soorten greenwashing 

Een studie in Noord Amerika heeft valse/misleidende groene claims gecategoriseerd in zes groe-

pen. TerraChoice Environmental Marketing (2007) confronteerde 1018 consumenten met zo’n 

1753 milieuclaims. Bijna alle claims werden als vaag of vals ervaren. Op basis van de resultaten 

hebben de onderzoekers 6 patronen teruggevonden en deze samengevat als “The Six Sins of 

Greenwashing”.’ Sin’ verwijst naar zonde, indien de onderneming gebruikt maakt van zo’n valse, 

vage claim is dit een zonde, en gaat ze in de fout. In 2009 werd nog een zevende zonde gevonden 

(Terrachoice Environmental Marketing, 2009). In wat volgt, worden deze zeven zonden nader 

verklaard: 

 Sin of the Hidden Trade-off 

Dit is de meest voorkomende vorm van greenwashing. Hierbij wordt een product als milieuvrien-

delijk bestempeld vanwege één milieuvriendelijk aspect. Om dit te verduidelijken gebruikt men 

het voorbeeld van printers. Zo worden printers vaak zeer ecologisch bestempeld door hun ener-

gie-efficiëntie terwijl men niet spreekt over de vervuilende materialen, luchtkwaliteit, vervuilende 

cartridges enzovoort. Deze groene claims zijn niet vals, maar vertellen niet het hele verhaal. Ze 

worden vooral gebruikt om een groener beeld te creëren van het product in het brein van de 

consument (TerraChoice Environmental Marketing Inc. , 2007).  

 Sin of No Proof 

Sin of no proof is de tweede meest voorkomende vorm van greenwashing. Hierbij gebruiken be-

drijven groene claims zonder dat ze enig bewijs kunnen leveren. Een voorbeeld hiervan zijn eco-

logische lampen zonder enig certificaat (TerraChoice Environmental Marketing Inc. , 2007).  

 Sin of Vagueness 

Sin of vagueness wijst erop dat bedrijven labels gebruiken die slecht of heel breed gedefinieerd 

worden zodat de werkelijke betekenis verkeerd begrepen wordt door consumenten. Wanneer 

bijvoorbeeld op een product staat ‘vrij van chemicaliën’ is dit niet correct want in feite is niets vrij 

van chemicaliën. Zelfs in water, planten, vlees, …. zitten chemicaliën (TerraChoice Environmental 

Marketing Inc. , 2007). 
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 Sin of Irrelevance 

Bij deze vorm van greenwashing wordt gebruik gemaakt van ecologische claims die correct zijn 

maar irrelevant voor consumenten in de zoektocht naar milieuvriendelijke producten. Het kan de 

zoektocht naar ‘echte’ milieuvriendelijke producten bemoeilijken. Een voorbeeld is de labels rond 

chloorfluorkoolstof. Deze stof is al meer dan 30 jaar verboden, er mag dus geen enkel product 

nog geproduceerd worden met deze stof. Toch staan op sommige producten nog steeds labels 

die dit expliciet vermelden. De consument ziet het label en veronderstelt dat het milieuvriendelijk 

is, maar dit is opnieuw een vorm van misleiding (TerraChoice Environmental Marketing Inc. , 

2007).  

 Sin of Fibbing 

Dit type van greenwashing gebruikt valse milieuclaims. Een voorbeeld van Sin of Fibbing zijn 

detergenten waarbij de verpakking vermeld ‘100% recycleerbaar papier’ terwijl het verpakt zit in 

plastiek, wat zeer vervuilend is (TerraChoice Environmental Marketing Inc. , 2007).  

 Sin of Lesser of Two Evils 

Deze milieuvriendelijke beweringen die bedrijven gebruiken, zijn min of meer correct doch moet 

de consument naar een groter geheel kijken voor het uiteindelijke effect op het milieu. Om dit te 

verduidelijken kan het voorbeeld van ‘groene’ insecticide gebruikt worden. Indien landbouwers 

insecticide hoeven te gebruiken, is het essentieel dat ze kiezen voor de milieuvriendelijkste, maar 

het blijft wel een insecticide die schadelijk is voor het milieu  (TerraChoice Environmental 

Marketing Inc. , 2007) 

 Sin of Worshipping False Labels 

Bij deze zonde wordt gebruik gemaakt van valse labels die de indruk geven dat het product eco-

logisch werd verklaard door een derde partij. In de meeste gevallen bestaat deze derde partij niet 

en zet de onderneming zélf afbeeldingen en woorden zoals ‘eco-safe’, ‘eco-secure’ … op de ver-

pakking (Terrachoice Environmental Marketing, 2009).  

1.4.5 Regulering greenwashing  

Marketing, dus ook groene marketing, moet gereguleerd worden. Zonder regulering zouden con-

sumenten keuzes kunnen maken op basis van onjuiste of beperkte informatie. Vaak wordt onder-

scheid gemaakt tussen misleidende marketingcommunicatie en oneerlijke marketingcommunica-

tie. Consumenten worden misleid indien er sprake is van een claim-feitelijke discrepantie die bo-

vendien wordt geloofd door klanten. De valse claim beïnvloedt op deze manier de keuze van de 

consument. Bovendien moet de boodschap misleidend zijn in het oogpunt van een gefundeerde 

consument, hiermee wordt bedoeld dat de boodschap als misleidend wordt ervaren bij een groot 

aantal consumenten van de doelgroep. Greenwashing valt te categoriseren onder misleidende 
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marketingcommunicatie. Oneerlijke marketingcommunicatie is eerder een praktijk die schade be-

rokkent of kan berokkenen aan de consument. Deze communicatie is immoreel, onethisch, ge-

wetenloos en kan zowel consumenten als concurrenten schade berokkenen (De Pelsmacker, 

Geuens, & Van den Bergh, Regulation of marketing communication practices, 2018).  

Er zijn vier grote reguleringen omtrent marketing die infra worden besproken: 

1. Zelfregulering 

Zelfregulering op het gebied van marketingcommunicatie (reclame, promoties, sponsoring en di-

rect marketing) is een systeem waarbij vrijwillige regels en standaarden worden vastgelegd. Deze 

standaarden rond marketing gaan verder dan de wettelijke verplichtingen. Zelfregulerende orga-

nisaties gaan na of de onderneming effectief de regels handhaven. De doelstelling van zelfregu-

lering is het zorgen voor legale, fatsoenlijke en waarheidsgetrouwe reclame en een snelle en 

eenvoudige rechtzetting ingeval van overtredingen (International Chamber of Commerce, 2011).  

Deze regels en  standaarden, die als basis dienen voor het zelfreguleringssysteem, werden in 

1937 opgesteld door de Internationale Kamer van Koophandel (ICC). De standaarden werden 

samengebundeld tot de ICC-code (International Chamber of Commerce, 2011). 

2. ICC Code 

De ICC Code voor reclame, die in 1937 voor het eerst werd gepubliceerd, wordt regelmatig aan-

gepast om te blijven voldoen aan gewijzigde marketingpraktijken of -technologieën. De Code 

zorgt voor een wereldwijd aanvaardbaar kader voor verantwoorde, creatieve communicatie. Op 

die manier wordt de nood aan wettelijke/regelgevende beperkingen geminimaliseerd (Internatio-

nal Chamber of Commerce, 2011).  

De code moet gehandhaafd worden door adverteerders, reclamebureau en andere reclamema-

kers, op alle vormen van marketingcommunicatie. De ICC Code is niet toepasbaar op bedrijfs-

boodschappen in persberichten / mediaverklaringen, informatie uit jaarverslagen, informatie die 

verplicht moet worden vermeld op product labels. Ook programma’s voor duurzaam en maat-

schappelijk verantwoord ondernemen (MVO) vallen niet onder de code. Wel is de code van toe-

passing als een MVO-verklaring wordt gebruikt als een stelling in een commercieel bericht  

(International Chamber of Commerce, 2011). 

In de ICC-code is een volledig hoofdstuk gewijd aan het gebruik van milieuclaims in marketing-

communicatie. Hier wordt ook verwezen naar de internationale standaard ISO 14021 ‘Environ-

mental Labelling and declarations’ (International Chamber of Commerce, 2011). 
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In artikel E1 wordt duidelijk vermeld dat de communicatie zo moet worden gebracht dat de be-

zorgdheid rond het milieu niet wordt misbruikt. De marketingcommunicatie mag bovendien geen 

beweringen of visualisaties bevatten die de consumenten kan misleiden omtrent de milieuken-

merken of -voordelen van een product of dienst. Vage of niet-specifieke claims omtrent milieu-

voordelen mogen alleen worden gebruikt als ze geldig zijn. Ook milieutekens en -symbolen mo-

gen enkel worden gebruikt als de bron duidelijk vermeld staat en er geen mogelijkheid tot verwar-

ring bestaat over hun betekenis (International Chamber of Commerce, 2011).  Meer informatie 

rond de ICC-code omtrent milieuclaims vind je in bijlage 1. 

De naleving van de Code zorgt voor een beloning, het opzettelijk negeren van de Code wordt 

gesanctioneerd. Hoewel de gedragscode geen wettelijke reglementering is, moet wel vermeld 

worden dat indien de onderneming de code heeft goedgekeurd, ze zich daar ook moet aan hou-

den. Indien dit niet zo is, kan dit gevolgen hebben voor de marketeers. Deze gevolgen kunnen 

worden opgenomen in de arbeidsvoorwaarden (International Chamber of Commerce, 2011).  

3. European Advertising Standards Alliance (EASA) 

EASA is opgericht in 1992 en fungeert als een coördinatiepunt voor de zelfregulerende instanties 

van de Europese landen. Dit wil niet zeggen dat alle Europese landen onder één algemeen stelsel 

vallen. De standaarden worden aangepast aan de normen en wetten van elk land, zodat er een 

goede overeenstemming is. De doelstelling van EASA bestaat uit 3 onderdelen (De Pelsmacker, 

Geuens, & Van den Bergh, Regulation of marketing communication practices, 2018) 

 Promoten van zelfregulering 

 Ondersteuning bieden aan zelfregulerende systemen 

 Snel en efficiënt behandelen van klachten zowel nationaal als tussen Europese landen 

De toepassing van de EASA code wordt gecontroleerd door het secretariaat van de zelfregule-

rende organisaties. Indien een klacht binnen komt, dient het secretariaat een beslissing te nemen 

over de sanctie. Deze sanctie kan bestaan uit het wijzigen of intrekken van de advertentie (dure 

procedure voor adverteerder), een publicatie van de advertentie en waarom de onderneming dit 

deed (genereert negatieve publiciteit), uitzetting uit beroepsorganisatie (bv. ontslag van desbe-

treffende marketeer), in extreme gevallen doorverwijzing naar relevante autoriteiten. Bedrijven 

die vaak waarschuwingen krijgen, worden verplicht hun advertenties vóór publicatie door te stu-

ren naar EASA ter goedkeuring (De Pelsmacker, Geuens, & Van den Bergh, 2018). 
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4. Niet-gouvernementele organisatie (NGO) 

Een ander krachtig middel tegen greenwashing zijn de zogenaamde niet-gouvernementele orga-

nisaties (NGO). Deze organisaties zijn onafhankelijk van de overheid en richten zich op een maat-

schappelijk belang. Een voorbeeld van zo’n NGO die greenwashing kan tegengaan is green-

peace. NGO’s spelen een belangrijke rol als informatieverstrekker. Het uitwisselen van informatie 

rond opaque bedrijven, zorgt ervoor dat bedrijven die deelnemen aan zulke praktijken gestraft 

worden. De opaque companies zullen op die manier greenwashing beperken uit schrik voor re-

putatieschade  (Delmas & Burbano, 2011). 

