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Voorwoord 

 

Dit rapport vormt het eindresultaat van een onderzoek naar het toepassen van 

gedragswetenschappen in de  retailsector (voeding) ten voordele van een meer duurzaam 

consumptiepatroon. Deze studie had tot doel academische inzichten uit de 

gedragswetenschappen te vertalen naar praktische en haalbare toepassingen voor retailers. 

Een belangrijk onderdeel van de doelstelling was dat enkele interventies in de praktijk werden 

toegepast, geanalyseerd en geëvalueerd. Aan de hand hiervan werden aanbevelingen 

geformuleerd op beleidsniveau en voor retailers. 

Deze studie werd uitgevoerd in opdracht van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie 

(LNE) van de Vlaamse Overheid. Onderzoekers van de Universiteit Gent (Faculteit Economie & 

Bedrijfskunde – vakgroep Marketing) stelden het onderzoek op volgens hun academische 

invalshoek. Voor het praktische gedeelte werd er nauw samengewerkt met Colruyt Laagste 

Prijzen. Ten slotte werd het onderzoek gedurende het hele proces ondersteund door het advies 

van een stuurgroep bestaande uit afgevaardigden van verschillende belangenhebbende 

organisaties (Vlaams Instituut voor Gezondheidspreventie en Ziektebestrijding, Openbare 

Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij en LNE).  

De resultaten van het onderzoek werden besproken op een studiedag (14 december 2016) te 

Brussel. We hopen zowel retailers als beleidsmakers te inspireren met de resultaten die 

gebundeld zijn in dit rapport. Laat dit onderzoek een duwtje in de rug zijn voor vele 

vervolgonderzoeken en praktische toepassingen. 

 

 

14 december 2016 

 

Hendrik Slabbinck 

Jolien Vandenbroele 

Anneleen Van Kerckhove 

Iris Vermeir 

 

Vakgroep Marketing – Faculteit Economie & Bedrijfskunde – Universiteit Gent 



  

V 
 

Inhoud 
 

1. Situering .............................................................................................................................................................. 1 

2. Theoretisch kader ............................................................................................................................................ 3 

3. Procedure ........................................................................................................................................................... 4 

4. Extrapolatie van de theoretische principes ........................................................................................... 6 

4.1 Gedragseconomische principes: nudges ............................................................................................. 7 

4.1.1 Sensorisch ................................................................................................................................................ 8 

4.1.2 Labels en grafisch ............................................................................................................................... 19 

4.1.3 Positie ...................................................................................................................................................... 28 

4.1.4 Algemeen in-store .............................................................................................................................. 37 

4.2 Observatie van het ideaal ........................................................................................................................ 45 

4.3 Scorekaart: confrontatie van de wat en de waarom ...................................................................... 50 

5. Nudge audit tool en toepassing .................................................................................................................. 53 

6. Handelingsperspectief eiwitproducten ..................................................................................................... 57 

6.1. Mogelijke invalshoeken ........................................................................................................................... 58 

6.1.1 Verminderde vleesconsumptie ...................................................................................................... 58 

6.1.2 Focus op minder milieubelastende vleessoorten ................................................................... 58 

6.1.3 Invalshoek interventiepakket: ‘consuminderen’ ...................................................................... 58 

6.2 Voorstel interventiepakket ...................................................................................................................... 60 

6.3 Theoretische onderbouwing .................................................................................................................. 61 

6.3.1 Portiegrootte verkleinen .................................................................................................................. 61 

6.3.2 Middelste optie .................................................................................................................................... 62 

6.3.3 Portielabels ............................................................................................................................................ 63 

6.3.4 Optimale positie .................................................................................................................................. 64 

6.4 Labotest .......................................................................................................................................................... 67 

6.4.1 Design ..................................................................................................................................................... 67 

6.4.2 Participanten ......................................................................................................................................... 67 

6.4.3 Labowinkel ............................................................................................................................................ 68 

6.4.4 Meetinstrumenten .............................................................................................................................. 69 

6.4.5 Resultaten .............................................................................................................................................. 70 

6.5 Winkeltest ...................................................................................................................................................... 76 

6.5.1 Opstelling .............................................................................................................................................. 77 

6.5.2 Verkoop per maand ........................................................................................................................... 77 

6.5.3 Vergelijking met eerdere verkoop en controlewinkels ........................................................ 78 

6.5.4 Verkoop per week .............................................................................................................................. 79 



  

VI 
 

6.5.5 Verkoop per huishoudtype ............................................................................................................. 80 

6.5.6 Verkoop per geslacht ........................................................................................................................ 81 

6.5.7 Invloed op andere vleesaankopen ............................................................................................... 81 

6.5.8 Conclusie ................................................................................................................................................ 82 

7. Handelingsperspectief vegetarische producten .................................................................................... 83 

7.1 Mogelijke invalshoeken ............................................................................................................................ 84 

7.1.1 Minder dierlijke eiwitten .................................................................................................................. 84 

7.1.2 Plantaardige consumptie stimuleren .......................................................................................... 84 

7.1.3 Gevarieerd eten ................................................................................................................................... 84 

7.1.4 Invalshoek interventiepakket: ‘consumeerderen’ ................................................................... 85 

7.2 Voorstel interventiepakket ...................................................................................................................... 86 

7.3 Theoretische onderbouwing .................................................................................................................. 87 

7.3.1 Optimale positie .................................................................................................................................. 87 

7.3.2 Passieve degustatie ............................................................................................................................ 88 

7.3.3 ‘Vind ik lekker’ ...................................................................................................................................... 89 

7.4 Labotest .......................................................................................................................................................... 91 

7.4.1 Design ..................................................................................................................................................... 91 

7.4.2 Participanten ......................................................................................................................................... 92 

7.4.3 Labowinkel ............................................................................................................................................ 92 

7.4.4 Meetinstrumenten .............................................................................................................................. 95 

7.4.5 Resultaten .............................................................................................................................................. 96 

7.5 Winkeltest ................................................................................................................................................... 102 

7.5.1 Opstelling ........................................................................................................................................... 103 

7.5.2 Algemene verkoop van alle vegetarische producten ........................................................ 104 

7.5.3 Analyse per product ....................................................................................................................... 106 

7.5.4 Conclusie ............................................................................................................................................. 112 

8. Handelingsperspectief seizoensgroenten en -fruit ........................................................................... 113 

8.1 Mogelijke invalshoeken ......................................................................................................................... 114 

8.1.1 Oorsprong .......................................................................................................................................... 114 

8.1.2 Biologisch ........................................................................................................................................... 114 

8.1.3 Invalshoek interventiepakket: ‘consumanderen’ .................................................................. 114 

8.2 Voorstel interventiepakket ................................................................................................................... 115 

8.3 Theoretische onderbouwing ............................................................................................................... 116 

8.3.1 Priming A: shape mimicry en beweging ................................................................................. 116 

8.3.2 Priming B: sociale norm ................................................................................................................ 117 

8.3.3 Optimale positie ............................................................................................................................... 118 



  

VII 
 

8.3.4 Productspecifiek ............................................................................................................................... 118 

8.4 Labotest ....................................................................................................................................................... 120 

8.4.1 Design .................................................................................................................................................. 120 

8.4.2 Participanten ...................................................................................................................................... 121 

8.4.3 Labowinkel ......................................................................................................................................... 121 

8.4.4 Meetinstrumenten ........................................................................................................................... 122 

8.4.5 Resultaten ........................................................................................................................................... 123 

8.5 Winkeltest ................................................................................................................................................... 127 

8.5.1 Opstelling ........................................................................................................................................... 128 

8.5.2 Geschiktheid controlewinkels ..................................................................................................... 131 

8.5.3 Effect van het bord ‘seizoen’ en ‘shape mimicry’ ................................................................ 131 

8.5.4 Effect van de middentafel plus het bord ‘seizoen’ en ‘shape mimicry’ ....................... 132 

8.5.5 Effect bord met suggestie ............................................................................................................ 133 

8.5.6 Conclusie ............................................................................................................................................. 134 

9. Overzicht belangrijkste resultaten ............................................................................................................ 135 

10. Aanbevelingen ............................................................................................................................................... 136 

10.1 Aanbevelingen op retailniveau ........................................................................................................ 136 

10.1.1 Verwerkt vlees ................................................................................................................................ 136 

10.1.2 Vegetarische producten.............................................................................................................. 137 

10.1.3 Seizoensgroenten en –fruit ....................................................................................................... 138 

10.1.4 Combineren van nudges ............................................................................................................ 139 

10.2 Aanbevelingen op overheidsniveau ............................................................................................... 140 

10.2.1 Nudge awareness .......................................................................................................................... 140 

10.2.2 Nudge potential............................................................................................................................. 143 

10.2.3 Nudge implementation .............................................................................................................. 144 

10.2.4 En verder… ....................................................................................................................................... 145 

11. Bibliografie ...................................................................................................................................................... 146 



  

1 
 

 

1. Situering  
 

Ons huidig consumptie- en aankooppatroon van voeding is problematisch. Het ligt niet alleen 

aan de basis van de huidige obesitasepidemie, maar zet ook ons leefmilieu en de natuur onder 

druk (Aiking, 2011). De ecologische voetafdruk van de gemiddelde Vlaamse consument 

behoort tot de hoogste in de wereld. Hoewel de Vlaming bereid is om een meer 

milieuverantwoord consumptiepatroon aan te nemen – wat bijvoorbeeld blijkt uit het feit dat 

men het weggooien van eten probeert te beperken (77%) en dat men rekening tracht te 

houden met het seizoen (63%) - is er nog veel ruimte voor verbetering. Slechts 31% van de 

Vlamingen is bereid om minstens 1 dag in de week geen vlees of vis te eten. Maar 31% van de 

Vlamingen houdt rekening met de oorsprong van producten of 23% koopt biologisch geteelde 

voedingsproducten aan (Ipsos, 2012).  

In de praktijk leiden intentieverklaringen vaak niet tot een gedragswijziging waardoor we een 

duidelijke kloof waarnemen tussen de intentie van de burger om milieuverantwoord te 

consumeren en het werkelijke gedrag (de attitude-behaviour gap). Vooral wat betreft 

vleesconsumptie en het aankopen van bepaalde groenten- en fruitsoorten is een 

gedragswijziging pertinent, voornamelijk omdat kleine gedragswijzigingen op deze twee 

vlakken een grote impact op het milieu kunnen hebben (Boer, Schösler & Boersema, 2013). 

Daarenboven wordt de consumptie van voeding gekenmerkt door snelle, routinematige 

beslissingen die door een hele boel factoren wordt beïnvloed. Deze elementen maken het 

interessant om te onderzoeken of een gedragswetenschappelijke aanpak voor  

milieuverantwoorde consumptie kan werken.  

In de beleidsnota Omgeving (2014-2019) zet de Vlaamse overheid in op onder andere 

dagelijkse consumptie waarbij de focus op voeding wordt gelegd. Hierbij is het doel om verder 

te bouwen op reeds bestaande studies die zowel binnen als buiten het beleidsdomein zijn 

uitgevoerd, in samenwerking met de stakeholders, sector en het middenveld. De focus wordt 

gelegd op het verder werk maken van een verdieping van de kennis over consumentengedrag. 

Het doel is om de mogelijkheden omtrent het toepassen van gedragseconomie te 

onderzoeken.  

Het consumptieproces in voeding wordt immers gekenmerkt door snelle en routinematige 

beslissingen die beïnvloed worden door veel externe factoren. De focus in het project ligt 

bijgevolg op gedrag, aangezien informeren in dit proces vaak slechts beperkte effecten heeft. 
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Door middel van testtrajecten met concrete interventies zullen principes uit de 

gedragseconomie worden geëvalueerd.  

De brede doelstelling van dit project is dan ook de ecologische voetafdruk van de gemiddelde 

Vlaamse consument doen dalen. Dit zal bewerkstelligd worden door het dagelijkse aankoop- 

en consumptiepatroon van voeding op een subtiele, niet-dwingende manier in een meer 

milieuverantwoorde richting te sturen, aangezien deze dagelijkse keuzes een grote impact op 

ons milieu kunnen hebben (Ipsos, 2012). Meer specifiek zullen wij handelingsperspectieven 

met betrekking tot vleesconsumptie, vegetarische alternatieven en seizoensgroenten en –fruit 

trachten te vertalen in concrete interventies die geïmplementeerd kunnen worden in een 

retailcontext. Deze studie vormt een eerste stap in het toepassen van gedragswetenschappen 

om het maken van duurzame consumptiekeuzes te vereenvoudigen. 
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2. Theoretisch kader  
 

Een groot deel van de consumentenbeslissingen in de supermarkt wordt niet bewust genomen. 

Het nemen van beslissingen wordt immers door meer elementen beïnvloed dan het louter 

rationele, zoals de klassieke economische theorie dit vooropstelt. De consument wordt 

bijvoorbeeld geprikkeld door externe signalen, kiest op basis van emoties of handelt uit 

gewoonte. Desondanks hanteert sociale marketing vaak een informatieve aanpak, wat niet 

altijd leidt tot de gewenste gedragsverandering. Er wordt bij deze aanpak er immers vanuit 

gegaan dat de consument handelt vanuit een rationeel beslissingsproces. Informeren vraagt 

echter tijd die de consument hieraan niet wil besteden of waarover ze niet beschikken 

(Wansink, Just, Payne & Klinger, 2012).  

Recent is er echter een toenemende aandacht voor het toepassen van gedragswetenschappen 

voor maatschappelijke doeleinden. Nudging betekent het aanpassen van de omgeving 

waardoor consumenten op een subtiele manier gegidst worden naar bepaalde 

consumptiekeuzes (Thaler & Sustein, 2008). Hierbij wordt ingespeeld op systematische 

afwijkingen in het keuzegedrag van de consument, die niet verklaard kunnen worden vanuit 

een rationeel perspectief. Vaak zijn deze keuzes dus eerder beïnvloed door de omgeving, dan 

door een rationele beslissing. Bijgevolg is het toepassen van gedragswetenschappen extra 

interessant aangezien het inspeelt op deze snelle consumptiebeslissingen. Aangezien de 

vooropgestelde interventies dienen om consumenten op een ongedwongen manier te 

begeleiden naar milieuverantwoord aankoopgedrag, adopteren we deze zienswijze met 

betrekking tot het onderzoek.  

Het toepassingsgebied van nudges is heel breed en werd al op verschillende maatschappelijke 

issues toegepast, bijvoorbeeld energie-verbruik, sociale zekerheid en gokgedrag. Daarnaast 

focuste heel wat onderzoek reeds op nudging in relatie tot de gezondheidssector (Alemanno, 

2012; Hanks, Just & Smith, 2012; Guthrie, Mancinco & Lin, 2015). Deze studie heeft echter tot 

doel na te gaan welke mogelijkheden er zijn met betrekking tot duurzaamheid bij voeding (cfr. 

studies Chandon, van Kleef, Wansink e.a.). Daarnaast zijn nudges niet-dwingend en mogen ze 

absoluut niet de keuzevrijheid van de consument beperken. Deze voorwaarde wordt 

gedurende het volledige onderzoek aangehouden. Ten slotte zijn het doorgaans ook vrij 

eenvoudige interventies die makkelijk toepasbaar zijn, zonder al te grote kosten (Thaler & 

Sustein, 2008). 
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3. Procedure 
 

In eerste instantie werd een inventaris opgemaakt van alle gedragseconomische principes die 

relevant zijn in een retail- en voedingscontext en waarvan de effectiviteit reeds werd 

aangetoond in wetenschappelijk onderzoek. Complementair hiermee zijn 

onderzoeksinspanningen gericht op het identificeren van nieuwe principes. Dit laatste kan 

gebeuren aan de hand van de extrapolatie van theoretische principes, vertalen van normen in 

andere contexten (bijvoorbeeld uit de gezondheidsliteratuur) en observatie van het ideaal. 

Specifiek wordt hiermee bedoeld: 

 Extrapolatie van theoretische principes: Welke theoretische principes, zoals bepaalde 

visuele illusies en perceptuele processen, kunnen vertaald worden naar een 

retailcontext om zo een duurzamer consumptiepatroon te stimuleren? 

 Vertalen van normen die in andere contexten gebruikt worden: Welke nudges die 

bijvoorbeeld een gezonder consumptiepatroon stimuleren komen ook in aanmerking 

om een milieuverantwoord consumptiepatroon te stimuleren?  

 Observatie van het ideaal: Hoe zien de retailers die voornamelijk milieuverantwoorde 

producten verkopen eruit? Stimuleren bepaalde van deze karakteristieken een 

duurzamer consumptiepatroon?  

Simultaan met de inventarisatie van de nudges werden ook de achterliggende processen die 

ervoor zorgen dat de nudges consumentengedrag sturen in kaart gebracht. Deze inventarisatie 

en identificatie van nudges en hun achterliggende processen leidde tot een scorekaart. 

Specifiek geeft deze scorekaart aan welke psychologische mechanismen geactiveerd worden 

per nudge. De scorekaart werd ook gebruikt bij de selectie van drie interventieventiepakketten 

die getest werden in drie verschillende winkels. Verder werd deze ook vertaald naar een 

‘nudge-audit-tool’. Deze tool demonstreert hoe de inzichten van dit theoretisch werk op een 

interactieve manier aan retailmanagers kunnen worden voorgesteld.  

In het meer praktische gedeelte werden deze voorstellen tot interventiepakketten getest. 

Allereerst werden deze pakketten getoetst op verscheidene theoretische principes aan de hand 

van een online pretest. Hierop verder bouwend werden de verschillende voorstellen van 

interventiepakketten getest via een experiment in een labo-setting. Aan de hand van deze 

resultaten werden definitieve pakketten ontwikkeld die werden gerealiseerd in de winkels van 

de retailpartner Colruyt. Op basis van deze bevindingen werden aanbevelingen geformuleerd  

om een duurzamer consumptiepatroon bij de Vlaamse consument te stimuleren. 
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Schematisch overzicht stappenplan onderzoek 
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4. Extrapolatie van de theoretische principes 
 

Aan de hand van een literatuuronderzoek werden verschillende gedragseconomische principes 

geïdentificeerd die voldoen aan volgende criteria (zie paragraaf 4.1: gedragseconomische 

principes: nudges): 

- Toepasbaar in een retailcontext 

- Toepasbaar op duurzame producten 

- Praktisch toepasbaar binnen de bestaande infrastructuur van winkels  

De verkregen lijst met nudges werd verder aangevuld door observaties die uitgevoerd werden 

in winkels die nu reeds sterk inzetten op een duurzaam assortiment (zie paragraaf 4.2: 

observatie van het ideaal). Wanneer de observaties nudges aan het licht brachten die nog niet 

in wetenschappelijke literatuur aan bod kwamen, werden deze aan de lijst met nudges 

toegevoegd als suggesties. Observaties werden uitgevoerd tot op saturatieniveau. Dit wil 

zeggen dat bijkomende winkels geen nieuwe informatie meer opleverden (cf. Grounded 

Theory). 

Tenslotte werden per nudge de achterliggende psychologische processen bepaald en werd 

alle informatie samengevat in een scorekaart (zie paragraaf 4.3: Scorekaart: confrontatie van 

de wat en de waarom).   
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 4.1 Gedragseconomische principes: nudges 

 

Aan de hand van een inhoudsanalyse op de geselecteerde gedragseconomische principes 

konden vier verschillende thema’s met relevante nudges gedestilleerd worden. Deze zijn: 

1. Sensorisch: deze interventies prikkelen onze zintuigen. 

2. Labels & grafisch: deze interventies focussen op het gebruik van grafische elementen. 

3. Positie: optimaliseren van de plaatsing van duurzame producten. 

4. Algemeen in-store: interventies die het algemene duurzaamheidsgevoel versterken. 

In wat volgt worden per thema alle relevante nudges besproken. Per nudge wordt het volgende 

weergeven: 

- Uitleg over het concept en de onderliggende theoretische principes (academische 

inzichten) in een klare en praktische taal, gericht op retailmanagers 

- Grafische voorstelling 

- Extra zaken waar zeker moet worden op gelet bij implementatie (bliksemschicht) 

- Bronvermelding 

Op het einde van elk thema worden nog enkele praktische tips meegegeven die kunnen gelden 

ter samenvatting van het thema.  
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4.1.1 Sensorisch 
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Proeven van (nieuwe) duurzame voeding 

Mensen zijn vaak een beetje terughoudend ten opzichte 
van onbekende voeding. Ze zijn als het ware bang om 
iets nieuws uit te proberen: food neophobia. 
Milieuvriendelijke alternatieven, denk maar aan 
vegetarische voeding, zijn per slot van rekening vaak 
nieuw voor hen. Daarnaast hebben mensen vaak een 
zeker waardeoordeel rond producten die ze niet kennen. 
Een kleine push kan hen stimuleren om dit ook  eens uit 
te proberen. Proevertjes kunnen dienen als hulpmiddel 
om mensen aan te zetten tot het proberen van 
milieuvriendelijke alternatieven. Hierdoor wordt hun 
wantrouwen verlaagd en hun aankoopintentie 
gestimuleerd. Iemand een toastje curry-tofu?  

 
Zelf-selectie: wie het proevertje 
neemt, is waarschijnlijk al iets meer 
geïnteresseerd in het product. Niet-
geïnteresseerden zal je met deze 
nudge moeilijker bereiken. 

(Olstad, Goonewardene, Mccargar, 
& Raine, 2014) 

Sensorisch 

Samples van duurzame producten consumeren 

Samples kunnen de keuzes van mensen tijdens hun 
shopping trip beïnvloeden. Wanneer je bijvoorbeeld een 
appel eet in het begin van je shopping trip, wordt 
onbewust het concept ‘gezondheid’ geactiveerd in je 
hersenen. De appel dient hier dus als een prime voor de 
activatie van het gezondheidsconcept. Hierdoor vergroot 
niet alleen de kans dat je het sample product aankoopt, 
maar ook de kans dat andere gezonde en duurzame 
producten in je karretje belanden. Een sneeuwbaleffect 
als het ware! 

Het priming effect zal natuurlijk 
een sterkere invloed uitoefenen op 
verdere aankopen wanneer je de 
sample in het begin van de winkel 
plaatst. 

(Tal & Wansink, 2015) 

Sensorisch 
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Honger stillen 

Hongerige mensen maken tijdens het shoppen meer 
ongezonde voedingskeuzes. Bij het overslaan van een 
maaltijd is de kans dat je na enkele uren eindigt met een 
pak friet dus veel groter. Evolutionair gezien zijn we 
namelijk zo ontwikkeld dat we vlug iets willen doen aan 
deze ‘food deprivation’ en hierbij valt ons oog op 
voeding dat ons hongergevoel snel doet verdwijnen. 
Onze hersenen zijn dus onbewust volledig gefocust op 
‘direct rewards’: snelle beloningen voor onze hongerige 
maag. Een duurzame snack aanbieden aan je klanten kan 
helpen om hun hongergevoel te stillen, waardoor de kans 
op calorierijke keuzes verkleint. Bovendien maken ze 
hierdoor kennis met duurzame alternatieven, wat ook de 
aankoopintentie van deze kan verhogen. 

Vergis je niet, een hongerige klant 
koopt niet méér, enkel vettiger. 

(Tal, Wansink, 2013) 

Sensorisch 

Bewegende voeding 

Mensen reageren vaak op een instinctieve manier op 
beweging. Deze reactie, sensitivity to motion, hebben we 
evolutionair zo ontwikkeld om snel te reageren op 
bewegingen in de natuur. Hierdoor associëren we 
beweging nog altijd met versheid: de ‘perceived food 
freshness’ van voeding in beweging wordt dus hoger 
ingeschat. Duurzame voeding plaatsen op een 
ronddraaiende schaal kan dus de verkoop van deze items 
stimuleren. 

 (Gvili et al., 2015) 

Sensorisch 
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Bewegende videobeelden 

Het feit dat we gevoelig reageren op beweging is 
eigenlijk een ‘evolutionary trap’. Evolutionair gezien 
ontwikkelden we deze ‘sensitivity to motion’ om ons 
aandachtig te houden voor bewegingen en mogelijke 
bedreigingen in de natuur. Maar, aangezien beweging 
ook onbewust wordt geassocieerd met versheid, kunnen 
we hier handig op inspelen. Bewegende beelden op een 
televisiescherm die duurzame producten aanprijzen, 
kunnen de aandacht en aankoopintentie voor deze items 
verhogen. 

Het effect wordt sterker als de 
producten op het beeld ook zelf 
bewegen. Denk maar aan een sapje 
dat wordt uitgeschonken in plaats van 
een beeld met enkel een vol glas. 

(Gvili et al., 2015) 

Sensorisch 

 

 

Druppeltjes water 

Water is een basisvoorwaarde om te kunnen overleven. 
Net daarom reageren we positief op signalen die verband 
houden met water, aangezien we ze associëren met 
leven. Wat water verstuiven op groenten en fruit 
verhoogt dus de aantrekkelijkheid en perceptie van 
versheid van de producten. Zo kan je bijvoorbeeld 
groenten en fruit in het seizoen extra in de kijker zetten. 

(Meert, Pandelaere & Patrick, 2014) 
 

Sensorisch 
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Geur gelinkt aan duurzame producten 

Een subtiele perengeur kan er voor zorgen dat je 
onbewust eerder kiest voor een fruitdessert dan voor 
chocoladetaart. Als we even de lijn doortrekken, kan de 
geur van het duurzaam product dat je in de kijker wil 
zetten onbewust leiden tot de aankoop van het product. 
Meer nog, het effect werkt eerder categorisch dan enkel 
product-gerelateerd. Een appelgeur werkt dus voor 
meerdere soorten fruit en kan dus ook de 
aankoopintentie van peren of appelmoes verhogen.   

Dit werkt moeilijker bij nieuwe 
producten: consumenten moeten de 
geur kunnen herkennen. 

Een verkouden neus zal hier niet op 
reageren. 

(Bradford & Desrochers, 2009) 

Sensorisch 

Going green to be seen 

Duurzame producten zijn vaak iets duurder, wat op zich 
ook een motivatie kan zijn om ze te kopen. Onderzoek 
wijst namelijk uit dat groene producten ook kunnen 
functioneren als statuselementen. Simplistisch gezien 
vergelijk je dan een bio-banaan met een Rolex-horloge: 
beide zijn costly signals. Een gewone banaan of horloge 
doet even goed zijn werk, maar net de meerprijs kan naar 
anderen communiceren dat je dit best kan hebben: 
identity signaling. Belangrijk element bij deze costly 
signals is de zichtbaarheid. Plaats je duurzame producten 
dus allesbehalve in een vergeten hoekje, maar maak er 
net een beleving van. Zorg ervoor dat duurzame 
shoppers ‘gezien worden’. 

 

(Griskevicius, Tybur & Bergh, 2010) 

 

 

Sensorisch 
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Stoplicht: kleuren 

Rood-oranje-groen: onbewust associeer je deze kleuren 
onmiddellijk met verkeerslichten en gevaartekens. We 
kunnen deze sociaal aangeleerde associatie ook 
gebruiken om een bepaald gedrag te stimuleren. 
Universiteitsautomaten maken bijvoorbeeld vaak gebruik 
van een kleurensysteem om aan te duiden welke snacks 
het meest calorieën bevatten. Door dit systeem toe te 
passen via rood-oranje-gele labels op producten, kunnen 
we de klant subtiel sturen naar een meer duurzame optie. 

Mensen vertonen een grotere intentie 
tot het vermijden van rode labels, dan 
voor het kiezen voor groene. Wees 
dus niet al te genereus met het 
uitdelen van groene labels aangezien 
de grootste switch zich afspeelt van 
rood naar oranje. Mensen zijn ook 
bereid meer te betalen voor oranje 
producten dan om te switchen van 
oranje naar groen. 

(Scarborough et al., 2015) 

(Thorndike, Riis, Sonnenberg, & 
Levy, 2014) 

(Olstad, Vermeer, Mccargar, 
Prowse, & Raine, 2015) 

(Thorndike, Sonnenberg, Riis, 
Barraclough & Levy, 2012) 

Sensorisch 

 

 

Rode kleur 

Een rode kleur associëren we onbewust zowel met 
positieve zaken (passie, liefde, rijp fruit) als met negatieve 
zaken (gevaar, stop, giftige besjes). Op vlak van materiële 
zaken hebben we maatschappelijk echter wel eerder een 
voorzichtigheid ten opzichte van rood ontwikkeld: een 
negatieve associatie, denk maar aan stopborden. Niet-
duurzame voeding op een rode ondergrond, 
bijvoorbeeld een display, kan deze negatieve associatie 
opwekken. Het target product zal dan minder vaak 
worden gekozen. 

De negatieve associatie die gelinkt is 
aan rood wordt voortdurend 
bijgestuurd in onze hersenen. Een 
gezond product plaatsen op een 
rode ondergrond zal dus geen 
negatief effect uitoefenen. 

(Reutner, Genschow & Wänke, 
2015) 

Sensorisch 
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Glossy elementen 

Een ‘shiny touch’ kan geen kwaad bij het promoten van 
duurzame producten. Onze evolutionaire voorkeur voor 
glossy valt te verklaren vanuit onze natuurlijke nood aan 
water om te kunnen overleven. Traditioneel worden 
duurzame producten echter steeds tentoongesteld in 
een zo natuurlijk mogelijke omgeving, wat ook werkt. 
Met glossy displays kan er echter ook eens een nieuwe 
soort klant worden aangetrokken tot duurzame 
producten. 

(Meert et al., 2014) 

Sensorisch 

 

 

Spiegel 

Een spiegel boven een rek vergroot de perceptie van het 
aantal producten. Deze schijnbaar grotere omvang doet 
de producten extra opvallen en vangt onze aandacht 
voor het product. De spiegels zorgen bovendien voor een 
extra glossy effect, wat de aantrekkelijkheid van de 
producten verhoogt. 

(Meert et al., 2014) 

(Van Kerckhove, working paper) 

 

Sensorisch 

 

 

Muziek: volume 

Heeft je winkel een vrij jong publiek, dan kan iets luidere 
muziek hen een boost geven om langer te shoppen en 
meer geld te spenderen. Deze nudge is niet direct aan 
een duurzaam product gerelateerd, maar kan wel worden 
toegepast op een ‘duurzaamheidszone’. 

(Morrison, Gan, Dubelaar & 
Oppewal, 2011) 

Sensorisch 
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Muziek: tempo 

Een traag tempo bij (instrumentele) muziek vertraagt ook 
het aantal stappen die je zelf neemt. Mensen vertoeven 
langer in een winkel en kopen ook meer wanneer er een 
rustige, trage muziek op de achtergrond speelt ten 
opzichte van een snel tempo. Deze nudge is niet direct 
aan een duurzaam product gerelateerd, maar kan wel 
worden toegepast op een ‘duurzaamheidszone’. 

(Milliman, 1982) 

Sensorisch 

 

 

Muziek: klassiek versus populair 

Leg je een streepje klassiek op, gaan mensen hun 
aankopen hieraan aanpassen. Klassieke muziek wordt 
onbewust geassocieerd met rijkdom, waardoor mensen 
de neiging hebben om meer te spenderen. Wanneer 
duurzame producten dan net iets duurder zijn dan hun 
tegenhanger is dat mooi meegenomen.  

 

Sensorisch 

(Areni & Kim, 1993) 
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Muziek: afkomst 

Er bestaat zoiets als een ‘musical fit’ tussen de producten 
die je in de winkel aankoopt en de muziek die je daar ter 
plaatse hoort. Zo zouden mensen meer Italiaanse wijnen 
kopen wanneer er een vleugje Bocelli op de achtergrond 
speelt. Wil je duurzame producten van een bepaalde 
regio in de kijker zetten, denk dan ook eens aan 
aangepaste muziek. Flip Kowlier bij de West-Vlaams 
geteelde ‘patatjes’? 

(North, Hargreaves & McKendrick, 
1999) 

Sensorisch 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de spotlight 

Plaats je duurzame producten in de spotlight. Geen 
vergeten, donkere hoekjes maar licht! Natuurlijk 
hoef je de andere producten niet in de schaduw te 
zetten, maar een extra spotje op het duurzame 
product kan zeker de aandacht ervoor verhogen. 

(Wansink & Love, 2014) 

(Areni & Kim, 1993) 

(Romero, Biswas, 2016) 

Sensorisch 

Let op, een ‘musical fit’ werkt enkel 
wanneer er geen overduidelijke 
voorkeur is voor een bepaald soort 
product. Je zal een Italiaan 
bijvoorbeeld nooit een biologische 
Franse wijn laten kiezen. 
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Portie verkleinen 

We hebben het soms wat lastig met het inschatten van 
portiegroottes en het bijhorende aantal calorieën dat in 
zo een portie gaat. Verpakkingen en voorgemaakte 
hoeveelheden leiden dan ons idee van wat de 
consumptienorm is. Als je bijvoorbeeld gewoon bent om 
steeds één worst te eten, zal je er niet plots twee eten als 
de worst een aantal gram in gewicht is gedaald. Kleinere 
porties van niet-duurzame producten kunnen er voor 
zorgen dat deze in mindere mate geconsumeerd worden. 
Daarnaast kunnen hierdoor standaard ideeën over 
voeding worden doorprikt: vlees wordt steeds 
beschouwd als hoofdcomponent, maar wordt via een 
kleinere portie gestimuleerd om meer gezien te worden 
als smaakmaker. Laatste en niet onbelangrijk voordeel is 
een verlaging van de hoeveelheid voeding dat wordt 
weggegooid. Aangepaste porties kunnen zorgen voor 
minder voedselverspilling.   

(Wansink, Brian, Junyong, 2005) 

(Wansink, Painter, & North, 2005) 

(Wansink, Cheney, 2005) 

(Wansink & van Ittersum, 2007) 

(Freedman & Brochado, 2010) 

(Wansink & Van Ittersum, 2013) 

(Vermeer, Steenhuis & Poelman, 
2014) 

(Coelho do Vale, Pieters & 
Zeelenberg, 2008) 

(Argo & White, 2012) 

(Chandon, 2013) 

Sensorisch 

Maak het verschil in portie niet te groot. 
Een veel kleinere portie zou ertoe 
kunnen leiden dat mensen meerdere 
porties eten. Denk maar aan de 
volgende redenering bij kleine zakjes 
chips: een grote zak wordt niet zo vaak 
in één keer gegeten, maar ‘elke dag een 
klein zakje, dat kan toch geen kwaad?’ 
Mensen kunnen hun eetgedrag beter 
controleren bij grote verpakkingen dan 
bij kleine (self-regulatory gedrag). Het 
verschil in portie mag dus niet bewust 
worden opgemerkt. Je kan dus in 
stappen gaan, tot een bepaald niveau. 
Test het uit! 
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Top tips om aan de slag te gaan:  

 

1. Onbekende duurzame producten laat je best eens proeven door de klant. Plaats deze 
producten ook eens vooraan in de winkel.  

 

2. Breng wat beweging in je producten: maak gebruik van videobeelden, ronddraaiende 
schalen of verstuif wat water op de groenten alsof ze vers van het veld komen. 
 

 

3. Creeër een onbewuste associatie tussen de geur van duurzame producten en het 
aanbod. 

 

4. Maak handig gebruik van kleurenassociaties: rood kan wijzen op minder duurzame 
producten, groen zal consumenten net overtuigen van het duurzaamheidsgehalte, 
terwijl oranje ook zeer aantrekkelijk wordt bevonden als middeloptie. 
 

 

5. Het mag soms wat opzichtiger: breng spiegels aan, creëer verzorgde en aantrekkelijke 
displays en zorg voor een aangepaste belichting zodat het duurzaam aanbod optimaal 
tot zijn recht komt. 

 

6. Denk goed na over welke muziek je afspeelt: een trager ritme vertraagt ook het 
winkeltempo van de klant, luidere muziek werkt enkel bij een jonger publiek en match 
indien mogelijk ook met de afkomst van het aanbod. 
 

 

7. Pas ook eens de portiegrootte van minder duurzame producten aan: is het mogelijk 
om steaks, worsten en hamburgers te verkleinen om zo onbewust een milieu- en 
gezondheidswinst te boeken.  

 

 

 

 

 

 

Sensorisch 
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4.1.2 Labels en grafisch 
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Streek van afkomst 

De lekkerste pasta komt uit Italië en een apfelstrudel 
smaakt het best wanneer hij uit Oostenrijk komt. Een 
product gelinkt aan een streek maakt heel wat associaties 
bij je los. Wanneer je een positief gevoel hebt ten 
opzichte van een regio, zal je onbewust gunstige 
gevoelens vertonen ten opzichte van producten 
gerelateerd aan deze regio. Herinner je klanten dus aan 
de streek waaruit duurzame producten voortkomen. Wil 
je bijvoorbeeld seizoensfruit van bij ons promoten, zet 
dan zeker in de kijker dat de peren afkomstig zijn uit de 
prachtige boomgaarden van Limburg. Daarnaast hebben 
mensen ook de perceptie dat fruit van eigen bodem 
gezonder is. Merk op: lokaal is niet altijd duurzaam! Ga 
dus goed na wat je uit duurzaamheidsoogpunt naar voor 
schuift.  

(van Ittersum, Candel, & 
Meulenberg, 2003) 

 

Grafisch en label 

De link tussen het product en de 
regio moet wel kloppen. Peren uit 
Brussel klinken niet zo aantrekkelijk 
als peren uit Limburg. Door nog eens 
extra in de verf te zetten waarom 
Limburg een goede streek is om 
peren te telen, kan je mogelijk het 
effect nog versterken. 

 

 

Aantrekkelijke descriptieve labels 

Wat zou je verkiezen: ‘appeltaart’ of ‘Oma’s zelfgemaakte 
warme appeltaart’? De laatste optie roept heel wat meer 
smaakverwachtingen op dan de eerste en zal bovendien 
ook meer opvallen. Via descriptieve namen kan je 
inspelen op sensaties (crispy kip), nostalgie (klassiekertje) 
of geografie (Gentse neusjes). Een creatieve naam voor 
duurzame producten kan de verkoop ervan doen stijgen. 

(Olstad et al., 2014) 

(Wansink, Just, Payne, & Klinger, 
2012b) 

(Wansink, Painter, & Ittersum, 2001) 

(Bublitz & Peracchio, 2015) 

Grafisch en label 
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Labelgrootte 

Vele producten maken al gebruik van labels om hun 
duurzaamheid aan te tonen. Indien dit mogelijk is, plaats 
ze steeds zoveel mogelijk in het zicht van de consument. 
De grootte kan natuurlijk ook heel wat doen om het 
symbool te laten opvallen. 