Er kan vastgesteld worden dat de regulering omtrent marketingcommunicatie vooral draait rond 

zelfregulering. Specifieke wetgeving omtrent greenwashing bestaat niet, enkel reglementeringen 

rond misleidende communicatie. Doch bestaan er geen expliciete reglementeringen rond het ge-

bruik van valse milieuclaims. De ICC-code is een stap in de goede richting, maar dit is nog on-

dermaats. Naast regulering moet er ook nog meer informatie uitgewisseld worden rond green-

washing. Deze acties zouden ervoor kunnen zorgen dat opaque bedrijven afgeschrikt worden 

voor het positief communiceren over hun fictief duurzaam gedrag. Daardoor zouden de translu-

cent bedrijven minder bang zijn om bestempeld te worden als opaque onderneming en dus ook 

meer communiceren over hun milieuprestaties en op die manier evolueren naar een transparante 

onderneming (Delmas & Burbano, 2011).   
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1.5 Reactie van consumenten op greenwashing 

Een directe consequentie van greenwashing is een stijging in scepticisme tegenover het ‘maat-

schappelijke verantwoord ondernemen’ en de bijhorende advertenties  (Bazillier & Vauday, 2013). 

In januari 2009 toonde een onderzoek, waarin 20 000 consumenten wereldwijd werden onder-

vraagt, aan dat 64% duurzaamheid als een marketingtool ziet waardoor ze de groene claims niet 

geloven (Horiuchi, Schuchard, Shea, & Townsend, 2009).  

De grootste reden van het scepticisme is een gebrek aan eenduidige definities omtrent de groene 

claims die worden gebruikt. In advertenties worden claims als ‘milieuvriendelijk’, ‘ozonvriendelijk’, 

‘biologisch afbreekbaar’, … gebruikt, maar consumenten hebben vaak niet genoeg kennis om 

deze claims te verwerken. Ingeval van complexe, technische beschrijvingen, opteren consumen-

ten er vaak voor om de groene advertenties simpelweg te negeren (Paço & Reis, 2012). 

Newell, Foldsmith & Banzhaf (1998) onderzochten de effecten van greenwashing. Zij gebruikten 

de variabelen advertentieattitude, merkattitude en aankoopintentie ten aanzien van de reclame 

en de onderneming. Hierbij werd duidelijk dat de voorgaande variabelen niet significant verschil-

den tussen consumenten die werden blootgesteld aan een misleidende advertentie en de res-

pondenten die werden blootgesteld aan een niet misleidende advertentie (Newell, Goldsmith, & 

Banzhaf, 1998). Hierbij moet er nagedacht worden in welke mate consumenten in staat zijn om 

groene claims als misleidend te zien. 

Een studie van Maijlath (2017) toonde aan dat het toevoegen van greenwashing informatie bij de 

blootstelling aan een advertentie leidt tot een significante daling in de advertentie-attitude en aan-

koopintentie. Ook de attitudes tegenover de onderneming of het product kunnen een sterke daling 

ondergaan (Parguel, Benoît-Moreau, & Larceneux, 2011). Deze negatieve reactie ontstaat niet 

enkel bij de groene consument maar ook bij consumenten die niet milieuvriendelijk zijn.  

Opnieuw wordt hier benadrukt dat de informatie rond greenwashing wordt gegeven, maar in rea-

liteit is het heel wat moeilijker voor consumenten om greenwashing te ontdekken. In enkele ge-

vallen (bij grote schandalen) krijgen zo’n acties media-aandacht (bv. Sjoemelsoftware Volkswa-

gen) of brengen NGO’s informatie naar buiten. Het is dus van groot belang dat deze informatie 

wordt verspreid en op die manier de toekomstige aankoopbeslissingen van consumenten beïn-

vloeden (Majlath, 2017). Een andere tool die de toekomstige aankoopbeslissingen kan beïnvloe-

den is de greenwashingsindex. Deze is ontstaan door consumenten die hun ongenoegen willen 

uiten en delen met anderen. Op de website greenwashingindex.com kunnen consumenten ad-

vertenties posten die zij als misleidend ervaren. Andere consumenten kunnen een score en hun 

mening geven omtrent hoe zij de advertentie verwerken (EnviroMedia Social Marketing, sd.).  
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Consumenten voelen zich bovendien gebombardeerd van groene claims. In een onderzoek van 

the Natural Marketing Institute gaf 34% aan constant geconfronteerd te worden met groene 

claims. Dit zorgt ervoor dat het concurrentieel voordeel dat gepaard gaat met green marketing 

voor een deel tenietgaat. Doordat een groot aantal bedrijven gebruikt maakt van deze claims, 

wordt het voor consumenten ook alsmaar moeilijker om te achterhalen welke claims bij welke 

bedrijven horen (Horiuchi, Schuchard, Shea, & Townsend, 2009).   

1.5.1 Verwerking van communicatie 

Consumenten staan sceptischer tegenover groene claims maar indien de onderneming daadwer-

kelijk duurzame acties onderneemt, kan groene marketing een goede verkoopstrategie vormen 

(Kumar, Rahman , Kazmi, & Goyal, 2012). De effectiviteit van deze communicatie wordt mede 

bepaalt door de ‘motivation, ability & opportunity’ (MAO) van de consument voor het verwerken 

van de merkinformatie (Maclnnis, Moorman, & Jaworski, 1991). Bedrijven gebruiken merkinfor-

matie in advertenties om de consument te informeren rond de merknaam, merkeigenschappen, 

de (duurzame) voordelen van het product/dienst, enzovoort. Deze informatiewisseling gebeurt 

zowel verbaal als non-verbaal (J. MacInnis, Moorman, & J. Jaworski, 1991).   

De verwerking van deze merkinformatie is dus afhankelijk van  de MAO-factoren: 

‘Motivatie’ wordt gedefinieerd als de bereidheid om merkinformatie vanuit de advertentie te ver-

werken en het nemen van beslissingen. De motivatie wordt vooral beïnvloed door de behoeften 

en doelstellingen van de consument.  Om overtuigende communicatie te ontwikkelen moeten de 

marketeers enerzijds goed op de hoogte zijn van de motivatie van de consumenten en anderzijds 

weten welke behoeftes consumenten vervullen door het kopen van hun product. Een consument 

kan dan wel gemotiveerd zijn voor een aankoop of het verwerken van informatie, hij moet ook 

nog in staat zijn om dit te doen. De ‘ability’ verwijst naar de bronnen of vaardigheden die nodig 

zijn om de merkinformatie te verwerken, beslissingen te nemen of doelstellingen te halen. Bij-

voorbeeld wanneer een consument gemotiveerd is om een reclame van een computer te verwer-

ken, is het voor een effectieve verwerking noodzakelijk dat hij over de technische kennis (ability) 

beschikt om de karakteristieken van de computer te begrijpen. Ten slotte wordt de ‘opportuniteit’ 

gedefinieerd als de mate waarin de situatie het mogelijk maakt om een bepaald doel te bereiken 

en de merkinformatie te verwerken. Een hoge opportuniteit wil zeggen dat de aandacht die kan 

worden besteed aan de advertentie, niet wordt belemmerd (Maclnnis, Moorman, & Jaworski, 

1991; Petty & Cacioppo, 1986; De Pelsmacker, Geuens, & Van den Bergh, 2018).  
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De effecten van de MAO-factoren en de verwerking van marketingcommunicatie worden voorge-

steld aan de hand van het ‘Elaboration Likelihood model’ (ELM), zie figuur 3. Het model dateert 

van 1986 en werd ontwikkeld door Richard E. Petty en John T. Cacioppo (Petty & Cacioppo, 

1986).  

 

Figuur 3: Elaboration Likelihood Model (Petty & Cacioppo, 1986) 

Het ELM beschrijft hoe attitudes worden gevormd en veranderd aan de hand van de verwerking 

van de marketingcommunicatie. Een attitude is een algemene evaluatie van een individu over 

een product, persoon, organisatie, enzovoort. Een attitude tegenover een merk kan gezien wor-

den in welke mate iemand het product leuk vindt of niet. Hoe gunstiger de attitude, hoe groter de 

kans op een aankoop. Over het algemeen zijn attitudes stabiel, maar die kunnen gewijzigd wor-

den door bijvoorbeeld advertenties (Petty & Cacioppo, 1986).  
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Indien de MAO-factoren hoog zijn, zijn de consumenten volgens het ELM hoog betrokken en 

volgen ze de ‘Central-route Processing’. Dit wil zeggen dat de hoog betrokken consument bereid 

is om dieper in te gaan op de merkinformatie, de argumenten wil evalueren en achterhalen wat 

de informatie effectief te bieden heeft (Petty & Cacioppo, 1986). Voorbeelden van situaties waar 

consumenten hoog betrokken kunnen zijn, is het aankopen van een auto, huis, computer, …. (De 

Pelsmacker, Geuens, & Van den Bergh, 2018). Als de MAO-factoren eerder laag zijn, volgt de 

consumenten de ‘Peripheral-route processing’ en worden ze gezien als laag betrokken consu-

menten. Hier worden evaluaties gemaakt op basis van het uitzicht van de advertentie, de infor-

matie wordt niet verwerkt (Petty & Cacioppo, 1986). Voorbeelden van situaties waar consument 

laag betrokken kunnen zijn, is het aankopen van toiletpapier, detergenten, frisranken, … (De 

Pelsmacker, Geuens, & Van den Bergh, 2018). 

Betrokkenheid (involvement) speelt dus een grote rol tijdens het aankoopproces. Afhankelijk van 

de mate van betrokkenheid verschillen consumenten in het maken van beslissingen en het op-

zoeken van merkinformatie (Laurent & Kapferer, 1985).  Wanneer individuen hoog betrokken zijn, 

wordt actief gezocht naar merkinformatie om deze grondig te verwerken. Dit cognitief proces 

wordt gevolgd door een uitgebreid keuzeproces.  Indien de consument laag betrokken is, wordt 

hij eerder omschreven als passief (Laurent & Kapferer, 1985).  

Naast de MAO factoren werd nog een ‘Consumer Involvement Profile’ opgemaakt. Het profiel 

bevat volgende factoren: (1) het belang van het product, (2) het risico verbonden aan de aankoop 

van het product, (3) de symbolische waarde van het product en (4) de hedonische waarde. Deze 

factoren tonen aan of consumenten hoog of laag betrokken zijn. Bij laag betrokken producten 

wordt er weinig belang gehecht aan het product, is er een klein risico verbonden aan de aankoop. 

Daarbovenop hechten consumenten een kleine symbolische en hedonische waarde aan het pro-

duct. Een tegenovergestelde situatie wijst op hoog betrokken producten (Mittal & Lee, 1988).   

Betrokkenheid bestaat enerzijds uit ‘product involvement’ en anderzijds uit ‘brand-decision invol-

vement’. Product involvement wijst op de interesse die de consument heeft in een bepaalde pro-

ductgroep. Brand decision involvement wijst op de interesse in een bepaald merk. De combinatie 

van beide wordt gezien als ‘purchase involvement’, of kortweg involvement (=betrokkenheid). Als 

er een lage betrokkenheid is, gaat men weinig tijd besteden aan het uitkiezen van een merk. In 

vele gevallen wordt zelfs gesproken van een toevallige selectie van merken. Daar tegenover gaat 

een hoge betrokkenheid gepaard met een uitgebreid beslissingsproces rond de merkkeuze 

(Muyong-Soo & Banwari, 1989). 

In de empirische studie wordt gebruikt gemaakt van een fictief merk waardoor vooral de product-

betrokkenheid een belangrijke rol speelt.  
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2 Empirisch onderzoek 

In dit deel van de thesis wordt een empirisch onderzoek opgezet en uitgevoerd. Hierin worden de 

respondenten, de onderzoeksopzet en de hypotheses besproken. Daarna worden de resultaten 

behandeld, gevolgd door een kritische discussie.   

De literatuurstudie toonde aan dat groene marketing gepaard gaat met enkele voordelen voor 

ondernemingen, denk hierbij aan een positiever bedrijfsimago, hogere omzet, concurrentievoor-

delen enzovoort. Voor een aantal bedrijven die niet duurzaam zijn, klinkt dit als muziek in de oren. 

Zij willen namelijk ook profiteren van die voordelen en integreren valse groene claims in hun 

advertenties (Kumar, Rahman , Kazmi, & Goyal, 2012). Eenmaal consumenten dit ontdekken 

heeft dit niet alleen een negatief effect op hun advertentieattitude maar ook op de aankoopintentie 

en bedrijfsattitude (Parguel, Benoît-Moreau, & Larceneux, 2011).  

Hoe consumenten precies reageren hangt af in welke mate de consumenten betrokken zijn met 

het product. De betrokkenheid bepaalt in welke mate consumenten de marketingcommunicatie 

verwerken en welke attitudes gevormd worden (Petty & Cacioppo, 1986; De Pelsmacker, 

Geuens, & Van den Bergh, 2018).  

Vertrekkende vanuit deze informatie onderzoekt deze thesis hoe jongeren (UGent-studenten) re-

ageren op greenwashing en of de reactie verschilt naargelang de betrokkenheid (hoog/laag) met 

het product. Hieruit is de onderstaande onderzoeksvraag ontstaan: 

“Wordt de reactie bij het ontdekken van greenwashing beïnvloed door de mate van pro-

ductbetrokkenheid?” 

2.1 Respondenten 

De online enquête is afgenomen bij studenten aan de universiteit Gent (over verschillende cam-

pussen). De UGent studenten werden enerzijds aangemoedigd via aankondigingen op Minerva 

en anderzijds via social media. Aangezien lukraak mensen werden aangesproken is er sprake 

van een gemakkelijkheidssteekproef. Om  studenten extra te motiveren voor het invullen van de 

vragenlijst werd gebruik gemaakt van een incentive. 

Om betrouw- en veralgemeenbare besluiten te kunnen nemen, werd het minimum respondenten 

per conditie gericht op 30 respondenten per conditie. De vragenlijst bevat 4 mogelijke condities 

(2x2 design), waardoor minstens 120 respondenten dienden deel te nemen. In realiteit hebben 

272 studenten deelgenomen aan het experiment, waarvan 79% (215 respondenten) de vragen-

lijst volledig hebben ingevuld. De studenten die na de introductie zijn gestopt, of de vragenlijst 

onvolledig hebben ingevuld,  werden verwijderd uit de dataset. In onderstaande tabel 1 wordt het 
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aantal respondenten per conditie voorgesteld. Daarbij dient opgemerkt te worden dat het mini-

mum van 30 respondenten in elke conditie werd gehaald. 

Tabel 1: Aantal respondenten per conditie 

 Neutrale advertentie Gegreenwashte advertentie 

Lage betrokkenheid 67 respondenten 41 respondenten 

Hoge betrokkenheid 57 respondenten 50 respondenten 

 

De steekproef wordt vertegenwoordigd door 72,1% vrouwen en slechts 27,9% mannen. Zoals 

eerder vermeld zijn alle respondenten UGent-studenten. De meerderheid van de respondenten 

(54,2%) studeert aan de faculteit Economie en bedrijfskunde, 22,9% aan Psychologie en Peda-

gogische Wetenschappen en 10,3% aan Bio-ingenieurswetenschappen. De andere faculteiten 

zijn minimaal vertegenwoordigd door een klein aantal studenten (Zie infra, tabel 3). 

Er is bewust gekozen voor studenten als doelgroep, zij zijn als het ware de consument van de 

toekomst. Deze generatie Z, zoals ze wordt beschreven in de literatuur, speelt een belangrijke rol 

bij het identificeren van trends en het toekomstig consumentengedrag (WerkXYZ, sd; Locatus, 

2017). In de literatuur bleek dat steeds meer consumenten zich bewust worden van de proble-

matiek en een voorkeur krijgen voor groene producten  (Saxena & Khandelwal, 2008). Onder-

staande tabel 2 toont aan dat 23,3% van de jongeren nooit of nauwelijks groene producten kopen 

in de supermarkt. 66% geeft aan dit soms te doen en slechts 10,7% (bijna) altijd. Daarnaast 

ontdekte Nielsen (2015) dat jongeren steeds meer willen betalen voor groene producten. Mijn 

onderzoek toonde aan dat slechts 37,7% bereid was om meer te betalen. 

Tabel 2: Groene aankoopintentie van UGent Studenten 

 Categorie Aantal % 
Cumulatief 

(%) 

Mate van aankoop groene producten  

(in supermarkt)  

Nooit 4 1,9 1,9 

Bijna nooit 46 21,4 23,3 

Soms 142 66,0 89,3 

Bijna altijd 22 10,2 99,5 

Altijd 1 0,5 100 

Onderstaande Tabel 3 geeft meer informatie over de socio- demografische gegevens van de 

respondenten.  
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Tabel 3: Socio- demografische gegevens van de respondenten 

 Categorie Aantal % 
Cumulatief 

(%) 

Geslacht 1 Man 60 27,9 27,9 

2 Vrouw 155 72,1 100 

Opleiding  

1  Letteren en Wijsbegeerte 3 1,4 1,4 

2 Recht en Criminologie 0 0 1,4 

3 Wetenschappen 3 1,4 2,8 

4 Geneeskunde en Gezondheidswe-

tenschappen 
4 1,9 4,7 

5 Ingenieurswetenschappen en Archi-

tectuur 
3 1,4 6,1 

6 Economie en bedrijfskunde 116 54,2 60,3 

7 Diergeneeskunde 0 0 60,3 

8 Psychologie en Pedagogische We-

tenschappen 
49 22,9 83,2 

9 Bio-ingenieurswetenschappen 22 10,3 93,5 

10 Farmaceutische Wetenschappen 0 0 93,5 

11 Politieke en Sociale Wetenschappen 14 6,5 100 

Buurt 

1 Stadskern 18 8,4 8,4 

2 Buitenwijk van een stad 39 18,1 26,5 

3 Centrum van een gemeente 82 38,1 64,7 

4 Platteland (tussen dropen en ste-

den) 
76 35,3 100 

Woning 

1 Studio 0 0 0 

2 Groot appartement 3 1,4 1,4 

3 Klein appartement 1 0,5 1,9 

4 Rijhuis 27 12,6 14,4 

5 Halfopen woning 47 21,9 36,3 

6 Vrijstaande woning 137 63,7 100 

Lid van… 

Politieke partij 8 3,7 - 

Milieuvereniging 0 0 - 

Jeugdvereniging 100 46,5 - 

Dierenrechtenorganisaties 7 3,3 - 

Studentenvereniging 43 20 - 

Andere 84 39,1 - 

 

  



 

32 

Tabel 4: Politiek spectrum (Econmische & Ethisch) UGent studenten 

 N Gemiddelde SD 

Politiek spectrum Economisch 215 54,93 21,16 

Politiek spectrum ethisch 215 35,07 20,35 

 

2.2 Onderzoeksopzet 

Het onderzoek dient inzicht te geven of productbetrokkenheid zorgt voor een heftigere reactie bij 

de ontdekking van greenwashing. Om dit te bereiken werd een 2x2 between subject design op-

gesteld. Hierbij kregen de verschillende respondenten at random één advertentie te zien.  De 

advertenties verschilden enerzijds op de al dan niet aanwezigheid van een vage / valse groene 

claim (greenwashing), en anderzijds op de productcategorie met hoge / lage betrokkenheid. In 

onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de verschillende mogelijkheden.  

Tabel 5: Overzicht Condities 

 Greenwashing Geen greenwashing 

Lage betrokkenheid 

 

Advertentie van limonade, met 

vage / valse groene claim 

Advertentie van limonade, zonder 

vage / valse groene claim 

Hoge betrokkenheid 

 

Advertentie van een smartphone, 

met vage / valse groene claim- 

 

Advertentie van een smartphone, 

zonder vage / valse  groene claim 

Respondent werden willekeurig ingedeeld in twee groepen, waarbij de geboortemaand diende 

als opdeling. Respondenten die geboren zijn in de eerste 3 maanden van het jaar, krijgen onder-

staande, linkse advertentie te zien. Respondenten geboren in april, mei of juni de rechtse adver-

tentie. De productcategorie limonade werd gekozen omdat de karakteristieken van frisdrank in 

lijn liggen met de specificaties van laag betrokken producten. Limonade heeft een relatief lage 

prijs en risico en kan gezien worden als een routine- of impulsaankoop. De consument heeft hier 

weinig nood aan het opzoeken van extra informatie (De Pelsmacker, Geuens, & Van den Bergh, 

Regulation of marketing communication practices, 2018).  
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Figuur 4: links: Lage productbetrokkenheid, groene claim (Eigen werk, Callens E., 2018) 

Figuur 5: rechts: Lage productbetrokkenheid / geen groene claim (Eigen werk, Callens E., 2018) 

De linkse advertentie (figuur 4) is duidelijk voorzien van een groene claim. Deze claim is eerder 

vaag en kan gecategoriseerd worden onder greenwashing. Meer bepaald wordt hier gebruik ge-

maakt van de ‘Sin of Vagueness’ (supra 2.4.4 Soorten Greenwashing) aan de hand van een zeer 

vage claim als: “Your Njum purchase helps reduce carbon emissions and protect the ocean”.  

Deze claim kan heel breed geïnterpreteerd worden waardoor de consument de werkelijke bete-

kenis ontloopt. Bovendien zorgt de slogan: “Sweetness from natural sources” ook voor verwar-

ring. De consument kan hieruit interpreteren dat de limonade natuurlijk en gezond is. Op deze 

manier worden de consumenten om de tuin geleid door de onderneming NJUM.  

Ten tweede wordt ‘Sin of Fibbing’ toegepast in deze advertentie. Op de limonadefles wordt het 

recyclagelogo afgebeeld. Aangezien de fictieve onderneming niet in een recyclageplan voorziet, 

is er sprake van een valse milieuclaim. Daarbovenop zit de limonade verpakt in plastic, wat heel 

vervuilend is voor het milieu.  

Doordat er duidelijk sprake is van misleiding, wordt NJUM in de eerste situatie verdacht van 

greenwashing en krijgt ze de stempel ‘opaque’ company. Dit is niet uitzonderlijk, in Amerika staat 

de productcategorie frisdrank namelijk op de vierde plaats in de ‘Top 25 Greenwashed Products’ 

(Knufken, 2010). 

Op de gelijkaardige rechtse advertentie (figuur 5) is geen groene claim de vinden. Deze ‘dark 

company’ opteert communicatie met betrekking tot het product zonder gebruik te maken van 

groene claims. 

Om het verschil van reactie op greenwashing te kunnen meten tussen laag en hoog betrokken 

respondenten, was er nood aan een andere productcategorie. Naast limonade werd er gekozen 

voor een smartphone. Deze productcategorie voldoet namelijk aan de karakteristieken van hoge 

betrokken producten. De aankoop van een smartphone gaat gepaard met een grotere informa-

tiebehoefte in vergelijking met de aankoop van een flesje frisdrank (De Pelsmacker, Geuens, & 
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Van den Bergh, 2018). Voor studenten kan de aankoop van een smartphone gezien worden als 

een investering. Ook bij deze productcategorie zijn twee verschillende situaties mogelijk die hier-

onder verder besproken worden. 

  

Figuur 6: links: hoge productbetrokkenheid, groene claim (Eigen werk, Callens E., 2018) 

Figuur 7: rechts: Hoge productbetrokkenheid, geen groene claim (Eigen werk, Callens E., 2018)  

De studenten die geboren zijn in het derde kwartaal, krijgen bovenstaande linkse advertentie 

(figuur 6) te zien. Respondenten jarig in het laatste kwartaal, worden blootgesteld aan de rechtse 

advertentie (figuur 7). Op beide advertenties staat een smartphone afgebeeld met op de achter-

grond een ongerepte natuur. Op de linkse foto wordt dit veel meer beklemtoond. Daarbovenop 

wordt de consument misleid door de slogan “Caring for the environment” en “We strive toward 

responsibility, accountability and a greener future”. Deze claims vallen onder het fenomeen ‘Sin 

of Vagueness’. Deze claims geven aan dat de onderneming zorg draagt voor het milieu, maar 

concrete acties worden niet gegeven. Daar kan onmiddellijk de ‘Sin of no Proof’ aan gekoppeld 

worden, de onderneming ziet er veelbelovend uit maar geeft geen garanties aan haar consumen-

ten.  