(Olstad et al., 2014) 

Grafisch en label 

Vaak is het zeer moeilijk om zelf 
aanpassingen door te voeren 
omtrent labels. Wat misschien 
makkelijker kan, is extra 
promomateriaal vragen omtrent het 
label zodat je het verschillende 
malen kan laten zien aan de 
consument. Denk maar aan een 
kopie van het label naast de prijs in 
het rek. 

 

 

Symbolen 

Velen van ons smelten bij het zien van schattige katjes op 
Youtube. Zo wekken ook hartjessymbolen of andere toffe 
labels onbewust affectieve gevoelens op. Wanneer 
duurzame producten gebruik maken van dergelijke 
labels, zullen mensen meer geneigd zijn om voor deze te 
kiezen. Het positieve gevoel wordt dan gereflecteerd op 
het duurzame product. Dit is een andere aanpak in 
productverpakking voor duurzame producten dan 
gewoonlijk, wanneer er meer op het informatieve wordt 
ingespeeld in plaats van op het affectieve.  

(Levin, 1996) 

Grafisch en label 
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Sociale norm op product 

Consumenten zijn gevoelig voor sociale normen. 
Sociale norm-percentages zoals: ‘20% van de 
consumenten kocht een duurzaam gekweekte zalm in 
deze winkel’, kunnen hen subtiel leiden in hun keuze. 
Zorg er echter voor dat de sociale norm niet al te 
serieus overkomt, wat humor kan de boodschap 
kracht bijzetten. Laat die cijfertjes en grafiek dus maar 
achterwege. Best werk je met een eenvoudige en 
positieve  meerderheidsboodschap: ‘Geniet jij ook 
zoals de meeste mensen van duurzaam gekweekte 
zalm?’ 

(Demarque, Charalambides, 
Hilton, & Waroquier, 2015) 

(Cialdini, 2003) 

(Kallbekken & Sælen, 2013) 

(Rettie, Burchell, & Barnham, 
2014) 

Grafisch en label 

Voor mensen die al een vrij 
duurzame attitude hebben kan een 
20%-norm voldoende stimuleren. 
Anderen hebben soms een sterker 
percentage nodig om eenzelfde 
effect te verkrijgen. Baseer je echter 
niet op uit de lucht gegrepen 
percentages, maar ga effectieve 
cijfers na om dit op een ethische 
manier uit te voeren. Test dus ook 
eerst steeds uit op een kleine groep. 

Een te hoog percentage kan er net 
toe leiden dat consumenten het 
gedrag minder vertonen, ‘want 
iedereen doet het toch al’ en 
bovendien kan het de 
geloofwaardigheid aantasten. ‘Een 
kleine groep consumenten eet reeds 
duurzaam en deze groep blijft 
groeien!‘ werkt even goed. Wees 
eerlijk. 

Mensen zijn enkel gevoelig voor een 
sociale norm wanneer ze er zich door 
aangesproken voelen. Baseer je dus 
niet op globale normen, zelfs 
landelijk kan al te breed zijn. Normen 
die gesteld kunnen worden op regio- 
of winkelniveau zijn veel relevanter. 

Geniet jij ook zoals de meeste mensen van duurzaam gekweekte zalm? 



  

23 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘Lekker bij…’ 

Probeer eens een domino-effect in gang te zetten. Door 
bij duurzame producten suggesties te geven welke 
producten daar goed zouden bij passen (uiteraard ook 
duurzaam), stimuleer je de consument om ook eens 
buiten de huidige categorie te kijken. Daarbij verlicht dit 
mogelijk ook de ‘time pressure’ bij de klant en doet hij 
snel ideeën op om een gerecht in elkaar te steken. 
Natuurlijk kan je de klant ook inspireren door de 
producten die bij elkaar passen fysiek samen te leggen, 
ook al komen ze uit verschillende categorieën. Zo maak 
je het heel eenvoudig voor de klant.  

(Palmer, 2012) 

Grafisch en label 

 

 

‘Like’ 

Mensen vertrouwen op populaire keuzes. ‘Veel mensen 
kopen dit, dus het zal wel goed zijn vermoed ik?’ Zo wees 
een studie uit waarbij mensen onbekende liedjes konden 
downloaden dat wanneer het ‘aantal downloads’ 
zichtbaar was, de populaire nog populairder werden en 
de minder populaire steeds meer achteruit zakten. Een 
‘likebutton’ bij duurzame producten kan zo laten zien hoe 
populair een bepaald product is, en er dus voor zorgen 
dat mensen sneller iets nieuws uitproberen. Laat hen 
bijvoorbeeld proeven van een vegetarisch product en 
bied hen de mogelijkheid om het te ‘liken’ via een knop 
wanneer ze het lekker vinden. Het aantal ‘likes’ vormt dan 
voor andere consumenten een sociale norm en verlaagt 
de drempelvrees om het ook eens te proberen. 

(Palmer, 2012) 

 
(Salganik, Dodds, & Watts, 
2006) 

 

Grafisch en label 
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Boodschappenlijst en recepten 

De consument figuurlijk op een subtiele wijze een andere 
richting in sturen, betekent dat je ook letterlijk zal 
moeten proberen ze te laten afwijken van hun 
wandelroutine doorheen de winkel. Receptjes kunnen 
hierbij een handige tool vormen. Leg verschillende 
geprinte checklists voor duurzame recepten aan de 
ingang. Consumenten kunnen in tweede instantie  
hierdoor ook geïnspireerd worden om eens iets nieuws 
te maken, waardoor ze ook op onbekende 
plaatsen/rekken in de winkel terechtkomen.  

 

Grafisch en label 

Ook handig zijn voorgedrukte ‘lege’ 
boodschappenlijstjes. Plaats een 
aantal duurzame producten 
bovenaan, deze hoeven niet 
noodzakelijk iets met elkaar te 
maken hebben. Laat de rest van het 
lijstje leeg zodat consumenten het 
vrij kunnen invullen. 

(Palmer, 2012) 

(Wansink, 2014) 

 

 

Duurzame ‘junk food’ 

Duurzame producten = gezond en saai? Niet 
noodzakelijk… Door duurzame producten visueel voor te 
stellen als ‘junk food’ kan je de smaakverwachtingen van 
de consument laten stijgen. Denk maar aan de befaamde 
campagne “Eat’em like junk food” waarbij babyworteltjes 
werden gepromoot onder de vorm van een (anders 
vettige) snack. Ons associatief netwerk linkt dan de sterke 
kenmerken van het ene product (niet-duurzaam) 
onbewust aan het andere product (duurzaam) waardoor 
we het duurzame product aantrekkelijker zullen vinden 
dan voorheen. Je bootst dus als het ware de vorm van 
junk food na op duurzame producten: ‘shape mimicry’. 

Grafisch en label 

Let op, zorg dat er toch enige 
congruentie is in de smaak van het 
‘junk food’ en het duurzaam product. 
Een afbeelding van een vegetarische 
hamburger gepresenteerd als een 
Big Mac kan perfect, maar 
biologische tomaten in de vorm van 
cupcakes is net wat anders. 

De Bondt, Van Kerckhove & 
Geuens, in press 

(Bublitz & Peracchio, 2015) 
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Negatief label 

Wat als we even de wereld op zijn kop zetten en 
consumenten niet subtiel leiden naar duurzame opties 
(nudging), maar ze eerder wegloodsen van niet-
duurzame producten? We worden namelijk overstelpt 
met allerlei duurzaamheid labels op producten (positieve 
labels), terwijl er maar weinig wordt gezegd over de 
producten die niet zo’n stickertje opgeplakt krijgen. 
Onderzoek toont aan dat een negatief label op doorsnee 
niet-duurzame producten de aankoopintentie ervan 
verlaagt en bovendien de verkoop van duurzame 
artikelen (zelfs al hebben deze geen eco-sticker) 
stimuleert. Mensen hebben namelijk altijd de neiging om 
het vermijden van een ‘verlies’ te prefereren boven het 
winnen van ‘eenzelfde hoeveelheid winst’. We willen dus 
voorkomen dat een product met een negatief label in ons 
winkelmandje belandt en geven daardoor minder om een 
positief label.  Let wel, rond dit recent inzicht is nog geen 
lange termijn onderzoek gevoerd. Mogelijk verzwakt het 
effect dus na een tijdje.  

(Dam, 2016) 

Grafisch en label 

Het negatieve label effect heeft een 
sterker effect bij mensen die een 
prevention-focus hebben (gericht op het 
vermijden van negatieve zaken) ten 
opzichte van een promotion focus (actief 
opzoeken van positieve zaken).  

Bij een negatief label zorgt onze 
persoonlijke norm ook voor een duwtje 
in de richting van het duurzame product. 
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Portie labels 

Ga je naar de cinema, dan kan je meestal kiezen uit 
verschillende maten popcorn en frisdrank: S, M, L of zelfs 
XL. Onderzoek wijst uit dat bij drie opties de middelste 
optie het meest wordt gekozen, ongeacht de 
portiegrootte. De middelste optie geeft ons via 
populariteitsassociaties namelijk het idee dat deze het 
vaakst wordt gekozen en zet op deze manier een norm. 
Wanneer we dus de M-optie een beetje verkleinen, 
zouden we nog steeds voor deze optie kiezen, ondanks 
dat deze portie nu wat kleiner geworden is, namelijk de 
grootte van de oorspronkelijke S-beker. Aan de hand van 
deze labels zouden we dus subtiel de consumptie van 
niet-duurzame producten sturen. In combinatie met een 
portieverkleining, terwijl het oorspronkelijke label wordt 
behouden, resulteert dit mogelijk in een lagere 
consumptie-inname.  

(Wansink & Junyong, 2005) 

(Wansink et al., 2005) 

(Wansink, Cheney, 2005) 

(Wansink & Van Ittersum, 2013) 

(Freedman & Brochado, 2010) 

(Wansink & Van Ittersum, 2013) 

(Vermeer et al., 2014) 

(Vale et al., 2008) 

Grafisch en label 

Maak het verschil in portie niet te groot. 
Een veel kleinere portie zou ertoe 
kunnen leiden dat mensen meerdere 
porties eten. Denk maar aan de 
volgende redenering bij kleine zakjes 
chips: een grote zak wordt niet zo vaak 
in één keer gegeten, maar ‘elke dag een 
klein zakje, dat kan toch geen kwaad?’ 
Mensen kunnen hun eetgedrag beter 
controleren bij grote verpakkingen dan 
bij kleine (self-regulatory gedrag). 
Hoewel men de portiegrootte niet erg 
goed kan inschatten, mag je niet te ver 
gaan. Het verschil in portie mag dus 
niet bewust worden opgemerkt. 

L M S 

L M S 



  

27 
 

 

 

Top tips om aan de slag te gaan 

 

1. Verhoog de smaakverwachting van duurzame producten door middel van 
aantrekkelijke descriptieve namen. 

 

2. Verhoog het vertrouwen in duurzame producten door ze aan te bieden als 
suggestie met meer bekende producten, klantenreviews te weergeven (like-button) 
of aan de hand van een sociale norm. 

 

 

3. Labels kunnen werken indien ze voldoende opvallend en eenvoudig zijn, 
bijvoorbeeld aan de hand van een kleurenassociatie of portie-labelling.  

 

4. Versterk een positieve associatie met de afkomst van het duurzaam product: geef 
duidelijk aan waar het vandaan komt.   

 

 

5. Speel in op affectieve gevoelens door het gebruik van symbolen en posters die 
positieve gevoelens opwekken. 

 

6. Inspireer mensen om nieuwe duurzame producten te ontdekken door ze toe te 
voegen in voorgeprinte boodschappenlijstjes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Grafisch en label 
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4.1.3 Positie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

29 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grote inspanning niet-duurzame producten 

Mensen spenderen niet erg veel tijd in de winkel wanneer 
ze voeding kiezen.  Ze kiezen uit gewoonte, snel en op 
basis van emotie. Helaas zijn de meest voor de hand 
liggende keuzes (letterlijk dan) niet altijd de meest 
duurzame opties. Om duurzame opties te stimuleren kan 
je deze dus best een plaatsje geven op ‘hand-graai’ 
niveau en de niet-duurzame producten verhuizen naar 
een moeilijker bereikbare plaats. 

(Meiselman, Hedderley, Staddon, 
Pierson, Symonds, 1994) 

Positie 

 

 

Lage inspanning duurzame producten 

Vaak liggen duurzame alternatieven helemaal achteraan 
in het rek of in een apart hoekje dat de meeste mensen 
straal voorbij lopen. Maak het ‘convenient’ en normaal 
dat vegetarische producten bijvoorbeeld naast het 
gewone broodbeleg liggen. Deze positie suggereert aan 
de consument dat het zeer gebruikelijk is om eens een 
veggie sandwich te maken. 

(Hanks, Just, & Wansink, 2013) 

(Rozin et al., 2011) 

(van Kleef, Otten, & van Trijp, 2012) 

(Hanks, Just, Smith, 2012) 

(van Kleef et al., 2012) 

(Wijk, Maaskant, Polet, Holthuysen, 

& Van, 2016) 

Positie 

In een experiment waar het assortiment 
uit 75% duurzame producten bestond, 
gaven consumenten aan eenzelfde 
keuzevrijheid te ervaren als wanneer 
het aanbod slechts uit 25% duurzame 
producten bestond. Een groter 
milieuverantwoord aanbod kan dus 
voor de beleving van de consument 
geen kwaad. 
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Middeloptie 

Stel: je hebt de keuze tussen een appeltje van 
bij ons (een duurzame keuze) en twee 
snoeprepen. De appel ligt in het midden 
tussen de twee snoeprepen. Wat kies je? 
Verschillende experimenten tonen aan dat 
het appeltje meer wordt gekozen als het 
wordt aangeboden als middeloptie, tussen 
bijvoorbeeld twee snoeprepen.. De appel 
wordt minder gekozen wanneer het ofwel 
links van de twee snoeprepen ligt, alsook 
wanneer het rechts ligt van de twee 
snoeprepen. Dit heeft alles te maken met 
‘position-based beliefs’: bepaalde associaties 
die we linken aan de positie van een product. 
Zo gaan we er onbewust van uit dat de 
middelste optie het meest populair is en dat 
marketeers deze daarom ook op die 
specifieke plaats verkopen. We maken hier 
dan ook gebruik van een consensus 
heuristiek: ‘wat anderen goed vinden, zal ook 
wel echt goed zijn’. 

(Keller, Markert, & Bucher, 2015) 

(Chaiken & Maheswaran, 1994) 

(Valenzuela & Raghubir, 2009) 

(Wright, 2002) 

(Rodway, Schepman, & Lambert, 
2012) 

Positie 

De middelste optie is vooral populair 
wanneer de keuzes simultaan worden 
aangeboden. De consument dient dus 
alle opties in één oogopslag te kunnen 
waarnemen.  

Een andere theorie focust eerder op 
aandacht: middelste opties zouden 
meer aandacht krijgen van de 
consument.  
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Vooraan in de winkel 

Wanneer je de supermarkt binnengaat voel je de 
onweerstaanbare drang om je mandje te vullen. Shoppen 
is op dat moment echt nog fun, je kijkt wat rond en er 
belandt dan ook heel wat in je kar. Na een tijdje herinner 
je je echter weer de missie van de shopping trip en ga je 
veel selectiever kiezen. Wil je duurzame producten 
stimuleren bij de consument, zorg er dan zeker voor dat 
ze voldoende verkrijgbaar zijn in de eerste rekken.  

 

(Wong et al., 2015) 

(Wansink, 2014) 

Positie 

Gemiddeld genomen krijgt het tweede 
rek dat de consument bekijkt het 
meeste aandacht en ‘liefde’. 

 

 

Links-rechts 

Onbewust baseren we ons vaak op de positie van 
producten om beslissingen te nemen: position-based 
beliefs. Wanneer we verschillende producten zien op een 
horizontale lijn, gaan we er vanuit dat de linkse 
producten goedkoper zijn dan deze die in het midden of 
rechts zijn geplaatst. Aangezien consumenten duurzame 
consumptie vaak associëren met duurdere producten, 
kan deze verwachting subtiel worden gewijzigd door de 
producten links te plaatsen.   

(Valenzuela & Raghubir, 2015) 

(Casasanto & Chrysikou, 2011) 

Positie 

Numerieke ankerpunten (zoals een 
reeks cijfers die oplopen naargelang 
rechts) kunnen dit horizontaal effect 
versterken 

Leuk om te weten: links- of 
rechtshandigen hebben een voorkeur 
voor producten aan de zijde van hun 
dominante hand. 
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Schaarste 

Wanneer het aanbod van een product al flink wat 
geminderd is in de rekken, beschouwen mensen dit als 
de populaire keuze. Deze associatie met populariteit 
versterkt het effect nog meer want vaak gaat hun 
voorkeur dan ook uit naar het meest populaire product. 
Een rek met duurzame alternatieven voor gewone 
producten, hoeft dus niet noodzakelijk altijd netjes zijn 
aangevuld. 

(Parker & Lehmann, 2011) 

Positie 

Let op, in de voedingssector kunnen  
producten in bijna lege rekken ook 
geassocieerd worden met ‘restjes’ of 
producten die bijna gaan vervallen. Pas 
dit dus niet toe op de versmarkt, maar 
eerder op producten die wat langer 
goed blijven.  

De associatie werkt het best wanneer 
de verschillende producten van 
ongeveer dezelfde kwaliteit zijn en 
wanneer het ‘target’ product niet in 
promotie is (want dan wordt de 
schaarsheid geassocieerd met een 
lagere kwaliteit) 

Vergeet niet te vermelden dat de 
producten ook gauw weer worden 
aangevuld! 

 

 

Zijkant van een rek 

Bij het binnengaan van de winkel heb je vaak al een idee 
hoe lang de boodschappen mogen duren: jouw 
‘perceived time budget’. Om je hieraan te kunnen 
houden (tenzij je natuurlijk zeeën van tijd hebt), ga je niet 
elk rek binnen. Dit heeft als gevolg dat vooral de 
zijkanten van rekken het meeste aandacht krijgen van de 
klant. De ideale spot dus voor een ‘sustainability corner’. 

Positie 

(J. S. Larson, Bradlow, & Fader, 2005) 
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Onder-boven 

Producten die een paar rekken hoger worden geplaatst, 
worden ook echt beschouwd als een hogere klasse in 
termen van prijs en kwaliteit. Over de onderste rekken 
daarentegen hebben mensen eerder de perceptie dat ze 
goedkoper zijn. Dit effect werkt echter minder onbewust 
dan andere percepties op basis van positie. Het zal dan 
ook meer invloed hebben wanneer consumenten actief 
op zoek zijn naar bepaalde producten. Wil je de perceptie 
van duurzame producten als duur zijnde iets verlagen, 
plaats ze dan misschien eens wat lager. 