Aangezien de fictieve onderneming geen acties onderneemt voor het milieu maar dit wel uitdruk-

kelijk vermeld, is er sprake van greenwashing. In deze sector wordt opnieuw vaak aan greenwas-

hing gedaan, er wordt gebruik gemaakt van grondstoffen uit conflictgebieden of het model is niet 

recycleerbaar, enzovoort (Oerlemans, 2017). De rechtse advertentie is op zijn beurt afkomstig 

van een ‘dark company’ die geen groene claims gebruikt, omdat ze ook geen groene acties on-

dernemen. Hier worden enkel de karakteristieken van de smartphone meegedeeld.  

De advertenties van de productcategorieën zijn telkens zeer gelijkaardig (achtergrond) zodat het 

effect van greenwashing (valse, vage groene claims) zo goed mogelijk kan worden gemeten. 
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2.2.1 Procedure 

In dit onderdeel wordt de opbouw en het verloop van de vragenlijst verduidelijkt. De volledige 

vragenlijst kan geraadpleegd worden in bijlage 2   

De vragenlijst werd ingeleid met een introductietekst gevolgd door de vraag in welke maand de 

respondent geboren was (januari – maart, april – juni, juli – september, oktober – december). 

Afhankelijk van deze keuze krijgt hij 4 vragen omtrent productbetrokkenheid bij limo-

nade/smartphone. De betrokkenheid wordt gevraagd volgens 4 variabelen die inzicht geven in 

het ‘consumer Involvement Profile’. Zo werd in de stellingen gepolst naar de ‘perceived impor-

tance’, ‘perceived risk’, ‘sign value’ en ‘hedonic value’. De respondent diende aan te geven in 

welke mate hij akkoord ging met deze stellingen (7 punten schaal; Helemaal niet akkoord – He-

lemaal akkoord). 

In het kerngedeelte van de vragenlijst werd de respondent blootgesteld aan één van de vier ad-

vertenties. Bij de advertentie verscheen een klein tekstje waarin de productbehoefte werd voor-

gesteld. Voor de limonade werd een warme dag nagebootst waarbij de respondent samen met 

enkele vrienden/vriendinnen naar zee ging. Onderweg stopten ze aan een winkeltje voor een 

aantal flesjes frisdrank te kopen. Ook de prijs van de flesjes limonade werd vermeld, om de situ-

atie zo reëel mogelijk te maken. In het geval van de smartphone werd gewezen op het feit dat de 

huidige smartphone niet meer optimaal werkte, waardoor de nood aan een nieuwe ontstond. 

Aangezien dit behoort tot de categorie hoge productbetrokkenheid, werd meer productinformatie 

gegeven in de vorm van: het opslaggeheugen, scherm, pixels camera, enzovoort. Er werd geen 

specifieke prijs vermeld, wel werd vermeld dat de prijs samenvalt met andere modellen in de 

markt. 

Na het zien van de advertentie diende de respondent zijn algemeen gevoel weer te geven door 

vijf schalen in te vullen. Een eerste schaal peilde naar de merkattitude. Hiervoor diende de res-

pondent zijn gevoel tegenover het merk uit te drukken op een 7-puntenschaal die ging van ‘zeer 

negatief’ tot ‘zeer positief. Ten tweede werd gepolst naar de advertentieattitude. Hiervoor diende 

de respondent op een bipolaire schaal (7 puntenschaal) aan te geven in welke mate de adver-

tentie als ‘(on)aangenaam, ‘(on)aantrekkelijk’, ‘(on)geloofwaardig’, ‘(niet) ecologisch’ en 

‘(niet)overtuigend’ werd ervaren. Een volgende schaal peilde naar welk imago de respondent 

koppelde aan het product. Opnieuw werden enkele items zoals ‘slecht - goed’, ‘goedkoop - duur’, 

‘lage kwaliteit – hoge kwaliteit’, ‘niet duurzaam – duurzaam’, ‘ongezond – gezond’  ondervraagd 

aan de hand van een bipolaire schaal. In de vierde schaal werd onderzocht welk imago de res-
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pondent koppelt aan het bedrijf. Deze schaal bevatte drie items: ‘(niet) milieubewust’, ‘(niet) inno-

vatief’ en ‘(niet) duurzaam’. Als laatste schaal diende de respondent zijn aankoopintentie weer te 

geven op een schaal van nul tot tien. 

Na het invullen van deze schalen, volgde een korte paragraaf waarin de greenwashing werd ont-

dekt. Aankoopintentie, advertentie- , product- en bedrijfsattitude blijken goede variabelen voor het 

meten van de reactie op greenwashing (zie supra 2.5 Reactie van consumenten op green-

washing). Om de reactie op greenwashing in dit empirisch onderzoek te analyseren werd gebruik 

gemaakt van de aankoopintentie, productattitude en bedrijfsattitude. Hiervoor werd de respon-

dent gevraagd de vijf voorgaande schalen opnieuw in te vullen. Daarna werd gepeild, aan de 

hand van enkele stellingen, in welke mate de respondent zijn toekomstige aankopen, milieube-

wuster zou plegen. Dit zou bijvoorbeeld kunnen door meer informatie op te zoeken omtrent de 

producent, op zoek te gaan naar ecologische alternatieven,  enzovoort.  

Als voorlaatste fase van de vragenlijst wordt voor een tweede maal gepeild naar de betrokkenheid 

tot de productcategorie limonade of smartphone. Dit is een aanvulling op de eerste reeks vragen 

en wordt op dezelfde manier gevraagd (7-puntenschaal).  

Ten slotte werden nog enkele controle variabelen opgenomen in de vragenlijst. Eerst werd ge-

peild naar het geslacht. Vervolgens diende de respondent aan te duiden aan welke faculteit hij 

studeert. Om de respondenten verder te kunnen classificeren werd nog gepeild in welke buurt hij 

is opgegroeid (een stadskern, een buitenwijk van een stad, het centrum van een gemeente of het 

platteland) en in welke type woning dit was (studio, groot appartement, klein appartement, rijhuis, 

halfopen woning of vrijstaande woning). Verder werd gevraagd of de respondent lid was van een 

politieke partij, milieuvereniging, jeugdbeweging, dierenrechtenorganisatie, studentenvereniging 

of andere. Tenslotte werd gevraagd naar het politieke spectrum van de respondent, zowel eco-

nomisch (socialistisch – liberaal) als ethisch (progressief – conservatief). 

Om de enquête af te sluiten werd gepeild of de consument zich momenteel informeert rond de 

duurzaamheid van ondernemingen en of men ooit al gestopt is met het aankopen van een product 

als gevolg van greenwashing. Indien men op de laatste vraag ja antwoorde, werd nog onderzocht 

om welk product dit specifiek ging. Daarna werd de respondent bedankt voor zijn tijd en kon men 

zijn/haar email-adres nalaten om kans te maken op de incentive die op het einde wordt verloot. 
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2.3 Hypotheses 

De algemene onderzoeksvraag van deze thesis luidt als volgt: “Wordt de reactie bij het ontdek-

ken van greenwashing beïnvloed door de mate van productbetrokkenheid?”.  Deze onder-

zoeksvraag vertaalt zich op basis van de literatuur in een aantal hypotheses: 

De productcategorie limonade behoort volgens het ‘Customer Involvement Profile’ en het ELM 

model tot de laag betrokken categorie. Limonade wordt gezien als een routine aankoop. Terwijl 

een smartphone kan gezien worden als een investering en dus gepaard gaat met een hoge be-

trokkenheid (Petty & Cacioppo, 1986; De Pelsmacker, Geuens, & Van den Bergh, 2018). 

Hypothese 1: De respondenten vertonen een lage productbetrokkenheid bij de productcategorie 

limonade en een hoge betrokkenheid bij de categorie smartphone.  

Alhoewel consumenten, vanwege de greenwashingpraktijken, sceptischer staan tegenover 

groene advertenties, gaat groene marketing wel gepaard met een positievere attitude tegenover 

de advertentie, het product, de onderneming en een hogere aankoopintentie (Kumar, Rahman , 

Kazmi, & Goyal, 2012).  

Hypothese 2: Respondenten staan positiever tegenover advertenties met een groene claim in 

vergelijking met  advertenties zonder groene claim  

De reactie op greenwashing gaat gepaard met een daling in advertentie-attitude en aankoopin-

tentie . Ook de attitudes tegenover de onderneming of het product kunnen een sterke daling 

ondergaan (Parguel, Benoît-Moreau, & Larceneux, 2011). In het geval van blootstelling aan valse 

groene claims is er sprake van greenwashing waarbij het niet duurzame acties en de duurzame 

communicatie van de onderneming niet overeenstemmen. Ingeval van blootstelling aan een neu-

trale advertentie is er geen sprake van greenwashing, deze dark company is zich niet bewust van 

het belang van duurzaamheid (Baldassarre & Camp, 2016).  

Hypothese 3: Consumenten die werden blootgesteld aan valse groene claims, reageren heftiger 

na de ontdekking van greenwashing in vergelijking met de consumenten die werden blootgesteld 

aan een neutrale advertentie. 

 Hypothese 3a: Consumenten die werden blootgesteld aan valse groene claims, kennen een 

sterkere daling in aankoopintentie na de ontdekking van greenwashing, in vergelijking met de 

consumenten die werden blootgesteld aan neutrale advertentie 

 Hypothese 3b: Consumenten die werden blootgesteld aan valse groene claims, kennen  een 

sterkere daling in productattitude na de ontdekking van greenwashing, in vergelijking met de 

consumenten die werden blootgesteld aan neutrale advertentie 
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 Hypothese 3c: Consumenten die werden blootgesteld aan valse groene claims, kennen een 

sterkere daling in bedrijfsattitude na de ontdekking van greenwashing, in vergelijking met de 

consumenten die werden blootgesteld aan neutrale advertentie.  

Betrokkenheid speelt een belangrijk rol in het vormen van attitudes en de verwerking van marke-

tingcommunicatie. De attitudes die gevormd worden, zijn afhankelijk van de route die wordt ge-

volgd (Central of Peripheral). Hoog betrokken consumenten gaan de informatie grondiger ver-

werken in vergelijking met laag betrokken consumenten. Wanneer daarna informatie wordt gege-

ven in verband met de greenwashingpraktijken gaat ook deze informatie grondiger verwerkt wor-

den en leiden tot hevigere reacties (Petty & Cacioppo, 1986).  

Hypothese 4: De reactie op greenwashing, wordt gemodereerd door betrokkenheid. 

 Hypothese 4a: Consumenten met een hoge betrokkenheid, kennen een sterkere daling in 

aankoopintentie na de ontdekking van greenwashing, in vergelijking met de consumenten met 

lage betrokkenheid. 

 Hypothese 4b: Consumenten met een hoge betrokkenheid, kennen een sterkere daling in 

productattitude na de ontdekking van greenwashing, in vergelijking met de consumenten met 

lage betrokkenheid. 

 Hypothese 4c: Consumenten met een hoge betrokkenheid, kennen een sterkere daling in 

bedrijfsattitude na de ontdekking van greenwashing, in vergelijking met de consumenten met 

lage betrokkenheid. 

Hypothese 5: de mate van productbetrokkenheid speelt een rol bij de toekomstige aankopen   
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2.4 Rapportering onderzoeksresultaten 

Vooraleer over te gaan tot de analyses werden de respondenten die de vragenlijst onvolledig 

hadden ingevuld uit de dataset verwijderd. Ten tweede werden de variabelen ‘greenwashing’ 

(1 = ja, 2 = nee) en ‘betrokkenheid’ (1 = laag, 2 = hoog) aangemaakt. Op deze manier was het 

mogelijk om de respondenten in te delen in de verschillende condities.  

Om na te gaan of de items van de verschillende gebruikte schalen eenzelfde construct maten, 

werden factoranalyses uitgevoerd (zie bijlage 3). Over het algemeen lieten deze analyses een 

éénfactor-oplossing zien die minstens 60% van de variantie verklaarde (zie tabel 6). De interne 

consistentie van deze schalen was bovendien telkens hoog (α > .07). 