(Valenzuela & Raghubir, 2009) 

(Sigurdsson, Foxall, & 
Saevarsson, 2009) 

(Rodway et al., 2012) 

(Deng, Kahn, Unnava, Lee, 2016) 

Positie 

 

 

Ooghoogte 

Automatisch besteden we meer aandacht aan zaken die 
zich op onze ooghoogte afspelen, dit is ook in de 
supermarkt niet anders. Zorg er dus steeds voor dat 
duurzame producten zoveel mogelijk gecentreerd 
worden op ooghoogte. Ongeveer 61% van de aankopen 
ligt maximaal 30 centimeter boven of onder je 
ooghoogte. 

(Chandon, Hutchinson, Bradlow, 
Young, 2006) 

 
(Wansink, 2014) 

 

Positie 

Je hebt zoiets als het gemiddelde 
hoogteverschil tussen mannen en 
vrouwen… Maak er gebruik van! Target 
producten die typisch mannelijk zijn 
kunnen iets hoger worden geplaatst en 
vrouwelijke producten net iets lager. Of 
speel in op het geslacht van je doorsnee 
klant… 
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Brede gang 

Niet enkel claustrofobische mensen vermijden smalle 
winkelgangen. Algemeen werd aangetoond dat 
mensen minder tijd spenderen in smalle rekken en het 
plezieriger shoppen vinden wanneer de gangen breed 
genoeg zijn. Dit komt door de zogenaamde ‘butt-
brush’-factor: in een smal rek kunnen mensen elkaar 
moeilijker passeren waardoor ze zich opgejaagd 
voelen door andere klanten die ‘achter hen aan zitten’. 
Laat dus voldoende ruimte zodat de consument in alle 
rust jouw duurzaam aanbod kan ontdekken. 

(Paco Underhill, 2000) 
(Roberto, Pomeranz, & Fisher, 2014) 

(Luck & Benkenstein, 2015) 

Positie 

Idealiter is een cirkel van 60cm rond de 
klant steeds vrij.  

Plaats zaken waar mensen wat langer 
moeten over nadenken in minder 
bezochte rekken, zodat ze de andere 
klanten niet hinderen. 

 

 

Duo’s 

Onbekend is onbemind: breng nieuwe duurzame 
producten binnen in het bestaande assortiment. Bied ze 
als het ware naast elkaar aan: vegetarische kip-curry 
bevindt zich in het rek naast de gewone kip-curry. Het 
feit dat het onbekende product zo doodgewoon naast 
het bekende product ligt, zal de ‘perceived risk’ die 
gepaard gaat met het nieuwe product verlagen en de 
aankoopintentie ervan verhogen. 

 

(Palmer, 2012) 

(Chernev & Gal, 2010) 

(Romero, Biswas, 2016) 

Positie 

Leg het duurzame product het liefst aan 
de linkerkant. Mentaal sorteren we 
duurzame producten immers aan de 
hand van minder abstracte begrippen 
door bijvoorbeeld gebruik te maken 
van ruimtelijke ordening: van links naar 
rechts. Het linkse product zal dus als 
meer duurzaam worden gezien. 



  

35 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘Gemiddeld’ duurzame producten 

Hoewel we de neiging hebben om te categoriseren, is het 
soms niet mogelijk om een product zwart/wit onder de 
noemer ‘duurzaam’ of ‘niet-duurzaam’ te plaatsen. Maar 
wat te doen met deze producten die zich ‘stuck-in-the-
middle’ bevinden? Dit verschilt naargelang de prijs! Zijn 
deze producten ongeveer even duur als de niet-
duurzame tegenhangers, kan je ze naast elkaar plaatsen 
als ‘rivalen’. Wanneer de ‘midden’ producten echter een 
stukje duurder zijn, maak je beter gebruik van een 
‘unique feature positioning’. Door ze te positioneren als 
een aparte productcategorie, geef je hen dat extra stukje 
‘uniekheid’ die de meerprijs kan verantwoorden. 

(van Herpen, Fischer, & van 
Trijp, 2015) 

Positie 

 

 

Variatie 

Het oog bedriegt: producten op een horizontale display 
lijken dichter bij elkaar te staan dan op een verticale 
display. Dit komt door de optische illusie dat een 
horizontale lijn als korter wordt gezien dan een verticale 
van eenzelfde lengte. Doordat de producten dichter bij 
elkaar staan, ervaren we ze door het ‘Gestalt’-principe 
bovendien als meer gelijkaardig. Vooral dit principe 
oefent een invloed uit op ons aankoopgedrag: omdat de 
producten in onze ogen meer op elkaar lijken, kiezen we 
met meer zekerheid voor verschillende opties en zijn we 
achteraf meer tevreden over onze keuze. De kans dat we 
‘verkeerd’ kiezen lijkt immers kleiner! Daarnaast 
verwerken we horizontale displays ook eerder holistisch, 
in één oogopslag. Hierdoor verwerken we de informatie 
makkelijker en maken we gevarieerdere keuzes. 

(Deng, Kahn, Unnava, Lee, 2016) 

Positie 

Voor duurzame producten kan je werken 
aan de hand van horizontale displays 
(verschillende duurzame producten op 
één lijn) maar ook via horizontale 
‘blokken’ (één soort duurzaam product 
neemt een ‘hele lijn’ in). 
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Top tips om aan de slag te gaan: 

 

1. Zorg dat duurzame producten makkelijk toegankelijk zijn, of toch tenminste even 
toegankelijk als minder duurzame producten. 

 

2. Infrastructuur is belangrijk: klanten moeten makkelijk kunnen bewegen doorheen 
brede gangen. Vooral de zijkanten van de rekken krijgen veel aandacht dus gebruik 
deze plaats voor het duurzame assortiment. 
 

 

3. Let op bij het plaatsen van producten: links veroorzaakt een goedkopere perceptie, 
terwijl rechts net als duurder wordt gepercipieerd. Idem wordt een plaats bovenaan de 
rekken als duurder/kwaliteitsvoller beschouwd ten opzichte van onderaan. Ooghoogte 
werkt natuurlijk ook altijd. 

 

4. Plaats je duurzaam assortiment ook niet achteraan in de winkel, het tweede rek dat een 
klant passeert krijgt het meeste aandacht. 
 

 

5. Bij gelijkaardige producten kiezen mensen vaak voor de middelste optie. Heb je te 
maken met eerder onbekende producten, meng ze dan tussen het bestaande 
assortiment. 

 

6. Is het duurzame assortiment ongeveer even duur als het minder duurzame aanbod, 
plaats ze dan samen. Wanneer de duurzame producten significant duurder zijn, is het 
beter om ze apart te positioneren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Positie 
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4.1.4 Algemeen in-store 
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Foto’s op winkelkarretje 

Een referentiepunt maakt het ons veel makkelijker om in 
te schatten wat een gepaste portie is: ‘anchoring’. Denk 
maar aan een handje noten of een mespunt boter. 
Managers kunnen hierop inspelen door een suggestie te 
formuleren van wat een gepaste hoeveelheid duurzame 
producten zou kunnen zijn. Dit kunnen ze doen door een 
vergelijking te maken met een referentiepunt, 
bijvoorbeeld 4 appelen in een ‘kommetje’ van handen en 
dit dan af te beelden op bijvoorbeeld een winkelkar.  
Bovendien speelt dit ook in op een sociale norm: anderen 
kunnen zien hoeveel appelen iemand in dat ‘kommetje’ 
legt.   

(Reicks, Redden, Mann, Mykerezi, 
Vickers, 2011) 

(Chapman, Johnson, 2003) 

Algemeen in-store 

 

 

Descriptieve norm op winkelkar 

Een descriptieve norm kan niet alleen worden toegepast 
op een specifiek product, maar ook op de algemene 
categorie duurzame producten. Hiervoor maak je best 
gebruik van een ‘social message’ op een plaats waar de 
boodschap mogelijk verschillende keren opnieuw zal 
worden bekeken, bijvoorbeeld het winkelkarretje. Je zet 
hiermee een trend in de verf als ‘Een grote groep van 
onze klanten koopt reeds seizoensproducten’. Mensen 
zijn geneigd om zich te schikken naar dit soort sociale 
normen en bovendien is hun gedrag ook zichtbaar 
waardoor het een grote rol speelt bij ‘identity signaling’. 
Maak ook duidelijk waaraan klanten de duurzame 
producten kunnen herkennen, bijvoorbeeld door 
aanduiding via bordjes.  

(Payne, Niculescu, Just, & Kelly, 
2014) 

Algemeen in-store 

Let op, een meerderheid profileren 
als een stijgende trend komt 
ongeloofwaardig over. Vermijd dus: 
‘De meeste van onze klanten kopen 
seizoensproducten en deze groep 
wordt steeds groter!’  

Geniet jij ook zoals de 
meeste mensen van 
seizoensproducten? 
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Groene pijlen en voetstapjes 

Het kan ook erg simpel: wijs consumenten gewoon de 
weg naar een duurzamer consumptiepatroon. Pijltjes op 
de vloer kunnen een zogezegde ‘duurzaamheids-tour’ 
aanduiden die klanten kunnen volgen. Deze negeert 
netjes het rek van de diepvriesfrietjes maar maakt heel 
wat lussen aan het vegetarische rek. Onderzoek wijst uit 
dat consumenten niet per se de pijlen blindelings volgen, 
maar dat ze wel meer tijd spenderen in deze lijn. 
Bovendien is het een uitstekende manier om klanten 
eens van hun gewone pad te laten afwijken. Misschien zet 
het wel wat ‘social norming’ in gang als iedereen het pad 
volgt?  

 

(Wansink, Just, & Payne, 2014) 

Algemeen in-store 

 

 

Winkelkar indelen 

Voor consumenten kan het een gouden regel vormen: 
plaats je boodschappentas in het midden van het 
karretje en vul de ene helft met gezonde zaken, terwijl 
er bij de andere kant wel een oogje mag toegeknepen 
worden. Als winkelmanager kan je dit principe ook 
toepassen om duurzame consumptie te stimuleren. 
Aan de hand van afbeeldingen of gewoon tekst vraag 
je de consument vriendelijk om zijn duurzame 
aankopen in de voorziene zone te plaatsen. In een 
experiment zorgde dit er voor dat klanten dubbel 
zoveel geld gingen spenderen aan groenten en fruit 
(het target product). 

(Chandon, Hutchinson, Bradlow, 
Young, 2006) 

 
(Roberto et al., 2014) 

 

Algemeen in-store 

Wanneer klanten dit andere klanten 
zien doen, kan kopieergedrag ontstaan: 
social mirroring. We nemen dan het 
gedrag over van de waargenomen 
persoon. 
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Fotoposters 

Foto’s van de natuur kunnen ervoor zorgen dat het 
concept ‘natuur’ in onze hersenen wordt geactiveerd. Een 
poster van een prachtig meer in de buurt van het visrek, 
kan er voor zorgen dat we eerder kiezen voor duurzaam 
gekweekte vis in plaats van gewone vis. Zo stimuleert het 
natuurconcept milieuvriendelijke keuzes. 

(Stöckli, Stämpfli, Messner, & 
Brunner, 2016) 

Algemeen in-store 

 

 

Natuurlijke elementen 

Innocent prijst al jaren zijn duurzame sapjes aan in een 
uiterst groene omgeving. Het hele rek is zowat omgeven 
en beplakt met grastapijt. Deze ‘natuurlijke aanpak’ 
wordt heel erg gewaardeerd door de consument en 
maakt de duurzaamheidsclaim levendig. Je kan deze lijn 
van natuurlijke elementen doortrekken door gebruik te 
maken van houten vloeren of houten productbordjes. 

(Stöckli et al., 2016) 

 

Algemeen in-store 

Het mag er niet te vingerdik op liggen: 
het effect werkt het best wanneer de 
klant de poster onbewust opmerkt. 
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Verbaal aansporen 

Je hebt je boodschappen aan de kassa ingepakt 
en haalt je betaalkaart boven om te betalen. De 
kassierster vraagt nog vlug even: ‘Zou je hierbij 
ook nog een vers Limburgs appeltje willen?’. Zeg 
je ja? Je hebt alvast meer kans dat je nu toehapt 
dan toen je voorbij het rek met appelen 
passeerde. Het aanbieden van een duurzaam 
item aan de kassa maakt het immers extra 
toegankelijk. Bovendien hebben mensen de 
neiging om ‘ja’ te zeggen in dergelijke situaties. 
We houden er niet van om te weigeren: ‘feature-
positive’. Ten slotte, ‘wat als die mevrouw na mij 
hoort dat ik dit weiger?’ 

(van Kleef, van den Broek, & van 
Trijp, 2015) 

 

Algemeen in-store 

Let op, promoot geen verspilling.  

 

 

Aanbod logica 

Gewoontes maken een belangrijk deel uit in 
ons leven. We gaan de supermarkt binnen en 
weten dat in het derde rek, ongeveer ter 
hoogte van de kassa ons favoriete merk 
honing staat. Maar wat als deze verwachting 
wordt doorbroken en de merken plots door 
elkaar staan? Onderzoek toont aan dat een 
beetje zoeken geen kwaad kan, aangezien 
mensen dan nieuwe zaken ontdekken en 
mogelijks ook kopen. Zo kan je bijvoorbeeld 
eens tegen de verwachting ingaan en 
vegetarische producten vermengen tussen het 
gewone assortiment. Een beetje verandering 
kan geen kwaad, niet? 

(Larson, 2006) 

Algemeen in-store 
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Check-out 

Tijdens het winkelen word je overdonderd door duizend-
en-één stimuli die om je aandacht schreeuwen: buy me, 
buy me! Maar dan kom je aan de kassa, valt dit stil en 
staan er toch enkele klanten voor je in de rij. Je komt even 
op adem en hebt tijd om de verschillende stimuli te 
verwerken. Check-outs zijn ideaal om impulsaankopen te 
stimuleren en verhogen de toegankelijkheid van 
producten waar men anders geen aandacht aan zou 
besteden. Maak er gebruik van en vervang eens wat 
gewoon snoepgoed door duurzame (en natuurlijk 
gezonde!) snoepjes. 

(Palmer, 2012) 

 
(Wilcox, Vallen, Block, & Fitzsimons, 
2009) 
 

(Wansink, 2014) 

 

Algemeen in-store 

 

 

In tegenwijzerzin 

Je ooit al eens afgevraagd waarom de deur van een 
supermarkt altijd aan de rechterkant zit? Simpele 
verklaring: 90% van de mensen is rechtshandig waardoor 
we makkelijker iets ‘meegraaien’ aan onze rechterkant. 
Wanneer de deur dus rechts zit, lopen we eigenlijk tegen 
de klok in door de supermarkt: focus op de rechterkant. 
Daarnaast heeft deze interventie ook een neurologische 
verklaring: hoe hoger de dopamine concentratie aan 
onze linkerkant van de hersenen, hoe meer aandacht we 
hebben voor zaken aan onze rechterkant. Gecombineerd 
met het feit dat we de neiging hebben om in de buurt 
van muren te blijven voor onze veiligheid, blijkt de 
rechterkant een uitstekende zijde te zijn om duurzame 
producten te plaatsen.  

 

(Boroditsky, 2000) 

(Underhill, 2000) 

(Groeppel-klein et al., 2007) 

Algemeen in-store 

Gezonde keuzes worden vaak 
gecompenseerd met vettiger eten. Aan 
de check-out kan je dit principe echter 
omdraaien: klanten kunnen mogelijks 
een duurzaam gekweekt appeltje 
meenemen om te compenseren voor 
het niet-duurzame eten dat al in hun 
karretje ligt. 
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Loyale duurzaamheid 

Loyaliteit zet mensen ook vaak aan tot 
gedragsverandering. Je kan klanten belonen wanneer ze 
regelmatig duurzame producten kopen, bijvoorbeeld aan 
de hand van een spaarkaart. Wanneer ze de beloning 
naderen, zullen ze zelfs extra hun best doen en 
sneller/meer aankopen: de goal-gradient hypothese. Het 
werken naar zo een doel kan bovendien ook heel erg 
prettig worden ervaren door de klant. Consumenten 
tonen hierdoor loyaal gedrag en zullen minder gauw 
switchen van winkel: ‘customer-lock-in’. Ze willen 
namelijk hun gedrag consistent voortzetten eens ze de 
eerste stap tot ‘commitment’ hebben gezet. 

 

(Kivetz, Urminsky, Zheng, 2016) 

(Cialdini, Wonsinska, Barrett, 1999) 

Algemeen in-store 

Geef klanten de illusie van 
vooruitgang: een 12-punten kaart 
met 2 bonuspunten bij de start werkt 
beter dan een gewone 10-punten 
kaart.  

Let op voor post-reward resetting: je 
hebt het meest kans dat klanten 
afhaken net na het verkrijgen van 
hun beloning. Motiveer ze direct 
hierna om zich opnieuw in te zetten. 

 

 

Eerste indruk 

Je kan moeilijk je claim van ‘duurzame winkel’ 
waarmaken wanneer er op de parking een heleboel 
vuilnis en plastic zakjes liggen te slingeren. Een algemene 
eerste indruk bepaalt de verdere evaluatie van de klant. 
Besteed dus zeker ook aandacht aan externe cues die 
kunnen wijzen op duurzaamheid.  

 

(Milliman, Turley, 2000) 

Algemeen in-store 
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         Top tips om aan de slag te gaan: 

 

1. Een eerste indruk is belangrijk: verzorg de omgeving, gids mensen doorheen de winkel aan 
de hand van een ‘duurzame weg’ en dit liefst in tegenwijzerzin. 

 

2. Deel je winkelkar handig in en voorzie een speciale zone voor duurzame producten. Een 
ankerpunt kan helpen om een sociale norm aan te geven hoeveel duurzame producten 
doorgaans worden gekocht. 

 

3. Laat het duurzame idee ook leven door het aanbrengen van natuurlijke elementen zoals 
veel groen en natuurposters. 

 

4. Sluit ook af met een duurzame indruk: voorzie eens duurzame producten bij de check-out 
in plaats van snoepgoed en bied een bonuskaart aan voor deze producten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Algemeen in-store 
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 4.2 Observatie van het ideaal 

 

De observatie van het ideaal had tot doel de verkregen theoretische inzichten af te toetsen 

aan de realiteit (cfr. Grounded Theory) en verdere inspiratie te halen uit praktische 

voorbeelden. Hiervoor bezochten we zowel winkels die reeds sterk inzetten op duurzaamheid, 

maar ook gewone supermarkten. Hieronder een greep uit de verzamelde voorbeelden van 

nudges in bestaande winkels.   

Voorbeeld categorie nudges ‘sensorisch’ en ‘algemeen in-store’ 

 

 

Licht wordt hier gebruikt om seizoensproducten extra in de kijker te zetten (links-bovenaan, 

cfr. nudge ‘in the spotlight’ in de categorie sensorisch). Natuurlijk licht kan ook worden 

gebruikt ter bevordering van de associatie met natuurlijke, duurzame producten (rechts-

onderaan, cfr. nudge ‘natuurlijke elementen’ in de categorie algemeen in-store). Verder maakt 

deze winkel ook gebruik van hout als natuurlijk element.  
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Voorbeeld categorie nudges: ‘sensorisch’ 

 

In een winkel wordt gepolst naar de mening van de klant omtrent voorverpakt vlees. Zorgt dit 

ervoor dat de klant net een kleinere of grotere portie koopt? (links, cfr. nudge ‘portie 

verkleinen’ in de categorie sensorisch). Dit zijn zaken die een retailer zoals in bovenstaand 

voorbeeld op kleine schaal kan uittesten.  