De factoranalyse voor de schaal involvement (betrokkenheid) resulteerde echter in twee factoren. 

Nadere inspectie van deze analyse toonde aan dat twee items omtrent risico best werden weg-

gelaten omdat deze mogelijks door de respondenten verkeerd geïnterpreteerd waren geweest 

(factorladingen .13 en .12 < .30). Na het weglaten van deze items liet de factoranalyse een op-

lossing zien met één factor die 48.71% van de variantie verklaarde. Deze schaal bleek bovendien 

over een zeer goede interne consistentie te beschikken (α = .90). Ook de factoranalyse van pro-

ductattitudeNa (na het ontdekken van greenwashing) resulteerde in twee factoren. Toch werd 

ervoor geopteerd alle items op te nemen in één schaal, gezien de interne consistentie goed was 

(α = .71).  

Tabel 6: Factoranalyse 

 # Factoren Verklaarde variantie Cronbach’s α 

Betrokkenheid 1 48.71% .90 

Advertentieattitude  1 61.81% .84 

ProductattitudeVoor 1 65.35% .87 

BedrijfsattitudeVoor 1 81.72% .88 

ProductattitudeNa 1 47.36% .71 

BedrijfsattitudeNa 1 71.79% .78 

Toekomstige aankoop 1 68.26% .76 
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Hypothese 1 Productbetrokkenheid 

Een T-test voor onafhankelijke steekproeven werd uitgevoerd om betrokkenheid bij de product-

categorie limonade te vergelijken met de betrokkenheid bij de productcategorie smartphone 

(F(213) = -14.43, p < .01). Uit de resultaten bleek een significant verschil in betrokkenheid tussen 

limonade (M = 2.53, SD = 0.98) en smartphone (M = 4.43, SD = 0.95). Concreet betekende dit 

dat de productbetrokkenheid bij de categorie limonade lager was dan bij de categorie 

smartphone (zie bijlage 4). 

Hypothese 2 Advertentieattitude 

Een T-test voor onafhankelijke steekproeven werd uitgevoerd om de advertentieattitude van de 

respondenten die werden blootgesteld aan een advertentie mét een (valse) groene claim te ver-

gelijken met die van de respondenten die werden blootgesteld aan een advertentie zonder groene 

claims. De advertentieattitude werd éénmalig gemeten vóór de respondenten de greenwashing 

ontdekten. Uit de analyse bleek een significant verschil in scores voor de advertentie mét een 

groene claim en zonder een groene claim (F(6,09) = 213, p < .01). Concreet betekende dit dat de 

respondenten die werden blootgesteld aan de advertentie mét een groene claim een hogere ad-

vertentieattitude vertonen (M = 5.07, SD = 1.01)  in vergelijking met de respondenten de werden 

blootgesteld aan een advertentie zonder groene claim (M = 4.19, SD = 1.08) (zie bijlage 5). 

Hypothese 3 & 4 

Om hypotheses 2 en 3 te testen werd gebruik gemaakt van een 2 (greenwashing vs. geen green-

washing) x 2 (lage vs. Hoge betrokkenheid) ANOVA met herhaalde metingen (voor vs. na) voor 

de afhankelijke variabelen aankoopintentie, productattitude en bedrijfsattitude. 

Hypothese 3a / 4a: Aankoopintentie  

Uit de analyse bleek een significante interactie tussen meetmoment en greenwashing 

(F(1,201) = 60.50, p < .01). Concreet betekende dit dat voor de bekendmaking van greenwashing 

respondenten in de conditie met een valse claim hoger scoorden op aankoopintentie (M = 5.76, 

SD = 1.71) in vergelijking met de respondenten in de conditie met de neutrale advertentie 

(M = 4.30, SD = 1.99). Voorts bleek dat dit effect tussen de valse claim en de neutrale advertentie 

echter verdween na de bekendmaking van greenwashing (respectievelijk M = 1.89, SD = 1.84 vs. 

M = 2.54, SD = 1.44). Dit effect wordt visueel weergegeven in onderstaande grafiek 1. De SPSS 

output kan geraadpleegd worden in bijlage 6. 
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Grafiek 1: Verandering aankoopintentie voor en na bekendmaking greenwashing (Valse claim vs. Neutrale advertentie) 

Bovendien werd ook een significante interactie vastgesteld tussen meetmoment en betrokken-

heid (F(1,201) = 6.87, p < .01). Concreet betekende dit dat voor de bekendmaking van green-

washing respondenten met een hoge betrokkenheid hoger scoorden op aankoopintentie (M = 

5.14, SD = 2.10) in vergelijking met de respondenten met een lage betrokkenheid (M = 4.69, SD 

= 1.90). Voorts bleek dat dit effect tussen hoge en lage betrokkenheid echter omkeerde na de 

bekendmaking van greenwashing (respectievelijk M = 2.08, SD = 1.81 vs. M = 2.44, SD = 1.47). 

Dit effect wordt visueel weergegeven in onderstaande grafiek 2. 

 

Grafiek 2: Verandering aankoopintentie voor en na bekendmaking (Hoge betrokkenheid vs. lage betrokkenheid) 
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Ten slotte bleek de driewegsinteractie tussen meetmoment, greenwashing, en betrokkenheid niet 

significant (F(1,201) = .75, p > .05). 

Hypothese 3b / 4b: Productattitude 

Uit de analyse bleek een significante interactie tussen meetmoment en greenwashing 

(F(1,211) = 41.34, p < .01). Concreet betekende dit dat voor de bekendmaking van greenwashing 

respondenten in de conditie met een valse claim hoger scoorden op productattitude (M = 4.97, 

SD = 1.03) in vergelijking met de respondenten in de conditie met de neutrale advertentie 

(M = 4.08, SD = 1.02). Voorts bleek dat dit effect tussen de valse claim en de neutrale advertentie 

echter verdween na de bekendmaking van greenwashing (respectievelijk M = 2.88, SD = 0.97 vs. 

M = 2.91, SD = 0.87). Dit effect wordt visueel weergegeven in onderstaande grafiek 3. De SPSS 

output kan geraadpleegd worden in bijlage 7. 

 

Grafiek 3: Verandering productattitude voor en na bekendmaking greenwashing (Valse claim vs. Neutrale advertentie) 

Bovendien werd ook een significante interactie vastgesteld tussen meetmoment en betrokken-

heid (F(1,211) = 6.69., p < .01). Concreet betekende dit dat voor de bekendmaking van green-

washing respondenten met een hoge betrokkenheid hoger scoorden op productattitude (M = 

4.69, SD = 1.06) in vergelijking met de respondenten met een lage betrokkenheid (M = 4.24, 

SD = 1.11). Voorts bleek dat dit effect tussen hoge en lage betrokkenheid echter verdween na 

de bekendmaking van greenwashing (respectievelijk M = 2.93, SD = 0.92 vs. M = 2.87, SD = 

0.91). Dit effect wordt visueel weergegeven in onderstaande grafiek 4. 
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Grafiek 4: Verandering productbetrokkenheid voor en na bekendmaking (Hoge betrokkenheid vs. lage betrokkenheid) 

Ten slotte bleek een marginale significante driewegsinteractie tussen meetmoment, greenwas-

hing en betrokkenheid (F(1,211) = 3.84, p = .05). Dit betekende dat enkel in het geval van een 

valse groene claim (greenwashing) respondenten met een hoge betrokkenheid immers een 

sterkere daling in productattitude vertoonden in vergelijking met respondenten met een lage 

betrokkenheid. Dit effect wordt visueel weergegeven in onderstaande grafiek 5 en 6. 

 

Grafiek 5: Verandering productattitude ingeval van valse groene claim (hoge vs lage betrokkenheid) 
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Grafiek 6: Verandering productattitude ingeval van neutrale advertentie (hoge vs lage betrokkenheid) 

Hypothese 3c / 4c: Bedrijfsattitude 

Uit de analyse bleek een significante interactie tussen meetmoment en greenwashing 

(F(1,211) = 44.13, p < .01). Concreet betekende dit dat voor de bekendmaking van greenwashing 

respondenten in de conditie met een valse claim hoger scoorden op bedrijfsattitude (M = 5.41, 

SD = 1.14) in vergelijking met de respondenten in de conditie met de neutrale advertentie 

(M = 4.09, SD = 1.21). Voorts bleek dat dit effect tussen de valse claim en de neutrale advertentie 

echter verdween na de bekendmaking van greenwashing (respectievelijk M = 2.21, SD = 1.15 vs. 

M = 2.24, SD = 1.00). Dit effect wordt visueel weergegeven in onderstaande grafiek 7. De SPSS 

output kan geraadpleegd worden in bijlage 8. 

 

Grafiek 7: Verandering bedrijfsattitude voor en na bekendmaking greenwashing (Valse claim vs. Neutrale advertentie) 
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Bovendien werd geen significante interactie vastgesteld tussen meetmoment en betrokkenheid 

(F(1,211) = 2.00, p > .05).  

 

Ten slotte bleek geen significante drieweginteractie tussen meetmoment, greenwashing en be-

trokkenheid (F(1,211) = .00, p > .05).  

 

Hypothese 5 

Een T-test voor onafhankelijke steekproeven werd uitgevoerd om de toekomstige aankoop van 

laag betrokken respondenten te vergelijken met die van hoog betrokken respondenten. Uit de 

analyse bleek een significant verschil in scores voor laag betrokken respondenten en hoog be-

trokken respondenten (F(199.89) = -2.79, p < .01). Concreet betekende dit dat hoog betrokken 

consumenten (M = 4.16, SD = 1.26) in de toekomst een grotere poging gaan doen  milieubewust 

te kopen, door het kiezen voor ecologische alternatieven en het grondiger opzoeken van  infor-

matie rond duurzaamheidsinspanningen van bedrijven, in vergelijking met laag betrokken res-

pondenten  (M = 3.73, SD = 0.98). De SPSS output kan geraadpleegd worden in bijlage 9. 

Profiel duurzame/groene consument. 

In de literatuur werd gezocht naar een profiel van groene consument. Daarbij werd duidelijk dat 

er geen éénduidig profiel bestaat. Wel werd de vrouw telkens als meest duurzaam beschouwd. 

Hier wordt dieper ingegaan hoe de jonge, groene consument eruit ziet. De analyses die hiervoor 

zijn uitgevoerd, zijn terug te vinden in bijlage 10. 

Geslacht 

De T-test voor onafhankelijke steekproeven wijst uit dat er een significant verschil is tussen tus-

sen mannen en vrouwen bij het aankopen van groene producten gemeten op een 5 puntenschaal 

(nooit – altijd) (F(213) = -2.62, p = .01). Concreet betekent dit dat vrouwen meer groene producten 

kopen (M = 2.93, SD = 0.64) in vergelijking met mannen (M = 2.68, SD = 0.57). Deze resultaten 

bevestigen voorgaande literatuur. 

Buurt waar men is opgegroeid 

Om na te gaan waar de groene consumenten zijn opgegroeid werd een éénwegs ANOVA uitge-

voerd. Uit deze analyse bleek dat de woonplaats (Mstadskern = 2.94, SDstadskern = 0.80; Mbuitenwijk = 

2.90, SDbuitenwijk = 0.60; Mdorpskern = 2.83, SDdorpskern = 0.63; Mplatteland = 2.86, SDplatteland = 0.61) geen 

significant effect had op het al dan niet aankopen van groene producten (F(2, 211) = 0.22, p > 

.05). 

  



 

46 

Politiek spectrum: economisch 

Om het economisch politiek spectrum na te gaan van de groene consument werd een T-test voor 

onafhankelijke steekproeven uitgevoerd. Uit deze analyse bleek dat het economisch politiek 

spectrum van de groene consument significant verschillend was in vergelijking met dat van een 

niet groene consument (F(213) =  3.07, p < .01). Concreet betekent dit dat een groene consument 

socialistischer is opgesteld (M = 42.35, SD = 25.44) in vergelijking met een niet groene consument 

(M = 56.43, SD = 20.14) die meer liberalistisch is opgesteld.  