Verschillende portiegroottes worden aangeboden (rechts, cfr. nudge ‘portie verkleinen’ in de 

categorie sensorisch). Experimenteren met portiegroottes kan ertoe leiden dat de hoeveelheid 

van minder duurzame vleesconsumptie daalt. Best maak je het verschil tussen de porties niet 

al te groot, om zo voorzichtig het effect van verschillende niveaus in portiegrootte bij de 

consument te kunnen aftasten.  
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Voorbeeld categorie nudges: ‘grafisch en label’ 

 

De plaats van afkomst wordt duidelijk vermeld op prijskaartjes (links-bovenaan, cfr. nudge 

‘streek van afkomst’ in de categorie grafisch en label). Hierdoor kunnen positieve associaties 

met de streek overgeheveld worden naar het product.  

 De teler wordt in beeld gebracht (rechts-onderaan, cfr. nudge ‘streek van afkomst’ in de 

categorie grafisch en label). Dit versterkt het idee van duurzaamheid omdat de consument 

effectief te zien krijgt vanwaar het product vandaan komt.  
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Voorbeeld categorie nudges: ‘positie’ 

 

Onderaan het rek worden goedkopere producten geplaatst en rechts duurdere producten, 

conform de perceptie van de consument. Door deze consistentie met de perceptie kunnen we 

makkelijker méér informatie verwerken, waardoor het voor consumenten eenvoudiger wordt 

om te kiezen voor duurzame producten door een verminderde cognitieve belasting (cfr. nudge 

links-rechts, onder-boven in de categorie positie).  
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Voorbeeld categorie nudges: ‘algemeen in-store’ 

 

Natuurlijke elementen (hout, planten, houten bakken) versterken in bovenstaande 

voorbeelden de algemene duurzaamheidsperceptie van de winkel (cfr. nudge ‘natuurlijke 

elementen’ in de categorie algemeen in-store’).  
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4.3 Scorekaart: confrontatie van de wat en de waarom 

 

De vorige twee paragrafen gaven aan wat er concreet gedaan kan worden om gedrag de sturen 

in een winkelomgeving. Elk gedragseconmisch principe of nudge steunt echter op één of 

meerdere psychologische mechanismen, zie uitleg in deel 4. Deze mechanismen geven aan 

waarom nudges het keuzeproces van de consument beïnvloeden. Een voorbeeld: het 

aanbrengen van een spiegel (de  nudge, de wat) verhoogt de aantrekkelijkheid (de eerste 

waarom) van een product, terwijl tegelijk ook de graad van opmerkbaarheid stijgt (de tweede 

waarom). Aangezien aantrekkelijk vaak geassocieerd wordt met goed en consumenten 

onbewust een sterkere voorkeur hebben voor opvallende zaken, kunnen spiegels dus via twee 

psychologische mechanismen onze keuzes onbewust beïnvloeden.  

De literatuurstudie bracht vijf grote thema’s psychologische mechanismen naar voren: de vijf 

P’s. Psychologische mechanismen binnen eenzelfde categorie werken op een gelijkaardige 

manier of hebben hetzelfde doel.  

1. Purchase: deze mechanismen zorgen ervoor dat de aankoopintentie van een 

product wordt verhoogd. 

2. Priming: aan de hand van priming, ofwel het onbewust stimuleren of actief maken 

van associaties bij de consument, wordt aankoopgedrag beïnvloed. 

3. Popular: mechanismen die inspelen op de consument en de (onbewuste) invloed 

van andere consumenten. 

4. Physical: inspelend op onze zintuigen proberen deze mechanismen ons subtiel te 

sturen naar meer duurzame consumptie. 

5. Place: alle associaties die gelinkt worden aan de plaats van producten.  
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Voorbeelden psychologische mechanismen 

 

De scorekaart (zie bijlagenrapport) koppelt de nudges (de wat) en de bijhorende geactiveerde 

psychologische mechanismen (de waarom) en biedt zowel beleidsmakers als winkeliers een 

middel om efficiënte interventiepakketten samen te stellen die tot de gewenste 

gedragswijziging kunnen leiden. 

 

 

Voorbeeld scorekaart 
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De scorekaart biedt dus een praktisch overzicht van alle nudges en hun psychologische 

mechanismen. Door de nudges te confronteren met hun psychologische mechanismen, vormt 

de scorekaart een relevant instrument waarmee efficiënte interventiepakketten samengesteld 

kunnen worden. Voorgaande onderzoeken geven immers vaak aan dat één (kleine) nudge in 

een winkelomgeving niet altijd tot gewenste gedragsveranderingen leiden. Ook verschillende 

nudges die allen op hetzelfde psychologisch mechanisme werken, bleken minder efficiënt. 

Bijgevolg stellen we voorop dat een interventiepakket een grotere impact zal uitoefenen 

wanneer er wordt ingespeeld op verschillende psychologische mechanismen uit verschillende 

nudges uit verschillende thema’s. Deze aanpak zal ook gevolgd worden bij de casestudies.  
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5. Nudge audit tool en toepassing  
 

Aan de hand van het theoretisch onderzoek werd ook een demonstratie van een audit-tool 

opgesteld. Het doel van deze tool is om op een interactieve manier de retailer te laten 

kennismaken met gedragseconomische principes die relevant zijn in een retailcontext. 

Allereerst wordt de retailer dus bewust gemaakt van welke onderliggende mechanismen 

worden geactiveerd door de winkelomgeving bij de consument.  

Nudge awareness: bewustmaking retailer van duurzame nudges 

Het doel van de audit is uiteraard ook dat er een score wordt toegewezen aan de mate waarin 

het retailconcept reeds vertrouwd is met de diverse nudges. Deze score bepaalt de nudge 

potential: met welke nudges zijn we al vertrouwd? Op welk vlak is er nog mogelijkheid tot 

verbetering? Wordt er in alle thema’s gelijkmatig gescoord of wordt vooral op bepaalde 

thema’s ingezet? Een geavanceerd platform kan bijvoorbeeld een onmiddellijke score 

weergeven met verbeteringspunten.  

Nudge potential: formuleren van stand-van-zaken en punten tot verbetering 

Het is natuurlijk niet de bedoeling dat er enkel wordt geïnformeerd. Het hoofddoel van deze 

tool blijft het aanzetten tot implementatie van nudges. De retailer wordt doorheen de tool 

geïnspireerd om zelf aan het werk te gaan aan de hand van praktische voorbeelden.  

Nudge implementation: stimuleren tot uitwerken van praktische toepassingen 

 

 

Doelstelling nudge audit tool 
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Toepassing 

Het potentieel van een nudge-audit tool werd aangetoond aan de hand van een demonstratie 

in 3 winkels van de retailpartner Colruyt: een kleine steekproef, maar met een maximaal 

resultaat aangezien een doorgedreven standaardisatie van de winkels van de commerciële 

partner ertoe leidt dat er al gauw consistente conclusies konden worden getrokken. De audit-

tool werd toegepast aan de hand van een gesprek met de gérant of een eerste verkoper. 

 

Voorbeeld audit-tool 

 

Per thema werden de verschillende nudges aangekaart en werd bekeken in welke mate de 

bezochte winkel hier al mee vertrouwd is. Veel principes zijn vanzelfsprekend en logisch (bv. 

producten op ooghoogte worden meer bekeken), anderen daarentegen zijn vrij nieuw (bv. het 

gebruik van bewegende elementen).  

Colruyt bleek al zeer vertrouwd te zijn met gedragseconomische principes die inspelen op de 

positie van het product, alsook de meer algemene interventies. Op vlak van sensaties en 

labelling bevindt zich nog heel wat nudge potential, hoewel dit ook eigen is aan de missie van 

Colruyt: een lagere prijs gedreven door een focus op efficiëntie en niet differentiatie.  
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Nudge awareness & potential Colruyt  

 

Veel nudges past de commerciële partner al in de praktijk toe, al dan niet op duurzame 

producten. Dit blijkt uit volgende quotes ter illustratie: 
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6. Handelingsperspectief eiwitproducten 
 

“Vlees als smaakmaker in plaats van hoofdingrediënt” 

Het eerste interventiepakket speelt in op handelingsperspectief 12 van Bergsma, Nijenhuis, 

Bijleveld & Dalm (2014) in opdracht van de Vlaamse Overheid: 'vlees als smaakmaker in plaats 

van hoofdingrediënt'. Het idee achter dit handelingsperspectief is om minder eiwitten te eten 

door vlees te beschouwen als smaakmaker in plaats van het belangrijkste element van de 

maaltijd. De overtuiging dat vlees het hoofdelement vormt van de maaltijd, is echter 

ingeburgerd in het voedingspatroon van de Vlaamse consument. Het doel van dit 

handelingsperspectief is dan ook om deze gewoontes te doorbreken en vlees eerder als een 

bijgerecht te beschouwen, een smaakmaker.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

58 
 

6.1. Mogelijke invalshoeken  

 

6.1.1 Verminderde vleesconsumptie 
 

Dit handelingsperspectief kan vanuit een duurzaam oogpunt een belangrijke bijdrage leveren. 

Een gedaalde vleesconsumptie leidt immers tot een verminderde milieu-impact van ons 

consumptiepatroon. Het grootste aandeel van de CO2-uitstoot bij voeding zit immers in de 

productiefase (83%) ervan (Weber & Matthews, 2008). Een daling in onze gemiddelde 

vleesconsumptie kan dus al een bijdrage vormen aan een vermindering van onze milieu-

impact gezien de productie-uitstoot dan ook zou moeten dalen. Het interventiepakket gaat er 

echter zoals voorgaande studies (Bergsma et al., 2014) van uit dat het voor de mens 

noodzakelijk is een bepaalde hoeveelheid eiwitten te consumeren om een gezond 

voedingspatroon aan te houden, aldus focust deze studie op het verminderen en niet het 

stopzetten van vleesconsumptie. Bovendien is de voorgestelde vleesvermindering in lijn met 

de gezondheidsaanbevelingen van de Hoge Gezondheidsraad en ViGeZ (HGR & ViGeZ, 2016).  

 

6.1.2 Focus op minder milieubelastende vleessoorten 
 

Daarnaast kan er ook gefocust worden op aansporen tot het eten van minder milieubelastende 

vleessoorten. Zo wordt bij de productie van rood vlees 150% keer meer C02 uitgestoten ten 

opzichte van eenzelfde hoeveelheid kip. Gevogelte heeft dan ook een klimaatimpact van 5-10 

(kg CO2-equivalent) ten opzichte van een score van 15-30 voor runds- en varkensvlees 

(Shewmake, Okrent, Thabrew, & Vandenbergh, 2015). Het is dan ook wenselijk om niet alleen 

een verminderde vleesconsumptie te promoten, maar de klant meer te laten afwisselen met 

minder belastende vleessoorten (Bergsma et al., 2014). Ook omwille van gezondheidsredenen 

is deze invulling van het handelingsperspectief interessant aangezien bepaalde vleessoorten, 

zoals kip, minder calorieën bevatten dan runds- of varkensvlees (Vigez, 2016). 

 
6.1.3 Invalshoek interventiepakket: ‘consuminderen’ 
 

In dit interventiepakket vullen we het handelingsperspectief in door consumenten te 

stimuleren om hun gebruik van vlees te verminderen, ofwel het 'consuminderen' van 

vleesproducten. Aangezien we werken vanuit een gedragseconomisch perspectief, willen we 

dit op een subtiele wijze met volledige keuzevrijheid voor de consument doen. We gaan dus 
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niet voor een informerende of belemmerende aanpak, maar geven door de opzet van de 

interventie de consument een duwtje in de rug om te kiezen voor een kleinere vleesportie. We 

werken de interventie uit aan de hand van worsten in varkens- en kalfsgehakt, een vleessoort 

met een relatief hoge ecologische impact (Shewmake et al., 2015; Bergsma et al., 2014). 
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6.2 Voorstel interventiepakket 

 

In het voorgestelde interventiepakket stimuleren we de aankoop van kleinere porties 

verwerkt vlees door verschillende portiegroottes aan te bieden, waarvan we de kleinere 

porties door een goede positionering en het toevoegen van portielabels aantrekkelijker 

maken ten opzichte van de grote porties. 

 

 

 

De verschillende interventies werden vooraf getest op bepaalde aspecten in een online pretest. 

De resultaten hiervan vindt u terug in het bijlagenrapport. Op basis van de online pretest werd 

een experimenteel design ontwikkeld voor de labotesten. Op deze manier zijn we in staat om 

de toegevoegde waarde van de afzonderlijke interventies te achterhalen. Op basis van deze 

resultaten hebben we een optimaal interventiepakket opgesteld voor de winkeltesten (cfr. 

infra). De optimale combinatie van interventies vormt dan het finaal interventiepakket dat werd 

uitgetest in enkele winkels van de retailpartner Colruyt. Deze werkwijze werd bij alle 

interventiepakketten gevolgd.  

 

 

 

Interventies

• Portiegrootte verkleinen (aantal gram) 

• Middelste optie

• Portie labels

Optimale 
positie

• Interventies gericht op zichtbaarheid en neutrale associaties

• Horizontaal - Verticaal - Ooghoogte

Doel

• Aankoop van kleinere portiegroottes stimuleren

• Het verkleinen van porties, maar zonder compensatie-effect
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6.3 Theoretische onderbouwing 

 

6.3.1 Portiegrootte verkleinen 
 

Consumenten hebben het vaak moeilijk om in te schatten hoeveel calorieën in een portie van 

een bepaald product zitten. Het is voor hen daarbij dus niet eenvoudig om te beoordelen hoe 

groot een portie hoort te zijn in functie van hun gezondheid. Onbewust gebruiken ze dan 

verpakkingen en voorgemaakte hoeveelheden als leidraad om de consumptienorm van een 

product te bepalen. Consumenten eten bijvoorbeeld telkens één worst, ongeacht of deze nu 

een beetje groter of kleiner is. Bijgevolg toonden studies reeds aan dat een grotere portie, 

omwille van de geassocieerde consumptienorm, leidt tot een stijging in de totale consumptie 

(Wansink, Brian & Junyong, 2005; Wansink & Cheney, 2005; Wansink, Painter & North, 2005). 

We denken dus dat de grotere portie een gepaste portie is (consumptienorm) en passen ons 

eetgedrag aan aan deze norm waardoor we dus meer eten. 

Anderzijds hebben we het ook moeilijker om in te schatten hoeveel we eten wanneer we een 

grotere portie voorgeschoteld krijgen. Gezien een stijging in het aanbod van large en extra-

large verpakkingen in de supermarkten, vormt dit een verontrustend gegeven en is er zelfs 

sprake van portion distortion. In de Verenigde Staten vermenigvuldigde bijvoorbeeld het 

aanbod large verpakkingen met factor 10 tussen de periode 1970-2000 (Young & Nestlé, 

2003).  

Samengevat zorgt een grotere portie indirect dus niet alleen via een wijziging in de 

consumptienorm voor een hogere consumptie, maar ook door een moeilijkere inschatting van 

de totale hoeveelheid van wat we eten (Freedman & Brochado, 2010; Vermeer, Steenhuis & 

Poelman, 2014; Wansink & van Ittersum, 2007). Zo zouden consumenten 444% meer popcorn 

eten wanneer ze een large portie voorgeschoteld krijgen ten opzichte van een medium portie, 

omdat ze bij de large portie moeilijker kunnen inschatten hoeveel ze aan het eten zijn/al 

gegeten hebben (Wansink, Brian, Junyong, 2005).  
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In deze labotest zullen we verschillende groottes aanbieden van worsten gemaakt uit varkens- 

en kalfsgehakt. We willen echter voorkomen dat het verschil tussen de porties te groot lijkt om 

ongewenste neveneffecten te vermijden. De verschillen in portiegrootte worden dus bewust 

niet al te groot gemaakt, namelijk een daling van 17% en 33% ten opzichte van het huidige 

winkelaanbod. De Just Noticeable Difference Theory stelt dat een verkleining/vergroting in 

volume van 20% bij een product doorgaans niet wordt opgemerkt door de consument (Britt 

& Nelson, 1976). Verder zal er ook worden gecontroleerd voor een compensatie-effect: 

mogelijk worden er wel kleine porties gekocht maar in een grotere hoeveelheid (bijvoorbeeld 

omwille van de gebruiksvriendelijkheid bij het bakken van kleinere porties).  

We zullen de worsten  in drie verschillende groottes aanbieden: 

1. 100 gram per worst: de aanbeveling voor volwassenen is om 100 gram vlees te 

consumeren per dag (VIGeZ, 2016). 

2. 125 gram per worst: De middelste optie tussen de aanbevolen hoeveelheid en het 

huidige aanbod van Colruyt.  

3. 150 gram per worst: Het gemiddelde gewicht van een worst in het huidige aanbod van 

Colruyt  waarbij enkel deze portiegrootte wordt aangeboden. 

 

6.3.2 Middelste optie 
 

Wanneer er drie gelijkaardige of identieke producten simultaan worden aangeboden op een 

horizontale rij, zullen consumenten de middelste optie beschouwen als de meest populaire. 

Consumenten gaan er immers van uit dat marketeers ook zo redeneren en het product daarom 

ook op deze specifieke plaats verkopen. Dit fenomeen wordt in de literatuur benoemd als het 

centre-stage-effect. Indien consumenten geen sterke voorkeur hebben voor een bepaald 
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product, zijn ze dan ook geneigd om het middelste product te kopen en redeneren ze: ‘wat 

anderen goed vinden, zal ook wel echt goed zijn’ (Valenzuela & Raghubir, 2009).  

We verwachten dus dat consumenten die geen sterke voorkeur hebben voor een bepaalde 

portie, zullen kiezen voor de middelste optie (125 gram) (Keller, Markert & Bucher, 2015). 

Daarnaast blijkt dit effect ook sterker te zijn wanneer er aankopen worden gedaan voor andere 

mensen. De middelste optie zou dus zeker in de labostudie, waar het scenario omschrijft dat 

de respondent koopt voor zichzelf en een huisgenoot, aantrekkelijk moeten worden bevonden 

(Rodway, Schepman & Lambert, 2012). 

Ten slotte zou de middelste optie ook het meeste aandacht krijgen van de consument (Wright, 

2002). Omwille van deze opvallendheid en zichtbaarheid van het product wordt verwacht dat 

er méér gekozen wordt voor de middelste optie. Elke verschuiving van het huidige aanbod 

(150 gram) naar de middelste optie (125 gram), zou al een daling van 17% in de verkoop van 

verwerkt vlees betekenen. Deze keuze vormt daarenboven mogelijk een laagdrempelige 

tussenstap naar de kleinste portie (100 gram).  

We verwachten dat de middelste optie vaak zal worden gekozen omwille van de 

populariteitsassociatie (centre-stage-effect) en opvallendheid van het middelste 

product.  

 
6.3.3 Portielabels 
 

Labels zoals S, M en L (small, medium, large) kunnen het centre-stage-effect versterken: 

wanneer er drie verschillende groottes van bijvoorbeeld koffie worden aangeboden met een 

S-, M- of L-label erop, wijzen studies uit dat vooral de M-optie wordt gekozen. We zullen in dit 

interventiepakket dus testen of het toevoegen van S-M-L-labels de keuze voor de middelste 

optie nog zal verhogen (Vermeer et al., 2014).  