Politiek spectrum: ethisch 

Om het ethisch politiek spectrum na te gaan van de groene consument werd een T-test voor 

onafhankelijke steekproeven uitgevoerd. Uit deze analyse bleek dat het ethisch politiek spectrum 

van de groene consument significant verschillend was in vergelijking met dat van een niet groene 

consument (F(213) = 2.13, p < .05). Concreet betekent dit dat een groene consument progres-

siever is opgesteld (M = 26.61, SD = 20.20) in vergelijking met een niet groene consument (M = 

36.08, SD = 20.18). 
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2.5 Discussie 

In dit onderdeel wordt dieper ingegaan op de gevonden resultaten uit het voorgaande deel. Alge-

meen werden de verwachtingen bevestigd. Groene advertenties creëren een hogere aankoopin-

tentie en positievere attitudes tegenover het product en de onderneming in vergelijking met neu-

trale advertenties. Eenmaal de greenwashing werd ontdekt, kenden de consumenten die werden 

blootgesteld aan de groene advertenties een grotere daling in aankoopintentie en bijhorende at-

titudes. Daarnaast werd deze daling in grote mate beïnvloed door betrokkenheid. Hoog betrokken 

consumenten verwerken de informatie volgens het ELM-model via de centrale route. Deze con-

sumenten zijn gemotiveerd om de centrale boodschap (groene claim) te verwerken op een cog-

nitieve manier. Wanneer later wordt ontdekt dat deze groene claim niet oprecht is, brengt dit een 

hevigere reactie teweeg bij hoog betrokken consumenten in vergelijking met laag betrokken con-

sumenten die de boodschap op een ongemotiveerde/onbewuste manier verwerken. Deze hevi-

gere reactie wordt vertaald in een sterkere daling in aankoopintentie, productattitudes en bedrijfs-

attitude.  

Om verwarring zoveel mogelijk te voorkomen wordt verder gesproken van groep één en groep 

twee. De groepering wordt in onderstaande tabel 7 verduidelijkt.  

Tabel 7: Definiëring Groep één en Groep twee 

 Valse groene claim Neutrale advertentie 

Lage betrokkenheid 
Groep 1 Groep 2 

Hoge betrokkenheid 

Ten eerste zal dieper ingegaan worden op de variabele bedrijfsattitude. De consumenten met 

een hoge betrokkenheid kenden namelijk geen sterkere daling in bedrijfsattitude na de ontdekking 

van greenwashing in vergelijking met consumenten met een lage betrokkenheid. Hierbij werd 

hypothese 4c niet bevestigd.  

Vooraleer een mogelijke verklaring wordt gegeven, wordt eerst dieper ingegaan op de ontwikke-

ling van bedrijfsattitudes aan de hand van de attributietheorie. Deze theorie, uit de psychologie, 

beschrijft hoe mensen het gedrag van anderen verklaren aan de hand van oorzaak en gevolg 

(Heider, 1994). De attributietheorie kan ook worden gebruikt in marketing waarbij consumenten 

proberen te achterhalen waarom bedrijven precies bepaalde acties ondernemen (Harvey & 

Weary, 1984).  Consumenten krijgen een bepaalde perceptie van de (duurzame) activiteiten van 

een bedrijf (bijvoorbeeld: milieuvriendelijke productietechnologieën). Op basis van deze percep-

ties wordt nagedacht waarom bedrijven dit doen (bijvoorbeeld: vanwege respect voor de natuur, 

opgelegde wetgeving, druk van leveranciers/concurrentie…). Consumenten doorlopen hetzelfde 
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proces na de blootstelling aan communicatie. Ze gaan bijvoorbeeld nadenken waarom bedrijven 

bepaalde zaken hebben gecommuniceerd. Het vergelijken van de communicatie en de daadwer-

kelijke acties leidt tot het vormen van attitudes tegenover het bedrijf (Nyilasy, Gangadharbatla, & 

Paladino, 2012).  Volgens het ELM-model zijn hoog betrokken consumenten meer gemotiveerd 

om de boodschap te verwerken en dus ook de acties met de percepties te verifiëren, in vergelij-

king met de laag betrokken consumenten (Petty & Cacioppo, 1986). 

In dit onderzoek dienden de respondenten in het eerste deel van de vragenlijst een bedrijfsatti-

tude te vormen tegenover de fictieve ondernemingen Njum of Voki. Aangezien de respondenten 

enkel werden blootgesteld aan de advertentie en geen verdere informatie kregen over de onder-

neming is de eerste bedrijfsattitude relatief oppervlakkig. De respondenten (hoog en laag betrok-

ken) van groep één kenden een positievere attitude tegenover de ondernemingen in vergelijking 

met groep twee. In het tweede deel van de vragenlijst kregen de respondenten meer informatie 

omtrent de daadwerkelijke acties van de onderneming. Pas daarna kon de communicatie verge-

leken worden met de acties van de onderneming. Om die reden was de respondent pas in het 

tweede deel van de vragenlijst in staat om een concrete bedrijfsattitude te ontwikkelen. De eerste 

meting kan dus tot vertekende beelden leiden. Dit kan een mogelijke verklaring zijn waarom hoog 

en laag betrokken consumenten een soortgelijke daling kennen in bedrijfsattitudes tegenover de 

onderneming Njum (laag betrokken) of Voki (hoog betrokken). Om zeker te zijn is verder onder-

zoek aangewezen. 

In de rapportering kwam ook de drieweginteractie van productattitude tussen meetmoment, 

greenwashing en betrokkenheid aan bod. Deze marginaal significante interactie wees uit dat de 

productattitude enkel een sterkere daling kende tussen hoog en laag betrokken consumenten in 

het geval van blootstelling aan de valse claim. Consumenten (hoog en laag betrokken) die werden 

blootgesteld aan de neutrale advertentie kenden een soortgelijke daling in productattitude.  

Ingeval van blootstelling aan de valse groene claims werd in eerste instantie de attitude geba-

seerd op de productspecificaties, maar ook de groene claims speelden een rol. Bij hoog betrok-

ken consumenten werden deze nog beter verwerkt en resulteerde dit in hogere scores. Eenmaal 

de greenwashing werd ontdekt, daalden de productattitudes van zowel hoog als laag betrokken 

consumenten. Voor hoog betrokken consumenten was deze ontdekking een grotere shock waar-

door de cijfers sterker daalden in vergelijking met laag betrokken consumenten. Maar deze ster-

kere daling gold niet voor alle hoog betrokken consumenten.  

Ingeval van blootstelling aan de neutrale advertentie werd de attitude tegenover het product enkel 

gebaseerd op de productspecificaties. De hoog betrokken consumenten kregen meer productin-
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formatie en verwerkten deze grondiger, wat leidde tot hogere scores. Toch lagen de productatti-

tudes van groep 2 lager dan die van groep 1. De ontdekking van greenwashing resulteerde ook 

hier in een daling van de productattitude. Het verschil met groep 1 is dat hier de daling tussen 

hoog en laag betrokken consumenten gelijkaardig verliep. Dit kan te wijten zijn aan het feit dat de 

greenwashing bij groep 2 een kleinere shock teweegbracht omdat men geen verwachtingen had 

omtrent de milieuvriendelijke acties van het bedrijf. De ontdekking van greenwashing leidde in dit 

geval tot een daling in productattitude maar niet tot een sterkere daling bij hoog betrokken con-

sumenten.  

Als extra hypothese werd het profiel van een jonge groene consument verder onderzocht. Daaruit 

bleek dat de vrouwen groener consumeren in vergelijking met mannen. Daarbij maakte het niet 

uit waar de jongeren opgroeiden: zowel in de stadskern, buitenwijk, dorpskern of platteland ver-

toonden ze een gelijkaardige groene consumptie. Ten slotte werd duidelijk dat groene consumen-

ten socialistischer en progressiever waren ingesteld in vergelijking met niet groene consumenten.  
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Conclusie 

In dit onderzoek werd de reactie op greenwashing geanalyseerd en werd nagegaan of deze re-

actie verschilt bij hoog of laag betrokken consumenten. Om de reactie na te gaan, werden adver-

tenties getoond met misleidende groene claims. Specifiek werd de ‘Sin of Vagueness’, ‘Sin of 

Fibbing’ en de ‘Sin of no Proof’ toegepast in de advertenties. Uit de literatuurstudie blijkt dat spe-

cifieke, werkelijke groene claims leiden tot een hogere aankoopintentie en een positievere attitude 

tegenover de advertentie en het product. Naarmate de claim vager wordt, verkleinen de aankoop-

intenties en positieve attitudes worden vervangen door negatieve attitudes. Dit wordt zowel on-

derzocht voor hoog en laag betrokken consumenten. Op basis van het ELM-model en ‘Customer 

Involvement Profile’ werden productcategorieën gekozen die overeenstemmen met een hoge en 

lage betrokken consument. De productcategorie ‘frisdrank’ (limonade) komt overeen met laag 

betrokken consumenten en de productcategorie ‘smartphone’ komt overeen met hoog betrokken 

consumenten. Dit werd bevestigd door het onderzoek. Dit wil zeggen dat de hoog betrokken con-

sumenten de informatie, dus ook de vage groene claim, van de advertentie (smartphone) grondi-

ger verwerken dan de laag betrokken consumenten (limonade). 

Ten eerste werd onderzocht of consumenten positiever staan tegenover advertenties met een 

groene claim in vergelijking met een advertentie zonder groene claim. De advertentieattitude werd 

nagegaan voor beide productcategorieën (limonade en smartphone). De consumenten die wer-

den blootgesteld aan de advertentie met groene claim dienden zelf uit te maken of deze als vaag 

werd ervaren of niet, er werd verder geen informatie over de groene claim gegeven. Voor beide 

productcategorieën werkten de groene claims effectiever in vergelijking met geen claim. De ad-

vertenties met een groene (weliswaar een vage) claim creëerden een positievere advertentieat-

titude in vergelijking met de neutrale advertenties.  

Ten tweede werd onderzocht of consumenten die werden blootgesteld aan misleidende adver-

tenties heftiger reageren op het feit dat de fictieve ondernemingen niet duurzaam handelen, in 

vergelijking met consumenten die werden blootgesteld aan de neutrale advertentie (zonder 

claim). Dit werd opnieuw nagegaan voor beide productcategorieën. De reactie werd gemeten aan 

de hand van de productattitude, bedrijfsattitude en aankoopintentie. Deze variabelen werden ge-

meten voor en na het ontdekken van de greenwashing. Het onderzoek toonde aan dat de consu-

menten die werden blootgesteld aan de valse groene claim heftiger reageerden op het niet duur-

zaam gedrag van de onderneming in vergelijking met de consumenten die werden blootgesteld 

aan de neutrale advertentie. Deze heftigere reactie werd vertaald in een grotere daling in zowel 

productattitude, bedrijfsattitude als aankoopintentie.  
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Verder werd onderzocht of deze reactie beïnvloed wordt door de betrokkenheid met het product. 

Aangezien hoog betrokken consumenten de boodschap (van de smartphone) beter verwerken, 

werd ervan uitgegaan dat de ontdekking van greenwashing een hevigere reactie als gevolg had 

in vergelijking met laag betrokken consumenten (limonade). Het onderzoek wees uit dat de ver-

wachtingen overeenstemmen met de resultaten. De reactie op greenwashing wordt effectief ge-

modereerd door betrokkenheid waarbij de hoog betrokken consument heftiger reageert dan de 

laag betrokken consument. Deze hevigere reactie wordt vertaald in een sterkere daling in pro-

ductintentie en aankoopintentie. Wat bedrijfsattitude betreft, is de reactie tussen hoog en laag 

betrokken consumenten evenredig (een mogelijke verklaring hiervoor wordt supra besproken, 2.5 

Discussie). 

Uit literatuur blijken socio-demografische gegevens zoals leeftijd, opleidingsniveau, huishoudin-

komen en werkstatus geen goede voorspellers te zijn om de milieuvriendelijkheid te voorspellen. 