We willen de consument echter niet alleen naar de middelste optie nudgen, maar ook naar de 

kleinste portiegrootte. Dit zullen we aan de hand van een andere labelling trachten te 

bewerkstelligen. Onderzoek wijst immers uit dat bij drie portiematen de middelste (M) het 

vaakst wordt gekozen, ongeacht de portiegrootte (Wansink, Brian & Junyong, 2005; Wansink 

& Cheney, 2005). Vooral dit laatste is hier belangrijk, want wat als we het label M zouden 

gebruiken voor de kleinste portie? Zouden consumenten dan het product op de fysieke 

middelste plaats verkiezen (125 gram, gelabeld met L) of het product links gepositioneerd, 
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omwille van het M-label (100 gram)? In de labostudie zullen we dus ook nagaan wat het effect 

is van een M (100 gram) – L (125 gram) en XL (150 gram) labelling.   

We verwachten dat het toevoegen van S-M-L-labels de aantrekkelijkheid voor de 

middelste optie nog zal verhogen. Daarnaast testen we of het toevoegen van M-L-XL-

labels ook de aantrekkelijkheid van de kleinste optie kan verhogen door de associatie 

met het M-label (medium).  

 

6.3.4 Optimale positie 
 

Aan de hand van de bovenstaande interventies ‘portiegrootte’, ‘middelste optie’ en 

‘portielabels’ proberen we subtiel interventies te implementeren in de retailcontext, maar 

tegelijkertijd dienen de producten waar we de focus op leggen ook opgemerkt te worden. 

Daarnaast willen we ook niet dat hun positie ongewense associaties opwekt. We optimaliseren 

dus de positie van de producten door zowel in te spelen op de horizontale en verticale positie 

van het product, alsook de ooghoogte. 

 

6.3.4.1 Horizontale positie 

Consumenten baseren zich onbewust op de positie van producten om beslissingen te nemen. 

Bepaalde plaatsen worden bijgevolg onbewust geassocieerd met zekere veronderstellingen: 

position-based-beliefs. In dit interventiepakket zullen consumenten verschillende porties van 

eenzelfde product te zien krijgen in de winkel, horizontaal naast elkaar gepositioneerd. Uit 

onderzoek blijkt dat consumenten bij een horizontale lijn de producten die links staan als 

goedkoper beschouwen dan deze die rechts staan (Casasanto & Chrysikou, 2011; Valenzuela 

& Raghubir, 2015). Dit komt omdat we volgens de theory of magnitude een mentale 

voorstelling maken van abstracte begrippen (Walsh, 2003). Wanneer we dus iets abstract 

moeten ordenen in ons hoofd, zoals het begrip ‘prijs’, linken we dit aan iets fysiek (de positie 

van een product). De ‘magnitude’ neemt dus in stijgende lijn toe van links naar rechts: 

producten die rechts staan lijken bijgevolg duurder, groter of zwaarder (Bueti & Walsh, 2009). 

We zullen in de test de verschillende portiegroottes dus ook plaatsen van klein naar groot en 

van links naar rechts, aangezien een kleinere portie correspondeert met een lagere prijs (prijzen 

worden berekend aan een vaste ratio per aantal gram). Door de producten conform te plaatsen 

aan de verwachtingen van de consument, worden ze cognitief minimaal belast. We plaatsen 

de producten immers volgens hun verwachtingen: het linkse product is goedkoper dan het 
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uiterst rechtse product. Een overeenkomst tussen de positie van de producten en de mentale 

presentatie (links = goedkoper, rechts = duurder) verhoogt immers de ease of processing 

gevoelig (Lee & Aaker, 2004). 

Daarenboven hebben consumenten het moeilijker om gecontroleerd keuzes te maken bij een 

zwaardere cognitieve belasting omdat dan ook hun self-control beperkt wordt. Verschillende 

onderzoeken toonden al aan dat dit proces invloed heeft op bijvoorbeeld de keuze voor 

gezonde versus ongezonde producten.  

Wanneer we cognitief belast zijn, zouden we meer affectief kiezen en bijgevolg voor 

ongezondere producten (Fedorikhin & Shiv, 1999). Wanneer we de consument willen 

begeleiden naar meer duurzamere keuzes, moeten we erop letten dat ze minimaal cognitief 

belast worden.  

Door de producten op de horizontale as te plaatsen op een manier conform met de 

verwachtingen van de consument (links kleinere portie, rechts grotere), is er sprake van 

een minimale cognitieve belasting voor de consument waardoor ze mogelijks meer 

kiezen voor duurzame producten.  

 

6.3.4.2 Verticale positie 

Producten onderaan het rek worden als inferieur beoordeeld ten opzichte van producten die 

bovenaan het rek worden geplaatst (Deng, Kahn, Unnava & Lee, 2016; Sigurdsson, Larsen & 

Gunnarsson, 2014). De plaatsen op de hoogste rekken worden beschouwd voor producten die 

gevoelig duurder en kwaliteitsvoller zijn. Vooral wanneer consumenten actief op zoek zijn naar 

producten (wat te verwachten valt in een supermarkt), is dit effect groot (Valenzuela & 

Raghubir, 2015). We willen voor deze interventie echter een zo neutraal mogelijke associatie: 

een gemiddelde prijs met een gemiddelde kwaliteit. We zullen onze producten dan ook niet 

te hoog plaatsen op de verticale as, de ooghoogte is een goede stelregel.  

Door de producten op de verticale as niet al te hoog/laag te plaatsen, wordt een zo 

neutraal mogelijke associatie op vlak van prijs en kwaliteit gecreëerd opdat er geen 

vertekening plaatsvindt.  

 

6.3.4.3 Ooghoogte 

Een zeer bekende nudge is het plaatsen van producten op ooghoogte. Automatisch besteden 

we meer aandacht aan zaken die zich afspelen ter hoogte van onze ogen. In deze test worden 

de producten op ooghoogte geplaatst, rekening houdend met de gemiddelde lengte van de 
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consument (zowel man als vrouw). Studies toonden reeds aan dat ongeveer 61% van de 

producten die consumenten kopen zich 30 cm boven of onder hun ooghoogte bevinden 

(Chandon, Hutchinson, Bradlow, Young, 2006).  

 We verhogen de opvallendheid van de producten door deze op ooghoogte te 

 plaatsen.  
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6.4 Labotest  

 

6.4.1 Design 
 

Deze labotest gaat de invloed na van het aanbieden van verschillende portiegroottes worst, al 

dan niet met portielabels, op de aankopen van de consument. De onafhankelijke variabele is 

het aanbieden van de drie portiegroottes van de worsten onder verschillende vormen: (1) drie 

portiegroottes zonder label vs. (2) drie portiegroottes met S-M-L-label vs. (3) drie 

portiegroottes met M-L-XL-label. In het onderzoek wordt een between-subjects-design 

gebruikt. De respondenten worden dus steeds aan slechts aan één van de drie condities 

blootgesteld. Als afhankelijke variabele wordt het koopgedrag van de respondenten nagegaan.  

 

AFBEELDING 1: GRAFISCHE VOORSTELLING CONDITIES LABO-EXPERIMENT 

 

6.4.2 Participanten 
 

De participanten (n = 270) werden willekeurig toegewezen aan drie verschillende condities: (1) 

geen label (n = 89), (2) S-M-L-label (n = 91) en (3) M-L-XL-label (n = 90). De deelnemersgroep 

bestond uit 44% mannen en voor 64% uit vrouwen. De meesten waren student (66%) en een 

deel bediende (19%). De respondenten waren gemiddeld 27,49 jaar (SD = 12.90). Slechts 5% 

van de participanten was vegetarisch. Vegetariërs werden in de analyses behouden aangezien 
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deze groep door het scenario niet-significant andere keuzes maakten dan de niet-vegetariërs 

aangezien ze zowel kochten voor zichzelf als voor een huisgenoot, t(268) = -.81, p = .418. 

 

6.4.3 Labowinkel 
 

In de labowinkel werd een afdeling ‘beenhouwerij’ opgezet met producten in een koelkast. De 

worsten werden op ooghoogte geplaatst en horizontaal van klein naar groot gerangschikt (cf. 

supra). De worsten werden steeds per twee verpakt. Verder werden fillers toegevoegd om de 

geloofwaardigheid van het scenario te verhogen: enkele minder calorierijke vleesproducten 

(kiplapjes en kipblokjes) en enkele calorierijkere vleesproducten (cordon bleu en pitavlees) 

werden in de koelkast geplaatst. Volgens het scenario moesten de respondenten zeker voor 

één avond worst kopen. Verder konden ze zelf kiezen of ze voor de overige twee dagen nog 

vlees kochten of niet. 
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AFBEELDING 2: OPSTELLING VERSCHILLENDE CONDITIES LABO-EXPERIMENT 

 
6.4.4 Meetinstrumenten 
 

Om de resultaten uit de pre-test rijker te maken en beter te kunnen interpreteren, wordt er 

naast het aankoopgedrag ook andere variabelen bevraagd. Hieronder een overzicht:  

- Aantal gekochte verpakkingen worst en gram in totaal per participant. 

- Mate van honger op moment experiment (10-punten schaal van ‘helemaal niet 

hongerig’ tot ‘heel erg hongerig’). 
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- Familiariteit met het scenario (7-punten Likertschaal van ‘helemaal niet gewoonlijk’ tot 

‘heel erg gewoonlijk’): hierbij werd gevraagd hoe gewoon het voor de participanten 

was om boodschappen te doen voor drie dagen en twee personen. 

- Delaying Gratification Inventory (Food subscale;  α = .68; Hoerger, Quirk, & Weed, 

2011): deze schaal meet de mate waarin mensen bewust omgaan met voeding in 

functie van hun gezondheid op lange termijn. De subschaal bestaat uit 7 items op een 

7-punten Likertschaal van 'helemaal niet akkoord' tot 'helemaal akkoord'. Het bevat 

items zoals: 'Ik probeer gezond te eten, omdat het loont op lange termijn'.  

- Gemiddeld aantal gram vlees per vleesmaaltijd (zelf-rapportering deelnemer). 

- Aantal gram vlees dat volgens de respondent wordt aangeraden in functie van de 

gezondheid, per dag. 

 

6.4.5 Resultaten 

 

6.4.5.1 Eetgewoontes met betrekking tot vlees 

De respondenten eten gemiddeld genomen ongeveer vijf keer vlees per week (M = 4.86, SD = 

1.95). Per vleesmaaltijd eten ze volgens hun zelfrapportering gemiddeld 141 gram vlees (M = 

141.26, SD = 60.27). Zoals reeds aangehaald is het echter niet eenvoudig voor consumenten 

om in te schatten hoeveel ze eten in aantal gram/calorieën. Verder zijn ze zich vrij goed bewust 

wat de aanbevolen hoeveelheid vlees voor de gezondheid is en schatten ze dit op 111 gram, 

dit is 11 gram boven de aanbeveling.  

 

6.4.5.2 Verschuiving naar kleinere porties 

Het aanbieden van kleine porties zorgde er in alle condities voor dat er meer gekozen werd 

voor de kleine en middelste optie. In totaal (alle participanten samen) werden er 320 

verpakkingen gekozen, waarvan er 127 bestonden uit worsten van 100 gram (kleine portie = 

40%), 115 van 125 gram (middelste optie = 36%) en 78 van 150 gram (grote portie = 24%). 

Consumenten kozen het meest voor de kleinste portie (100 gram), gevolgd door de middelste 

portie (125 gram). De grootste portie was in deze studie het minst populair (150 gram). 

Uit de pre-test blijkt dat de kleinste optie, zelfs zonder labels, het populairst is. We 

mikten vooral op een verschuiving naar de middelste optie waardoor dit dus een 

grotere verschuiving is dan verwacht. We moeten dit resultaat echter met enige 
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voorzichtigheid interpreteren aangezien het gaat om de labotest en het resultaat in de 

echte winkels nog steeds kan afwijken.  

GRAFIEK 1: KEUZE PORTIEGROOTTES (ALLE CONDITIES SAMEN) 

Hoe minder vlees de respondent gemiddeld aangeeft te eten per maaltijd, hoe significant méér 

kans dat hij/zij koos voor de kleine (100 gram, p <.001) of middelste portie (125 gram, p = 

.002) ten opzichte van de grote portie (150 gram). Daarnaast blijken participanten die hoog 

scoren op de Delaying Gratification Scale, en dus bewust bezig zijn met hun voeding en 

gezondheid, significant meer te kiezen voor de kleine portie (100 gram, p = .022).  

Vooral mensen die al vrij bewust met hun voeding bezig zijn, kiezen voor de kleinste 

of middelste portie.  

Wanneer mensen hongerig waren, gingen ze vlugger kiezen voor de grote portie (150 gram, 

p = .020) ten opzichte van de middelste portie. Hadden ze niet zoveel honger, kozen ze eerder 

voor de gulden middenweg. Daarnaast kozen mensen die het niet gewoon zijn om het scenario 

uit te voeren (voeding kopen voor drie dagen, twee personen), marginaal significant méér voor 

de middelste optie ten opzichte van de grootste optie (p = .099).  

Wanneer consumenten voor anderen kiezen, of het niet gewoon zijn om dit soort 

boodschappen te doen, kiezen ze vooral voor de middelste optie, zeker wanneer ze 

niet bepaald hongerig zijn. Deze resultaten ondersteunen de aantrekkelijkheid van de 

middelste optie door het centre-stage-effect bij niet uitgesproken voorkeuren. De 

middelste optie wordt dan als meest populair beschouwd en mensen vertrouwen op 

populaire keuzes. 
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6.4.5.3 Geen compensatie-effect 

Er bleek geen compensatie-effect plaats te vinden, wat mogelijk het geval zou zijn bij de 

kleinste verpakkingen. Respondenten kozen niet voor meerdere kleine verpakkingen. Slechts 

5,60% van de respondenten kozen twee verpakkingen met de kleinste worsten. Daarnaast kiest 

het merendeel (82%) voor één verpakking. In onderstaande tabel wordt weergegeven welke 

keuzes deelnemers maakten op individueel niveau. Zo koos 31.5% van de participanten voor 

één verpakking met worsten van 100 gram.  

 

GRAFIEK 2: KEUZE PORTIEGROOTTE (INDIVIDUEEL NIVEAU) 

6.4.5.4 Portielabels: geen effect? 

Vervolgens werd gekeken naar het aantal gram worst dat gemiddeld werd gekocht per 

participant, per conditie. Tussen de verschillende condities bleek er geen significant verschil te 

zijn in het aantal gram worst dat gekozen werd per deelnemer, F(2,267) = .395, p = .404. In 

conditie 1 werd er dus gemiddeld genomen niet significant méér worst gekozen dan in 

conditie 2 of 3 en vice versa.  

Condities Aantal gram worst verkocht p.p. 

Conditie 1 : geen label, neutraal M = 279.21, SD = 110.73 

Conditie 2: S- M – L M = 289.01, SD = 98.55 

Conditie 3: M – L - XL M = 293.33, SD = 116.65 

TABEL 1: GEMIDDELD AANTAL GRAM WORST VERKOCHT PER PERSOON, PER CONDITIE 
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Wanneer we kijken naar onderstaande tabel valt het op dat de keuzes in de verschillende 

condities vrij gelijk lopen. In alle drie de condities wordt ongeveer even vaak gekozen voor 100 

gram. Er wordt iets minder gekozen voor 125 gram en iets meer voor 150 gram in de M-L-XL 

conditie ten opzichte van de andere twee condities, hoewel dit verschil niet significant is.  

GRAFIEK 3: KEUZE PORTIEGROOTTE VOLGENS CONDITIE 

 

6.4.5.5 M-L-XL: verschillend effect geslacht 

Wanneer we de M-L-XL conditie bekijken, blijkt er echter een significant interactie-effect plaats 

te vinden met geslacht. In onderstaande tabel worden de keuzes van enkel de vrouwelijke 

deelnemers weergegeven. Vrouwen blijken gevoelig méér voor 100 gram te kiezen (61%) 

wanneer er gebruik wordt gemaakt van M-L-XL-labels. In deze conditie kiezen ze ook minder 

voor de grootste portie (15%). De S-M-L-conditie zorgt echter voor geen significant verschil 

ten opzichte van de neutrale conditie, ofwel de conditie zonder labels.  
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GRAFIEK 4: KEUZE PORTIEGROOTTE ENKEL VROUWEN 

 

Mannen daarentegen gaan in de M-L-XL-conditie net méér kiezen voor de grootste XL-portie 

(48%) en minder voor de kleinste M-portie (13%). Deze resultaten zijn dus net omgekeerd aan 

het keuzepatroon van de vrouw.  

GRAFIEK 5: KEUZE PORTIEGROOTTE ENKEL MANNEN 

 

6.4.5.6 Discussie en conclusie 

Het aanbieden van kleinere porties werd in de labotest succesvol toegepast en de kleinste en 

middelste portie werden vaak gekozen. Vooral mensen die bewust bezig zijn met hun 

gezondheid kozen voor de kleinste optie. De meerwaarde van portielabels, conform de 

portiegroottes (S-M-L) werd echter niet aangetoond. Bij de M-L-XL-conditie was er echter wel 

L 
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een belangrijk verschil waar te nemen op vlak van geslacht. Mogelijk zijn vrouwen gevoeliger 

voor deze labelling, terwijl mannen net worden aangetrokken door het extreme van XL-porties.  
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6.5 Winkeltest 

 

In samenspraak met Colruyt en de stuurgroep, wordt er gekozen om in de winkeltesten verder 

te gaan met het eerste interventiepakket (conditie 1, zonder labels) aangezien deze eenduidige 

resultaten opleverde tijdens de labotest. Op deze manier kunnen we meer nauwkeurig afleiden 

welke effecten er zijn op basis van de portiegrootte en de positionering. Dit leidt tot het 

volgende finaal interventiepakket: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interventies

• Portiegrootte verkleinen (aantal gram) 

• Middelste optie

Optimale 
positie

• Interventies gericht op zichtbaarheid en neutrale associaties

• Ooghoogte

Doel

• Aankoop van kleinere portiegroottes stimuleren

• Geen compensatie-effect
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6.5.1 Opstelling 
 

De worsten kregen een plaats op ooghoogte waarbij de drie portiegroottes naast elkaar 

werden opgesteld. Op de eerste rij lagen de verpakkingen waarin de worsten per twee verpakt 

waren, erna was er een volledige rij met verpakkingen per drie worsten. Deze aantallen per 

verpakking zijn standaard in Colruyt, enkel de grootte van elke worst werd dus aangepast.  

 

AFBEELDING 3: OPSTELLING INTERVENTIE VERWERKT VLEES 

 
6.5.2 Verkoop per maand 
 

Wanneer we de verkoop van worsten bekijken, uitgedrukt in kilogram, zien we dat deze voor 

44% bestaat uit worsten van 150 gram, voor 32% uit worsten van 125 gram en voor 24% uit 

worsten van 100 gram. Op basis hiervan mogen we echter niet concluderen dat de worsten die 

150 gram wogen het populairst waren. Wanneer er eenzelfde aantal kleinere worsten verkocht 

wordt, weegt dit immers minder door dan wanneer de verkoop van worsten in termen van het 

aantal verkochte stuks bekeken wordt. 