In dit onderzoek werd het profiel van de jonge groene consument uitgebreid en kan geconclu-

deerd worden dat de plaats waar hij is opgegroeid geen invloed heeft op de groene consumptie. 

De jonge duurzame consument is vooral vrouwelijk en is socialistisch en progressief ingesteld.  

Als antwoord op de onderzoeksvraag kan dus geconcludeerd worden dat de reactie op green-

washing gemodereerd wordt door betrokkenheid.  

De consumenten toonden, ondanks de vage groene claims, een positieve attitude tegenover de 

advertentie, het product en de onderneming. Dit zorgt ervoor dat greenwashing effectief een pro-

bleem vormt. Consumenten blijken dus niet in staat te zijn om te bepalen of de groene claims 

misleidend zijn of niet (Newell, Goldsmith, & Banzhaf, 1998). Enkel wanneer de greenwashing 

wordt ontdekt door het lekken van informatie door de media, NGO’s (niet gouvernementele orga-

nisaties), … reageren consumenten met negatieve attitudes tegenover het product / de onderne-

ming. Het onderzoek toonde aan dat zo’n 58% van de jongeren ooit al gestopt zijn met het kopen 

van een product vanwege greenwashing. Meestal ging dit om producten als kleding (Primark, 

H&M, Zara), (fris)drank (Coca Cola, Fiji water, Nestlé), cosmetica (MAC), voedsel (tonijn, panga-

sius, eieren) en afwasmiddel. Greenwashing heeft een positief effect, maar slechts op korte ter-

mijn. 

Het is noodzakelijk dat overheden een specifieke wetgeving ontwikkelen rond misleidende groene 

claims. Uit de literatuur bleek dat de controle van marketingcommunicatie voornamelijk werd uit-

gevoerd aan de hand van zelfregulering, maar dit is niet voldoende. De overheid moet er in de 

toekomst beter op toezien welke ondernemingen liegen en deze kunnen bestraffen. Ook de me-

dia en NGO’s kunnen greenwashingpraktijken verminderen door meer informatie te delen met 
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consumenten. Op deze manier worden consumenten beter geïnformeerd en worden ze in staat 

gesteld om valse milieuclaims te onderscheiden van oprechte groene claims.  

Groene marketing heeft nog steeds potentieel in de toekomst, maar daarvoor moeten de pro-

ducten en advertenties wel ontwikkeld worden op een manier die de behoeften en wensen van 

de consumenten effectief beantwoorden. Bovendien moeten deze ondernemingen hun groene 

claims beter kwalificeren.  

Aanbevelingen verder onderzoek 

In dit onderzoek werd vooral nagegaan hoe de consument reageert op de ontdekking van green-

washing. Consumenten worden sceptischer tegenover groene producten waardoor de aankoop-

intentie daalt. Dit is vooral nadelig voor de transparante bedrijven met eerlijke claims. Zij verliezen 

hun competitief voordeel en de bijhorende winsten (Furlow, 2010). Hierdoor raken ze ook minder 

gemotiveerd voor het blijven produceren van milieuvriendelijke producten. Wat het milieu niet ten 

goede komt (Polonsky, et al., 1998). Toekomstig onderzoek kan nagaan hoe consumenten zich 

in de toekomst zullen gedragen. Wat als een greenwashing onderneming zich herneemt en wer-

kelijke acties onderneemt om zich maatschappelijk verantwoord te gedragen? In welke mate ge-

ven consumenten bedrijven een tweede kans en spelen prijzen daarbij een rol? Of wat als bedrij-

ven aan greenwashing doen, maar producten aan een zeer lage prijs kunnen verkopen? Denk 

daarbij bijvoorbeeld aan Primark: iedereen is er tegen, maar de keten blijft wel uitbreiden.  

Beperkingen van het onderzoek 

Dit onderzoek heeft een aantal beperkingen die hier kort zullen worden besproken.  

Een eerste beperking is de steekproefmethode. Voor dit onderzoek werd gebruik gemaakt van 

een gemakkelijkheidssteekproef. Respondenten (studenten) werden via Minerva en Facebook 

aangespoord voor het invullen van de vragenlijst. Deze steekproef is noch gegarandeerd accu-

raat, noch gegarandeerd precies. De selectiefout kan bij deze steekproef groot zijn, waardoor 

geen uitspraak kan worden gedaan over de representativiteit. Deze beperking is echter wel gering 

omdat de populatie relatief homogeen is (studenten van Universiteit Gent). Hoe homogener de 

populatie, hoe kleiner de vertekening (De Pelsmacker & Van Kenhove, 2014).  

Een tweede beperking zijn de advertenties en de blootstelling ervan. Voor dit werkstuk, heb ik 

zelf de advertenties ontwikkeld voor fictieve bedrijven. Dit kan onprofessioneel overkomen. Bo-

vendien zorgen deze fictieve merknamen en zelf ontwikkelde advertenties voor een lagere ex-

terne validiteit, waardoor de veralgemeenbaarheid van de verkregen resultaten in het gedrang 

komt. In verder onderzoek is het daarom aangeraden om professionele advertenties op te nemen 
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voor betere resultaten. Daarbovenop was er in dit onderzoek sprake van een gedwongen bloot-

stelling aan de consument. Hierdoor is het mogelijk dat de consument meer aandacht schenkt 

aan de advertentie dan hij normaal zou doen. Bovendien zijn er gedurende de blootstelling weinig 

externe factoren die de keuze of vorming van attitudes kunnen beïnvloeden. Hierdoor komt de 

externe validiteit opnieuw in het gedrang (De Pelsmacker & Van Kenhove, 2014).  
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Bijlage 2: Vragenlijst 

Vragenlijst 

Q7 Hoi! Eerst wil ik je bedanken om deze enquête te willen invullen.  

In het kader van mijn masterproef aan de Universiteit Gent – handelswetenschappen, commercieel beleid – voer ik een onder-

zoek uit rond consumentengedrag bij UGent-studenten. Mijn enquête gaat specifiek rond de productcategorie limonade of 

smartphone. 

Het invullen van de vragenlijst zal zo’n 7-tal minuten in beslag nemen. Neem rustig de tijd om de enquête op een eerlijke en 

volledige manier in te vullen.  Het is belangrijk dat je het antwoord aanduidt dat het best bij jou past. Via deze enquête peil ik 

naar jouw mening, foute antwoorden zijn dus niet mogelijk! Alle antwoorden die je geeft, zullen strikt vertrouwelijk en ano-

niem worden behandeld. 

Indien je kans wil maken op het winnen van een prijs, dien je op het einde van de enquête jouw e-mailadres na te laten.      

Alvast heel erg bedankt voor uw medewerking!  Emma Callens 

Q5 In welke maand ben je geboren? 

o Januari, februari, maart  (1)  

o April, mei, juni  (2)  

o Juli,augustus, september  (3)  

o Oktober, november, december  (4)  

 

End of Block: Default Question Block 
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Start of Block: Block meten van involvement (deel 1) 

Respondenten die geboren zijn in eerste helft van het jaar 

Q97  In welke mate ben je akkoord met volgende stellingen? 

 

Helemaal 

niet ak-

koord (2) 

Niet ak-

koord (3) 

Enigszins 

niet ak-

koord (4) 

Neutraal 

(5) 

Enigszins 

akkoord (6) 

Akkoord 

(7) 

Helemaal 

akkoord (8) 

Limonade is belangrijk 

voor mij (1)  
o  o  o  o  o  o  o  

Limonade drinken brengt 

risico's met zich mee (6)  
o  o  o  o  o  o  o  

Ik hou ervan om mezelf li-

monade te zien drinken 

(8)  

o  o  o  o  o  o  o  

Limonade drinken geeft 

me een goed gevoel (12)  
o  o  o  o  o  o  o  

 

Respondenten die geboren zijn in tweede helft van het jaar 

Q98  In welke mate ben je akkoord met volgende stellingen? 

 

Helemaal 

niet ak-

koord (2) 

Niet ak-

koord (3) 

Enigszins 

niet ak-

koord (4) 

Neutraal 

(5) 

Enigszins 

akkoord (6) 

Akkoord 

(7) 

Helemaal 

akkoord (8) 

Een smartphone is be-

langrijk voor mij (1)  
o  o  o  o  o  o  o  

Een smartphone gebrui-

ken brengt risico's met 

zich mee (6)  

o  o  o  o  o  o  o  

Ik hou ervan om mezelf 

te zien met een 

smartphone (8)  

o  o  o  o  o  o  o  

Een smartphone gebrui-

ken geeft me een goed 

gevoel (12)  

o  o  o  o  o  o  o  

End of Block: Block meten van involvement (deel 1) 
 

Start of Block: Block NJUM 1.1 

Indien geboren in de eerste helft van het jaar kreeg men volgende tekst en één van de advertenties te zien 
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Q12 Het is een warme zomerdag en je bent met je vrienden/vriendinnen onderweg naar zee. Aangezien je nog een hele rit voor 

de boeg hebt, beslis je om onderweg even te stoppen voor het aankopen van een aantal flesjes frisse limonade. In de winkel 

staan 4 merken, je ziet onderstaande advertentie en kiest voor het merk NJUM. Je betaalt voor 4 flesjes van een halve liter 

€4,35, wat een normale prijs is. 

(januari, februari, maart) 

 

(april, mei, juni) 

 

Indien geboren in de tweede helft van het jaar kreeg men volgende tekst en één van de advertenties te zien 

Q56 Je huidige smartphone werkt niet meer optimaal en je overweegt een nieuwe te kopen. Je ziet onderstaande foto op Face-
book en je beslist om een VOKI smartphone te kopen. Je kiest hiervoor vanwege de interessante specificaties (5.8 inch touch-
screen met Gorilla Glass, 12 megapixel camera, stof- en waterbesteding, 64 of 256 GB opslaggeheugen...). De prijs van het toe-
stel is van hetzelfde niveau als dat van de alternatieven in de markt. 

(juli, augustus, september) 

 

(oktober, november, december) 

 

 

 Q22 Welk gevoel krijg je bij het merk ….? 

 
Zeer negatief 

(1) 
Negatief (2) 

Enigszins 

negatief (3) 
neutraal (4) 

Enigszins 

positief (5) 
Positief (6) 

Zeer positief 

(7) 

  (1)  o  o  o  o  o  o  o  
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Q15 Wat vind je van de advertentie? 

 3 2 1 0 1 2 3  

 1 (1) 2 (2) 3 (3) 4 (4) 5 (5) 6 (6) 7 (7)  

Onaangenaam o  o  o  o  o  o  o  Aangenaam 

Onaantrekkelijk o  o  o  o  o  o  o  Aantrekkelijk 

Ongeloofwaar-

dig 
o  o  o  o  o  o  o  Geloofwaar-

dig 

Niet ecologisch o  o  o  o  o  o  o  Ecologisch 

Niet over-

tuigend 
o  o  o  o  o  o  o  Overtuigend 

 

Q16 Welk imago koppel je aan het product? 

 3 2 1 0 1 2 3  

 1 (1) 2 (2) 3 (3) 4 (4) 5 (5) 6 (6) 7 (7)  

Slecht o  o  o  o  o  o  o  Goed 

Goedkoop o  o  o  o  o  o  o  Duur 

Lage 

kwaliteit 
o  o  o  o  o  o  o  Hoge 

kwaliteit 

Niet duur-

zaam 
o  o  o  o  o  o  o  Duurzaam 

Ongezond o  o  o  o  o  o  o  Gezond 
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Q17 Welk imago koppel je aan het bedrijf? 

 3 2 1 0 1 2 3  

 1 (1) 2 (2) 3 (3) 4 (4) 5 (5) 6 (6) 7 (7)  

Niet mi-

lieubewust 
o  o  o  o  o  o  o  Milieu-

bewust 

Niet inno-

vatief 
o  o  o  o  o  o  o  Innovatief 

Niet duur-

zaam 
o  o  o  o  o  o  o  Duurzaam 

 

Q18 In welke mate zou je zelf kiezen voor de limonade van NJUM? 