Wanneer we het gewicht dus omzetten in aantal verkochte stuks (geen verpakkingen) krijgen 

we een ander beeld: er werd ongeveer even vaak voor worsten van 100 gram gekozen (30%) 

als voor worsten van 125 gram (33%) en worsten van 150 gram (37%). Dit wil dus zeggen dat 

een meerderheid van de consumenten (63%) koos voor een kleinere portie dan deze die hij/zij 

normaal koopt (standaardgrootte 150 gram).  
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GRAFIEK 6: WORST VERKOCHT IN GEWICHT VS. AANTAL STUKS (TIJDENS INTERVENTIE) 

 

6.5.3 Vergelijking met eerdere verkoop en controlewinkels1 
 

Wanneer we vergelijken met de verkoop in de maand voorafgaand aan de interventie, bleef 

het aantal stuks worst dat verkocht werd in de interventiewinkel ongeveer gelijk (+0,6%). Er 

werden dus niet minder worsten verkocht doordat er verschillende portiegroottes werden 

aangeboden, maar ongeveer evenveel als de maand voorheen.  

Het aantal stuks worst in de controle winkel daalde met 7%. Aangezien in deze winkels alle 

worsten eenzelfde portiegrootte hebben, daalde het aantal kilogram verkochte worst op 

eenzelfde wijze (-7%). In de interventiewinkel daarentegen daalde het aantal verkochte 

kilogram worst met 18%. Deze daling is echter volledig te wijten aan de populariteit van de 

kleinere porties en niet aan de algemeen dalende tendens, aangezien er niet minder worsten 

werden verkocht maar zelfs een klein beetje meer (+0,6%). Door het aanbieden van kleinere 

porties werd voor ongeveer eenzelfde aantal stuks, minder kilogram verwerkt vlees verkocht 

in vergelijking met de controlewinkels waar enkel de grootste portie (standaard 150 gram per 

stuk) werd aangeboden.  

                                                 
1 Bij alle interventies (ook vegetarische producten en seizoensgroenten en -fruit) werden de 
resultaten vergeleken met acht interventiewinkels die een gelijkaardig aanbod, grootte en 
cliënteel hebben. Bij alle gerapporteerde cijfers van de controlewinkels gaat dit om een 
gemiddelde van de acht winkels.  
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GRAFIEK 7: VERGELIJKING MET EERDERE VERKOOP EN CONTROLEWINKELS (STUKS/GEWICHT) 

 
6.5.4 Verkoop per week 
 

Het aandeel van de verschillende porties worst blijft tijdens de eerste drie weken van de 

interventie vrij stabiel. Afwisselend is eens de kleinste, middelste of grootste portie het meest 

populair. In de laatste week zien we echter een tendens die wijst op een verschuiving die een 

hernieuwde voorkeur voor de grootste worsten suggereert. We kunnen echter niet 

concluderen of dit een betekenisvolle observatie is en wijst op een trend die zich zal 

doorzetten, of dit slechts een toevallige verschuiving is. Onderzoek is nodig om de effectiviteit 

van deze interventie op lange termijn na te gaan.  

GRAFIEK 8: AANTAL STUKS WORSTEN VERKOCHT PER WEEK 
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6.5.5 Verkoop per huishoudtype 
 

We analyseren de resultaten door drie groepen huishoudtypes te onderscheiden die op een 

gelijkaardige wijze kopen: (1) singles en gezinnen zonder kinderen, (2) gezinnen zonder 

kinderen (55+) en (3) gezinnen met kinderen. Binnen elke groep bekijken we de relatieve 

voorkeur voor de drie portiegroottes. Deze resultaten hebben enkel betrekking op klanten met 

een klantenkaart. 

1. Singles en gezinnen zonder kinderen 

Onder deze groep worden alle singles (18-55+ jaar) en gezinnen zonder kinderen (18-54 jaar) 

verstaan. Deze groep kiest vooral voor de middelste optie (42%), zelfs dubbel zo vaak als voor 

de kleinste (21%). Daarnaast werd ook nog vaak gekozen voor de grootste portie (37%). In 

deze groep kiest 63% voor een kleinere portie dan degene die standaard wordt aangeboden. 

2. Gezinnen zonder kinderen (55+) 

Gezinnen zonder kinderen (55+) kiezen overtuigend voor de kleinste portie (45%). Daarnaast 

wordt er ongeveer gelijk gekozen voor de middelste (27%) en grootste portie (28%). Gezinnen 

zonder kinderen (55+) kiezen in 72% van het aantal gekochte worsten voor een kleinere portie 

dan deze die standaard wordt aangeboden. 

3. Gezinnen met kinderen 

Gezinnen met kinderen (oudste kind leeftijd van 0-17 jaar) kiezen als enige groep overtuigend 

voor de grootste portie (46%). Daarnaast kiezen ze ongeveer gelijk voor de kleinste (26%) als 

de middelste portie (28%). Binnen deze groep kiest men bij meer dan de helft van de verkochte 

worsten (54%) voor een portie die kleiner is dan de standaardgrootte. 

GRAFIEK 9: RELATIEVE VOORKEUR PORTIEGROOTTE VOLGENS HUISHOUDTYPOLOGIE 
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6.5.6 Verkoop per geslacht 
 

De verschillen wanneer vrouwen of mannen winkelen blijken veel beperkter te zijn dan in de 

labotesten. Dit verschil valt deels te verklaren door het feit dat er in de labotesten de opdracht 

was gegeven om te kopen voor twee personen (jezelf en een huisgenoot), terwijl klanten in de 

winkel mogelijks voor meer gezinsleden kochten. Er zal dus in de realiteit meer rekening 

worden gehouden met de voorkeuren van alle gezinsleden waardoor er mogelijk minder 

opvallende verschillen zijn tussen mannen en vrouwen. Mannen (42% van de klanten) kochten 

ongeveer even vaak de kleinste (34%), middelste (31%) als grootste portie (35%). Vrouwen 

(58% van de klanten) kopen iets minder vaak de kleine portie (28%), en de middelste (35%) en 

grootste portie iets vaker (37%). Mannen kiezen dus bij 65% van de verkochte worsten voor 

een kleinere portie dan normaal, terwijl dit bij vrouwen 63% is. Er is dus een gelijkaardige 

voorkeur merkbaar bij beide geslachten. Dit is echter een positief resultaat aangezien de 

interventie hierdoor universeler toepasbaar is. Deze resultaten hebben enkel betrekking op 

klanten met een klantenkaart. 

GRAFIEK 10: RELATIEVE VOORKEUR PORTIEGROOTTE PER GESLACHT 

6.5.7 Invloed op andere vleesaankopen 
 

Er blijkt geen invloed te zijn van de interventie op andere vleesaankopen. De andere 

vleesaankopen in het mandje van de consument die worst kocht, steeg ten opzichte van de 

maand ervoor met 0,8%. De totale vleesaankopen in kilogram daalden gemiddeld met 4%, 

maar deze daling is dus volledig te verklaren door het aanbieden van worsten in verschillende 

portiegroottes (waardoor het aantal kilogram verkochte worst in totaal daalde).  
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6.5.8 Conclusie 
 

 Meer dan de helft van de klanten (63%) koos voor een kleinere portie dan hij/zij 

normaal koopt. 

 Consumenten kozen in 33% van de gevallen voor de middelste portie. Toch bleef de 

grootste portie het populairste (37%), tegen de theoretische verwachtingen in dat de 

middelste portie het meest zou worden gekozen. Het gaat hier echter om een 

belangrijke gedragsverandering waardoor een verschuiving van 1/3 naar de middelste 

portie een significant resultaat vormt. 

 Voor de kleinste portie werd in 30% van de gevallen gekozen. Uit de labotesten bleek 

dat dit vooral consumenten waren die bewuster met voeding en het milieu omging. In 

de winkelinterventie vormt dit dus ook een mogelijke verklaring, hoewel een deel van 

deze keuzes mogelijk ook te verklaren valt door een prijseffect (prijs wordt berekend 

volgens vaste ratio per aantal gram: kleinere portie = goedkoper).  

 Er is bijgevolg een verschuiving waarneembaar naar de kleinste porties van ruim 63%, 

terwijl er ongeveer evenveel worsten werden verkocht. Het aantal kilogram verkochte 

worst daalde hiedoor met 18%. Dit resultaat komt volledig voort uit het aanbieden van 

verschillende portiegroottes, aangezien de verkoop van het aantal stuks ongeveer 

gelijk bleef.   

 De verkoop van de verschillende portiegroottes is vergelijkbaar gedurende de eerste 

weken van de interventie. Langdurig onderzoek kan aantonen of de tendens van de 

laatste week naar de grootste porties zich verder zet of terug stabiliseert. 

 De interventie zorgde niet voor een daling in het aantal kilogram van andere 

vleessoorten dat werd gekocht, maar zorgde wel door de verschillende portiegroottes 

in worst voor een daling van 4% van de totale vleesaankopen.  
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7. Handelingsperspectief vegetarische producten 
 

“Eet gevarieerd, met minder dierlijke eiwitten en vaker plantaardig” 

Het tweede interventiepakket speelt in op handelingsperspectief 11 van Bergsma et al. (2014): 

'Eet gevarieerd, met minder dierlijke eiwitten en vaker plantaardig'. Dit handelingsperspectief 

speelt in op het promoten van gevarieerd eten door ook meer plantaardige producten toe te 

voegen aan het dagelijkse menu. Net zoals in het voorgaande interventiepakket en conform 

de studie van Bergsma et al. (2014), wordt er van uitgegaan dat het noodzakelijk blijft voor de 

mens om een bepaalde hoeveelheid dierlijke eiwitten te consumeren, maar dat het matigen 

hiervan wenselijk is. 
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7.1 Mogelijke invalshoeken  

 

7.1.1 Minder dierlijke eiwitten 
 

Dit handelingsperspectief sluit nauw aan bij de invulling van het vorige interventiepakket. 

Hierin werd getracht de consument wat minder vlees te laten eten door kleinere portiegroottes 

aan te bieden, zonder dat er gemikt werd op het volledig stopzetten van vleesconsumptie. 

Vlees en vis leveren ons immers essentiële voedingsstoffen, zoals hoogwaardige eiwitten, 

vitaminen (B12) en mineralen (ijzer) die we nodig hebben voor de groei, opbouw en herstel 

van onze weefsels (VIGeZ, 2016). Het aanbieden van kleinere portiegroottes is een goed 

voorbeeld om een lagere vleesconsumptie ten voordele van het milieu te stimuleren. 

 

7.1.2 Plantaardige consumptie stimuleren 
 

Anderzijds kan dit handelingsperspectief ook ingevuld worden door het promoten van 

plantaardige producten. Zo bieden noten, zaden en peulvruchten een voedingsrijk alternatief 

voor vlees. Indien we vlees willen vervangen, wordt er immers aangeraden om op één dag 

verschillende plantaardige eiwitbronnen te combineren (ViGeZ, 2016). De productie van deze 

plantaardige producten is minder belastend voor het milieu ten opzichte van vleesbevattende 

producten (Weber & Matthews, 2008). De vervanging van vlees door meer plantaardige 

producten kan op deze manier de impact op ons milieu verder helpen beperken.   

 

7.1.3 Gevarieerd eten 
 

Dit handelingsperspectief werd in diverse campagnes reeds ingevuld door te wijzen op het 

voordeel van een gevarieerd eetpatroon. Hierbij is vaak de boodschap dat afwisseling en 'alles 

met mate' de leidraad vormt voor een gezond dieet. Zo ontwikkelde ViGeZ (2016) bijvoorbeeld 

de voedingsdriehoek, waarbij proportioneel wordt aangegeven hoeveel van welke categorie 

voeding zou moeten worden geconsumeerd op basis van een gevarieerd aanbod. Door zich 

te concentreren op het gezondheidsaspect kan indirect ook de milieu-impact van een 

voedingspatroon beperkt worden, aangezien hierbij een te eenduidige focus op 

vleesconsumptie wordt afgeraden (Palmer, 2012). 
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7.1.4 Invalshoek interventiepakket: ‘consumeerderen’ 
 

Dit interventiepakket wil zich specifiek richten op vegetarische producten die een alternatief 

zijn voor een populaire vleesbereidng. We mikken bij dit pakket dus op de flexitariër: mensen 

die wel vlees eten, maar die ook af en toe eens vlees laten staan voor een vegetarisch 

alternatief. We willen hiermee de consument stimuleren om hun vegetarische consumptie te 

'consumeerderen'. Hoewel er vooral bij volwassen en ouderen nog ruimte is tot groei, is er ook 

bij jongeren nog groeimarge. In een recent Vlaams onderzoek gaf 14% van de Vlamingen aan 

al vegetarisch te eten, terwijl 31% al minstens 1 dag in de week geen vlees of vis eet (Ipsos, 

2012).  
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7.2 Voorstel interventiepakket 

 

Met dit interventiepakket willen we vegetarische alternatieven voor vlees toegankelijker maken 

door de producten als duo aan te bieden en de drempel tot aankopen te verlagen door de 

producten te laten proeven waardoor ook het ontdekken van vegetarische producten wordt 

gestimuleerd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Optimale 
positie

• Toegankelijkheid

• Duo: vegetarisch en vlees 

Interventies

• Passieve degustatie

• ‘Vind ik lekker’

Doel

• Vegetarisch assortiment ontdekken: flexitariërs

• Verkoop vegetarische variant van gewoon product laten stijgen
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7.3 Theoretische onderbouwing 

 
7.3.1 Optimale positie 
 

7.3.1.1 Toegankelijkheid 

Een belangrijke voorwaarde opdat duurzame alternatieven goed zouden verkopen is natuurlijk 

de toegankelijkheid ervan in de supermarkt (van Kleef, Otten & van Trijp, 2012). Vaak worden 

deze producten in aparte rekken gepositioneerd, die de niet-vegetarische consument vaak 

systematisch overslaat. Voor een stuk komt dit omdat onbekend vaak onbemind is. De 

consument kiest daarnaast vaak uit gewoonte, snel en op basis van emotie. Bovendien 

spenderen mensen vaak niet erg veel tijd aan het kiezen van voeding. De meest voor de hand 

liggende producten zijn daarom niet altijd de meest duurzame alternatieven (Meiselman, 

Hedderley, Staddon, Pierson & Symonds, 1994). 

Het fysiek samenbrengen van het bestaande aanbod met vegetarische producten in het 

winkelrek kan er voor zorgen dat ook een niet-vegetariër deze producten leert kennen. 

Bovendien wordt hierdoor het idee gestimuleerd dat het normaal is om ook eens vegetarisch 

te eten aangezien het niet als apart en 'speciaal' wordt gepositioneerd (Hanks, Just & Wansink, 

2013; Rozin et al., 2011). 

In de Colruyt-winkels werd reeds met succes het gluten-vrije en bio-assortiment vermengd 

met de bestaande producten. In deze studie zullen we dit principe toepassen op vegetarische 

producten. Specifiek gaan we aan de slag met producten die dagdagelijks worden gebruikt als 

broodbeleg: kip-curry, hespenworst en martino. We kiezen ervoor om de vegetarische 

varianten op een extra plaats aan te bieden, namelijk bij het broodbeleg (vlees) in de 

beenhouwerij. Enkele vegetarische producten zullen dus niet meer alleen beschikbaar zijn in 

het aparte vegetarische rek (cfr. in de koelruimte van de retailpartner), maar ook in de 

beenhouwerij bij zijn vleesvariant. De producten blijven ook op hun oorspronkelijke plaats 

beschikbaar, dit in overleg met Colruyt, om de ‘vegetarische klant’ tijdens deze test niet in de 

war te brengen. 

 

7.3.1.2 Duo 

Een belangrijke drempel tot het kopen van vegetarische alternatieven is de onbekendheid van 

het product voor de consument (Palmer, 2012). Vaak vertrouwen ze nieuwe producten niet 

helemaal. Door deze aan te bieden naast hun reeds gekende substituten, verhoogt het 
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vertrouwen van de consument in het product. De 'perceived risk' die gepaard gaat met het 

onbekend product wordt hierdoor verlaagd, wat dan weer de aankoopintentie verhoogt 

(Chernev & Gal, 2010; Romero & Biswas, 2016). We zullen in deze test de vegetarische 

producten als een duo aanbieden met hun reeds gekende vleesvariant.  

Perceptie links-rechts bij duo 

Om consumenten cognitief minimaal te belasten, werd in de online pre-test nagegaan of 

vegetarische producten eerder worden geassocieerd met links of met rechts. Op deze manier 

kunnen ze hierna optimaal als duo worden geplaatst met hun niet-vegetarische tegenhanger. 

De logica die hierachter zit werd reeds uitgebreid besproken in het eerste interventiepakket 

(cfr. supra). Zo toonde een recente studie aan dat gezonde producten eerder met links worden 

geassocieerd, ten opzichte van ongezondere producten eerder rechts (Romero & Biswas, 

2016). 

Deze verwachtingen werden nagegaan in de online pre-test. De resultaten hiervan vindt u in 

het bijlagenrapport. Aan de hand van deze pre-test kunnen we besluiten dat consumenten 

vegetarische producten eerder associëren met links, terwijl ze de vleesvarianten eerder 

associëren met rechts. Bij het plaatsen in duo’s zullen we dus links het vegetarische product 

plaatsen en rechts het vleesproduct.  

 

7.3.2 Passieve degustatie 
 

Verschillende studies wezen reeds uit dat het aanbieden van proevertjes een werkbaar 

instrument is om mensen kennis te laten maken met nieuwe producten. Vegetarische 

producten zijn immers voor veel mensen nog onbekend en hierdoor zijn ze er wat 

terughoudender tegenover. Deze terughoudendheid ten opzichte van onbekende producten 

wordt ook wel food neophobia genoemd. Aan de hand van een degustatie kunnen 

vooroordelen met betrekking tot een product laagdrempelig opzij worden geschoven. 

Daarnaast zorgt dit mogelijk voor een carry-over effect en gaan consumenten erna ook 

bewuster kiezen voor duurzame producten wanneer ze verder winkelen (Olstad, 

Goonewardene, Mccargar & Raine, 2014; Tal & Wansink, 2015).  

We zullen in de labotest nagaan wat het effect van vegetarische proevertjes is op onder andere 

de aankoopintentie en aankoopgedrag. Aan de hand van deze interventie proberen we de 

consument te stimuleren om enerzijds het vegetarisch aanbod te ontdekken en anderzijds hun 

vleesconsumptie te matigen door ook eens gebruik te maken van een vegetarisch alternatief.  
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We kiezen bewust om niet actief te degusteren (cfr. met aansporing van een medewerker) om 

het ongedwongen karakter van de interventie te behouden. Onderzoek wijst immers in deze 

richting dat er bij actieve degustatie wel meer wordt aangekocht, maar dat ook het gevoel van 

sociale druk hoger ligt. Daartegenover wordt bij een passieve degustatie meer geproefd en 

ligt de sociale druk lager (ongedwongen karakter), maar wordt ook wel minder aangekocht. 

Aangezien het doel van deze studie is om de consument uit zichzelf te laten kiezen voor meer 

duurzame producten, kiezen we voor dit laatste. Daarnaast past deze vorm van degustatie 

makkelijker in het winkelmanagement en is deze dus toegankelijker. Ten slotte blijkt dat het 

aanbieden van proevertjes de grootste invloed heeft op het aankoopgedrag, los van het feit 

of het gaat om een passieve of actieve degustatie (Heilman, Lakishyk & Radas, 2011).  