Zeker niet Zeker wel 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

 

Ontdekking greenwashing 

Ingeval van Limonade 
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(januari, februari, maart) 

 

 

Q20 Enkele dagen later lees je een krantenartikel waarin 

NJUM wordt beschreven als een niet duurzame onderne-

ming.  Slechts 39% van de plastiek flessen worden gerecy-

cleerd, de overige 61% komt terecht op afvalplaatsen of 

zelfs de oceaan. Dit terwijl de onderneming aangeeft 

dat alle (100%) flesjes worden gerecycleerd.  

(april, mei, juni) 

 

 

Q35 Enkele dagen later lees je een krantenartikel 

waarin NJUM wordt beschreven als een niet duurzame on-

derneming.  Slechts 39% van de plastiek flessen worden ge-

recycleerd, de overige 61% komt terecht op afvalplaat-

sen of zelfs de oceaan.  

  

Ingeval van Smartphone 

(juli, augustus, september) 

 

 

Q20 Enkele dagen later lees je een krantenartikel waarin 

NJUM wordt beschreven als een niet duurzame onderne-

ming.  Slechts 39% van de plastiek flessen worden gerecy-

cleerd, de overige 61% komt terecht op afvalplaatsen of 

zelfs de oceaan. Dit terwijl de onderneming aangeeft 

dat alle (100%) flesjes worden gerecycleerd.  

oktober, november, december) 

 

 

Q35 Enkele dagen later lees je een krantenartikel 

waarin NJUM wordt beschreven als een niet duurzame on-

derneming.  Slechts 39% van de plastiek flessen worden ge-

recycleerd, de overige 61% komt terecht op afvalplaat-

sen of zelfs de oceaan.  
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 Q23 Hoe is sta je tegenover het merk Njum/Voki na het vernemen van deze informatie: 

 
Zeer 

negatief (1) 
Negatief (2) 

Enigszins 

negatief (3) 
Neutraal (4) 

Enigszins 

positief (5) 
Positief (6) 

Zeer positief 

(7) 

  (1)  o  o  o  o  o  o  o  

 

 

Q24 Indien je opnieuw limonade/smartphone gaat aankopen, ga je NJUM/VOKI overwegen? 

Zeker niet Zeker wel 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

Q26 Welk imago koppel je aan het product? 

 3 2 1 0 1 2 3  

 1 (1) 2 (2) 3 (3) 4 (4) 5 (5) 6 (6) 7 (7)  

Slecht o  o  o  o  o  o  o  Goed 

Goedkoop o  o  o  o  o  o  o  Duur 

Lage 

kwaliteit 
o  o  o  o  o  o  o  Hoge 

kwaliteit 

Niet duur-

zaam 
o  o  o  o  o  o  o  Duurzaam 

Ongezond o  o  o  o  o  o  o  Gezond 
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Q27 Welk imago koppel je aan het bedrijf? 

 3 2 1 0 1 2 3  

 1 (1) 2 (2) 3 (3) 4 (4) 5 (5) 6 (6) 7 (7)  

Niet mi-

lieubewust 
o  o  o  o  o  o  o  Milieu-

bewust 

Niet inno-

vatief 
o  o  o  o  o  o  o  Innovatief 

Niet duur-

zaam 
o  o  o  o  o  o  o  Duurzaam 
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Q25 Duid het antwoord aan dat best aansluit bij jouw mening (LIMONADE) 

 
Helemaal 

akkoord (1) 

Niet ak-

koord (2) 

Eerder niet 

akkoord (3) 
Neutraal (4) 

Eerder ak-

koord (5) 
Akkoord (6) 

Helemaal 

akkoord (7) 

De kans dat 

ik mijn vol-

gende aan-

koop milieu-

bewuster 

pleeg is 

groot (1)  

o  o  o  o  o  o  o  

Volgende 

keer dat ik 

limonade 

koop, kies ik 

voor limo-

nade in gla-

zen flessen 

(beter recy-

cleerbaar) 

(2)  

o  o  o  o  o  o  o  

De kans dat 

ik bij mijn 

volgende 

aankoop 

meer infor-

matie op-

zoek rond 

duurzaam-

heidsinspan-

ningen van 

bedrijven is 

groot (3)  

o  o  o  o  o  o  o  
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Q68 Duid het antwoord aan dat best aansluit bij jouw mening (SMARTPHONE) 

 
Helemaal 

akkoord (1) 

Niet ak-

koord (2) 

Eerder niet 

akkoord (3) 
Neutraal (4) 

Eerder ak-

koord (5) 
Akkoord (6) 

Helemaal 

akkoord (7) 

De kans dat 

ik mijn vol-

gende aan-

koop milieu-

bewuster 

pleeg is 

groot (1)  

o  o  o  o  o  o  o  

Volgende 

keer dat ik 

een 

smartphone 

koop, geef ik 

de voorkeur 

aan een eco-

logisch mo-

del (2)  

o  o  o  o  o  o  o  

De kans dat 

ik bij mijn 

volgende 

aankoop 

meer infor-

matie op-

zoek rond de 

duurzaam-

heidsinspan-

ningen van 

bedrijven is 

groot (3)  

o  o  o  o  o  o  o  
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Start of Block: Meten Involvement (deel 2) 

Q104  In welke mate ben je akkoord met volgende stellingen? 

 

Helemaal 

niet ak-

koord (1) 

Niet ak-

koord (2) 

Enigszins 

niet ak-

koord (3) 

Neutraal 

(4) 

Enigszins 

akkoord (5) 

Akkoord 

(6) 

Helemaal 

akkoord (7) 

Limonade drinken is 

een belangrijk deel 

van mijn leven (1)  

o  o  o  o  o  o  o  

Niets kan fout lopen 

als je limonade drinkt 

(2)  

o  o  o  o  o  o  o  

Limonade drinken 

helpt me mezelf uit te 

drukken (3)  

o  o  o  o  o  o  o  

Limonade past in mijn 

levensstijl (4)  
o  o  o  o  o  o  o  

Limonade drinken is 

een goede manier om 

te ontspannen (5)  

o  o  o  o  o  o  o  
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Q105  In welke mate ben je akkoord met volgende stellingen? 

 

Helemaal 

niet ak-

koord (1) 

Niet ak-

koord (2) 

Enigszins 

niet ak-

koord (3) 

Neutraal 

(4) 

Enigszins 

akkoord (5) 

Akkoord 

(6) 

Helemaal 

akkoord (7) 

Een smartphone is een 

belangrijk deel in mijn 

leven (1)  

o  o  o  o  o  o  o  

Niets kan fout lopen 

als je een smartphone 

gebruikt (2)  

o  o  o  o  o  o  o  

Een smartphone helpt 

me om mezelf uit te 

drukken (3)  

o  o  o  o  o  o  o  

Een smartphone past 

in mijn levensstijl (4)  
o  o  o  o  o  o  o  

Een smartphone is een 

goede manier om te 

ontspannen (5)  

o  o  o  o  o  o  o  

 

End of Block: Meten Involvement (deel 2) 
 

 

Start of Block: Green purchase intention & behavior 

Q101 In ontwikkelde landen is massaconsumptie normaal, ondanks dit gepaard gaat met ernstige milieuvervuiling. Welke levens-

stijl moeten wij in België volgens jou aannemen? 

o Om milieuvervuiling tegen te gaan, moeten we afstappen van de massaconsumptie  (1)  

o Maakt niet uit. Als we graag massaal consumeren, waarom niet?  (2)  
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Q99 Groene producten zijn duur, niet-groene producten zijn goedkoper, welke producten kies jij normaal gezien? 

o Ik kies 'groene producten', ook al zijn ze iets duurder  (1)  

o Ik kies de goedkoopste producten, maakt niet uit of ze groen zijn of niet  (2)  

 

 

 

Q100 In welke mate koop jij groene producten in de supermarkt (in het algemeen)? 

 Nooit (1) Bijna nooit (2) Soms (3) Bijna altijd (4) Altijd (5) 

  (2)  

o  o  o  o  o  

End of Block: Green purchase intention & behavior 
 

Start of Block: Block Sociodemografisch 

Q103 De enquête is bijna rond. Volgende vragen hebben betrekking op wie je bent. 

 

Q41 Ik ben een... 

o Man  (1)  

o Vrouw  (2)  
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Q108 Ik studeer aan de faculteit... 

o Letteren en Wijsbegeerte  (1) 

o Recht en Criminologie  (2)  

o Wetenschappen  (3)  

o Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen  (4)  

o Ingenieurswetenschappen en Architectuur  (5)  

o Economie en bedrijfskunde  (6)  

o Diergeneeskunde  (7)  

o Psychologie en Pedagogische Wetenschappen  (8)  

o Bio-ingenieurswetenschappen  (9)  

o Farmaceutische Wetenschappen  (10)  

o Politieke en Sociale Wetenschappen  (11)  

 

 

 

Q51 De buurt waarin ik opgroeide, kan het best omschreven worden als... 

o een stadskern  (1)  

o een buitenwijk van een stad  (2)  

o het centrum van een gemeente (dorpskern)  (3)  

o platteland (tussen dorpen/steden)  (4)  
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Q53 In welk type woning wonen jouw ouders (in geval van gescheiden ouders: kies ouder waar je meest tijd doorbrengt)? 

o Studio  (1)  

o Groot appartement  (2)  

o Klein appartement  (3)  

o Rijhuis  (4)  

o Halfopen woning  (5)  

o Vrijstaande woning  (6)  

 

 

 
Q43 Ik was/ben lid van een... (meerdere antwoorden mogelijk) 

▢ Politieke partij  (1)  

▢ Milieuvereniging  (2)  

▢ Jeugdbeweging  (3)  

▢ dierenrechtenorganisatie  (4)  

▢ Studentenvereniging  (5)  

▢ Andere:  (6) ________________________________________________ 
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Q44 Ik positioneer mezelf als volgt in het politieke spectrum: 
 Links Centrum Rechts 

 
 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

 

Economisch: links (=socialistisch), rechts (liberaal) () 

 

Ethisch: links (=progressief), rechts (=conservatief) () 

 

 

Q45 Informeer jij jezelf rond de duur de duurzaamheid van ondernemingen? (bv. een product googelen) 

o Ja  (1)  

o Nee  (2)  

 

 
 
Q46 Ben je ooit al gestopt met het kopen van een product nadat je ontdekte dat de onderneming niet duurzaam is? (bv. kinder-
arbeid, vervuiling, ...) 

o Ja  (1)  

o Nee  (2)  

 

 
 
Q47 Over welke onderneming/ product ging dit? 

________________________________________________________________ 
 

 
 
Q84 Laat hier jouw e-mailadres na indien je kans wil maken op het winnen van een prijs 

________________________________________________________________ 
 

 
 
Q107 Danku voor het volledig invullen van deze enquête.  
 
 
Emma Callens 
 
End of Block: Block Sociodemografisch 
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Bijlage 3: SPSS output Factoranalyses 

Factoranalyse ‘Betrokkenheid’ 
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Verwijderen ‘InvolvNjum6’ en ‘InvolvNjum2’ (variabelen omtrent risico) 
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Factoranalyse ‘Advertentieattitude’ 

 

 



 

87 

Factoranalyse ‘Productieattitude1’ 
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Factoranalyse ‘Bedrijfsattitude1’ 
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Factoranalyse ‘Productattitude2’ 
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Factoranalyse ‘Bedrijfsattitude2’ 
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Factoranalyse ‘Toekomstige aankoop’ 
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Bijlage 4: SPSS output hypothese 1  

 

 

Bijlage 5: SPSS output hypothese 2 
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Bijlage 6: SPSS output hypothese 3a / 4a 
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Bijlage 7: SPSS Output hypothese 3b / 4b 

 

 

< 

< 
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Bijlage 8: SPSS Output hypothese 3c / 4c 

 

 

< 

< 
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Bijlage 9: SPSS output hypothese 5 
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Bijlage 10: SPSS output analyses profiel groene consument 

Geslacht 

 

 

Buurt waar men opgroeide 
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Economisch politiek spectrum 

 

 
 

 
 

Ethisch politiek spectrum 

 

 
 

 