 
7.3.3 ‘Vind ik lekker’ 
 

Met de interventie ‘vind ik lekker’ trachten we een online fenomeen naar de offline 

winkelomgeving te halen. Consumenten vertrouwen immers vaak op online systemen die 

aangeven hoe populair een product is, denk maar aan het aantal downloads, ratingscores, 

‘likes’ op Facebook… (Palmer, 2012). Door een online systeem als het aantal ‘likes’ naar de 

retailomgeving te halen, kunnen we consumenten stimuleren om nieuwe producten uit te 

proberen. Zo kan de drempelvrees met betrekking tot vegetarische producten mogelijks 

verlaagd worden (Salganik, Dodds & Watts, 2006). 

Concreet zullen participanten in de labotest op een knop kunnen drukken die aangeeft dat ze 

het product lekker vinden: een ‘vind-ik-lekker’-teller. Uiteraard wordt dit gecombineerd met 

de passieve degustatie. Het aantal ‘vind-ik-lekkers’ op de teller zou hen moeten aansporen om 

het product te proeven.  

Een belangrijk element hierbij is natuurlijk het aantal dat wordt weergegeven op het scherm. 

In het scenario wordt er meegegeven aan de participanten dat het gaat om een ‘drukbezochte 

supermarkt’. Aangezien we in de labotesten het aantal constant willen houden om vertekening 

te voorkomen, kunnen we niet gewoon starten van nul. Om het aantal ‘vind-ik-lekkers’ dus 

geloofwaardig te laten overkomen, werd eerst een exploratieve online studie uitgevoerd met 

verschillende aantallen, zowel absoluut (aantal) als relatief (% drukt de knop in). De 

rapportering hiervan kan u vinden in het bijlagenrapport. 

Consumenten vonden het in de online pre-test niet eenvoudig om conclusies te trekken over 

de geloofwaardigheid van het aantal ‘vind-ik-lekkers’, zowel absoluut als relatief. Gemiddeld 

stonden ze neutraal ten opzichte van de geloofwaardigheid, of vonden ze het ‘eerder wel’ 
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geloofwaardig. In de labotesten zal gewerkt worden met een aantal dat globaal over alle 

metingen goed scoorde, namelijk 1150 (50% van het aantal klanten die iets koopt in de 

beenhouwerij van de retailpartner).  

Daarnaast werd in deze online pre-test gepoogd om een eerste effect te achterhalen van de 

‘vind-ik-lekker-teller’. De invloed op de aankoop- en proefintentie werd nagegaan, alsook de 

intentie tot het indrukken van de ‘vind-ik-lekker’-teller en de aankoopintentie na het proeven 

en indrukken van de teller. Uit de online pre-test kunnen we concluderen dat de ‘vind-ik-

lekker’-teller potentieel heeft als interventie, bijvoorbeeld om de aankoopintentie te laten 

stijgen, maar dat mensen niet echt verschillend reageren naargelang het aantal ‘vind-ik-

lekkers’.  
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7.4 Labotest 

 

7.4.1 Design 
 

Deze labotest gaat de invloed na van het toegankelijker maken van vegetarische producten en 

het toevoegen van proevertjes en/of een ‘vind-ik-lekker’-teller op de aankopen van de 

consument. In het onderzoek wordt een between-subjects-design gebruikt. Een participant 

kwam dus slechts in één van de vier condities terecht en kreeg maar één winkelopstelling te 

zien. De labotest bestaat uit vier verschillende condities: 

1. Conditie 1 = ‘apart’. In deze conditie worden de vegetarische producten en hun 

vleesvariant geplaatst zoals dat momenteel het geval is in de winkel van de 

retailpartner: in aparte rekken (cfr. versmarkt en beenhouwerij). Deze conditie dient ter 

controle. 

2. Conditie 2 = ‘duo’. In deze conditie worden de vegetarische producten (links) geplaatst 

naast hun vleesvariant (rechts) als duo’s  in de beenhouwerij.  

3. Conditie 3 = ‘duo + proeven’. In deze conditie staan de producten niet alleen als duo 

naast elkaar geplaatst, maar kunnen de participanten ook proeven van een product 

(vegetarische martino).  

4. Conditie 4 = ‘duo + proeven + vind ik lekker’. In deze conditie staan de producten als 

duo, kan er worden geproefd en op de knop worden gedrukt indien het product lekker 

wordt bevonden.  

Als afhankelijke variabele wordt het koopgedrag van de participant nagegaan in aantal gram 

gekozen vegetarische producten.  

  

AFBEELDING 5: GRAFISCHE VOORSTELLING CONDITIES LABO-EXPERIMENT 
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7.4.2 Participanten 
 

De participanten (n = 256) werden willekeurig aan één van de verschillende condities 

toegewezen: (1) apart (n = 60), (2) duo (n = 63), (3) duo + proeven (n = 68) en (4) duo + 

proeven + vind ik lekker (n = 65). Vegetariërs (n = 14) werden in de analyses niet behouden 

aangezien deze groep significant andere keuzes maakten dan de niet-vegetariërs, t(268) = 

6.39, p <.001.  

 

7.4.3 Labowinkel 
 

 

AFBEELDING(EN) 4: OPSTELLING VERSCHILLENDE CONDITIES LABO-EXPERIMENT 

In de labowinkel werd in conditie 1 een open koelkast geplaatst in de versmarkt (conform 

winkelopzet Colruyt) met daarin de vegetarische producten. Er werd gebruik gemaakt van drie 

verschillende vegetarische producten: 

1. Vegetarische kip curry (= kerrie salade) – 200 gram 

2. Vegetarische martino – 200 gram 

3. Vegetarische worst – 100 gram 

 

 



  

93 
 

Daarnaast werd naast de koelkast van de ‘beenhouwerij’ ook een koelkast ‘broodbeleg’ 

geplaatst. Hierin werden de drie vleesbevattende substituten geplaatst: 

1. Kip curry – 200 gram 

2. Martino – 200 gram 

3. Hespenworst – 200 gram  

 

In conditie 2 werden de producten als duo’s samengeplaatst in de koelkast ‘broodbeleg’, naast 

deze van de ‘beenhouwerij’. Het vegetarische product staat steeds links van zijn niet-

vegetarische variant.  
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In conditie 3 werd een proefstandje toegevoegd. Regelmatig werden de toastjes opnieuw 

gesmeerd zodat ze zeker vers waren. Ook werd er een bordje bij het product aangebracht: ‘nu 

te proeven’.  

 

 

In conditie 4 werd er als extra interventie nog een ‘vind-ik-lekker’-teller geplaatst. Deze werd 

standaard op ongeveer 1150 geplaatst. Wanneer participanten op de groene button drukten, 

ging de teller met één omhoog.  

Participanten kregen de opdracht mee om broodbeleg te kopen voor drie dagen, twee 

personen. Ze kregen de vrije keuze hoeveel en wat, ze moesten echter zeker één stuk kopen. 
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7.4.4 Meetinstrumenten 
 

- Aankoopgedrag vegetarische producten in gram: de resultaten worden geanalyseerd 

op basis van gram en niet op basis van stuks aangezien sommige producten een 

verschillend gewicht hebben.  

- Aankoopintentie proefproduct vegetarische martino: de deelnemers kregen in de 

survey achteraf de vraag om zich in te beelden dat ze volgende week in de supermarkt 

waren en hetzelfde product te zien krijgen. Zouden ze het dan kopen? Deze 

aankoopintentie werd gemeten op een 7-punten Likertschaal naargelang (1) zeker niet 

tot (7) zeker wel.  

- Aantal keer vlees per week: deelnemers gaven zelf aan hoeveel keer ze per week 

gemiddeld vlees eten.  

- Aankoopgedrag vegetarische producten: deelnemers gaven de frequentie aan van het 

aantal keer dat ze vegetarische producten eten of kopen.  

- Environmental Concern (α = .72; Sparks & Shepherd, 1992): deze schaal meet de mate 

waarin consumenten begaan zijn met het milieu. De schaal bestaat uit 5 items die 

gemeten worden op een 7-punten Likert-schaal naargelang (1) helemaal niet akkoord 

tot (7) helemaal akkoord. De schaal bevat items als : ‘Ik ben milieuvriendelijk in het 

meeste dat ik doe’.  

- Delaying Gratification Inventory (Food subscale;  α = .68; Hoerger, Quirk, & Weed, 

2011): deze schaal meet de mate waarin mensen bewust omgaan met voeding in 

functie van hun gezondheid op lange termijn. De subschaal bestaat uit 7 items op een 

7-punten Likertschaal van 'helemaal niet akkoord' tot 'helemaal akkoord'. Het bevat 

items zoals: 'Ik probeer gezond te eten, omdat het loont op lange termijn'. 

- Food Neophobia Scale (α = .85; Pliner & Hobden, 1992): deze schaal meet de 

terughoudendheid ten opzichte van nieuw en onbekend voedsel. De schaal bevat 10 

items waaronder: ‘Op restaurant zal ik altijd nieuwe dingen uitproberen’. De items 

worden gemeten op een 7-punten Likert-schaal van (1) helemaal niet akkoord tot (7) 

helemaal akkoord.  
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7.4.5 Resultaten 
 

7.4.5.1 Apart scoort goed 

Wanneer we vergelijken tussen de condities blijkt er gemiddeld het meest gram vegetarische 

producten gekocht in de eerste conditie, namelijk 150 gram. Dit valt hoogstwaarschijnlijk te 

wijten aan de opzet van de labowinkel. In de eerste conditie sprong het vegetarische 

broodbeleg in het oog aangezien het ook de eerste koelkast was die de participanten 

tegenkwamen. Deze grote toegankelijkheid heeft mogelijk voor de meerverkoop van het 

product gezorgd.  

Op zich zijn er echter geen significante verschillen waarneembaar tussen deze condities (2, 3 

en 4). Binnen één conditie is er echter nog een verdeling tussen bijvoorbeeld de groep die 

geproefd heeft en de groep die dit niet gedaan heeft. In wat volgt zullen we dus binnen 

condities vergelijken om de toegevoegde waarde van de bijkomende interventies te 

achterhalen wanneer ze als duo zijn geplaatst. 

 
Aantal gram vegetarisch gekocht 

Conditie 1: Apart M = 150.00, SD = 148.15 

Conditie 2: Duo M = 88.10, SD = 115.60 

Conditie 3: Duo + proeven M = 74.26, SD = 116.70 

Conditie 4: Duo + proeven + vind ik lekker M = 79.23, SD = 110.00 

TABEL 2: GEMIDDELD AANTAL GRAM VEGETARISCHE PRORDUCTEN GEKOCHT PER CONDITIE, PER PERSOON 

7.4.5.2 Toegevoegde waarde proeven 

In onderstaande tabel maken we de vergelijking tussen participanten die geproefd hebben 

(22%) versus degenen die niet geproefd hebben (78%) binnen conditie 3. Een vrij groot deel, 

ongeveer één vijfde van de participanten (n = 16), proefde van de vegetarische martino. 

Aangezien het echter gaat om een labotest en de groep proevers dus nog steeds een beperkt 

aantal participanten bevat, moeten we deze resultaten steeds met enige voorzichtigheid 

interpreteren. 

Deelnemers die proefden (n = 16) vertoonden een marginaal significante hogere intentie ten 

opzichte van de niet-proevers om ook in de toekomst de vegetarische martino aan te kopen. 
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Degenen die niet proefden (n = 57) neigen naar ‘eerder niet’ aankopen, terwijl de proevers 

zich eerder ‘neutraal’ uitspreken. Daarnaast resulteerde het proevertje ook ter plaatse in 

gedrag: proevers kochten marginaal significant méér vegetarische martino dan degenen die 

niet hadden geproefd. Ook het totaal aantal gram vegetarische producten dat ‘gekocht’ werd 

lag hoger bij de proevers, hoewel dit verschil niet significant was ten opzichte van de niet-

proevers.  

Proeven heeft potentieel als interventie en oefent een invloed uit op toekomstige 

aankoopintenties. 

 

 
Niet proeven (n = 57) 

78% 

Proeven (n = 16)  

22% 

P-waarde 

Vegetarische Martino 

Aankoopintentie (7-pt) 

M = 3.09, SD = 1.60 M = 3.94, SD = 1.61 .064 

Gedrag: aantal gram 

vegetarische martino 

gekozen 

M = 23.68, SD = 62.04 M = 56.25, SD = 75.00 .081 

Gedrag: aantal gram 

vegetarisch broodbeleg 

gekozen 

M = 86.84, SD = 130.77 M = 93.75, SD = 132.76 .853 

TABEL 3: AANKOOPINTENTIE EN AANTAL GRAM VEGETARISCHE MARTINO/BROODBELEG CONDITIE 3 

 

7.4.5.3 Toegevoegde waarde teller 

In onderstaande tabel maken we allereerst een vergelijking tussen de participanten die niet 

geproefd hebben en ook niet op de teller hebben gedrukt (witte tabel = 71%, n = 42) versus 

degenen die proefden en op de teller hebben gedrukt (oranje tabel = 29%, n = 17) binnen de 

vierde conditie. Degenen die proefden drukten ook steeds op de teller en niemand die niet 

proefde drukte op de teller, vandaar deze indeling. 

Op het eerste zicht lijken deze resultaten positief: degenen die proefden en op de teller 

drukten, vertoonden een significant hogere aankoopintentie ten opzichte van degenen die dit 
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niet deden. Ook kochten ze meer vegetarische martino en vegetarische producten in het 

algemeen, hoewel dit verschil niet significant is.  

We hebben hier echter te maken met twee effecten: het effect van het proeven en dat van de 

teller. Wanneer we vergelijken met de resultaten van de vorige conditie die enkel kon proeven 

(groene tabel = proevers conditie 3), is het effect van de teller minimaal. Er blijken geen 

significante verschillen te zijn tussen de proevers (conditie 3 = groene tabel) en de degenen 

die naast het proeven ook de knop konden indrukken (conditie 4 = oranje tabel). Hieruit valt 

af te leiden dat vooral het proeven effect heeft en dat de toegevoegde waarde van de teller 

nog onzeker is. 

Vooral het positieve effect van proeven op gedrag en aankoopintentie is merkbaar, 

terwijl het nog niet duidelijk is wat de toegevoegde waarde is van de ‘vind-ik-lekker’-

teller.  

 

 
Niet drukken en niet 

proeven (n = 42) 

71% 

Wel drukken + 

geproefd (n = 17) 

29% 

P-

waarde 

Proeven (n = 16)  

22% (derde conditie) 

Veggie Martino 

Aankoopintenti

e (7-pt) 

M = 2.60, SD = 1.45 M = 4.29, SD = 1.21 .000 M = 3.94, SD = 1.61 

Gedrag: aantal 

gram veggie 

martino 

M = 17.86, SD = 

49.17 

M = 44.11, SD = 70.45 .108 M = 56.25, SD = 75.00 

Gedrag: aantal 

gram veggie 

M = 65.48, SD = 

92.72 

M = 102.94, SD = 

137.47 

.229 M = 93.75, SD = 

132.76 

TABEL 4: AANKOOPINTENTIE EN AANTAL GRAM VEGETARISCHE MARTINO/BROODBELEG CONDITIE 4 VS. 3 

 

7.4.5.4 Gedrag en gedragskenmerken gekoppeld 

In onderstaande tabel worden de significante relaties tussen enkele gemeten variabelen 

weergegeven. De rode pijlen stellen een significante negatieve correlatie voor: hoe hoger de 
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score op het ene concept, hoe lager de score op het andere concept en omgekeerd. De groene 

pijlen stellen een significante positieve correlatie voor: hoe hoger de score op het ene concept, 

hoe hoger de score op het andere concept. Onder het schema vindt u per correlatie de 

interpretatie ervan.  

 

AFBEELDING 5: SCHEMATISCH OVERZICHT GEDRAG EN GEDRAGSKENMERKEN 

 

Aantal keer vlees per week 

 Negatieve correlatie met Environmental Concern (r = -.28) = hoe méér vlees 

consumenten gemiddeld eten per week, hoe minder bewust ze bezig zijn met de 

milieuproblematiek. 

 Negatieve correlatie met het aantal gram vegetarische producten dat ze ‘kochten’ in 

de labostudie (r = -.34) = hoe méér vlees de consument gemiddeld eet, hoe minder 

vegetarische producten ze kopen in de labostudie. 

 Negatieve correlatie met Delaying Gratification (r = -.27) = hoe méér vlees 

consumenten gemiddeld eten per week, hoe minder deze consumenten ook bezig zijn 

met voeding en de gevolgen hiervan voor hun gezondheid op lange termijn. 

In deze labostudie kwam duidelijk een groep consumenten naar voren die we wensen aan 

te spreken met de interventies: consumenten die gemiddeld veel vlees eten per week, 

weinig bezig zijn met de milieuproblematiek en hun voeding in functie van de gezondheid. 

Bij deze groep is er nog heel wat ruimte tot het beter inburgeren van vegetarische 

producten.  
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Vegetarische producten labo 

 Positieve correlatie met Environmental Concern (r = .19) = consumenten die méér 

begaan zijn met het milieu, zullen ook meer vegetarische producten gekozen hebben 

in de labostudie.  

 Positieve correlatie met Delaying Gratification (r = .22) = hoe méér consumenten 

begaan zijn met de gevolgen van voeding voor hun gezondheid op lange termijn, hoe 

méér vegetarische producten ze kozen in de labostudie. 

 Positieve correlatie met Vegetarisch al gegeten/gekocht (r = .37) = consumenten die 

in het verleden al vaak vegetarisch aten of kochten, hadden meer vegetarische 

producten mee in hun mandje in de labostudie. 

Uit deze labostudie kwam een groep consumenten naar voren die al regelmatig 

vegetarisch kopen/eten, bezorgd zijn om het milieu en om hun gezondheid. Deze groep 

denkt bewuster na over aankopen. Mogelijks kiezen zij ook al vanzelf voor vegetarische 

producten op de oorspronkelijke plaats. Er is echter steeds een mogelijkheid tot groei en 

het interventiepakket kan hierbij een duwtje in de rug betekenen.  

 

Food neophobia 

 Negatieve correlatie met het aantal vegetarische producten gekozen in de labostudie 

(r = -.15) = hoe méér terughoudend consumenten zijn ten opzichte van onbekend 

voedsel, hoe minder ze voor vegetarische producten kozen in de labostudie. 

Food neophobia blijkt dus een belangrijke psychologische rol te spelen bij het uitproberen 

van vegetarische producten. Met dit interventiepakket proberen we food neophobia te 

verlagen door de vegetarische producten toegankelijker te maken en te laten proeven. Op 

deze manier hopen we de drempel tot het proeven te verlagen want het regelmatig eten 

van vegetarische producten stimuleert de verkoop ervan. 

 

7.4.5.5 Discussie en conclusie 

 

De extra waarde van het aanbieden van vegetarische producten op een toegankelijke plaats 

waar ook niet-vegetariërs komen, kon in deze test nog niet eenduidig worden aangetoond. 

Vermoedelijk vormt de opbouw van de labowinkel de oorzaak. Het kunnen proeven van de 
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producten had echter wel een effect op de aankoopintentie en gedrag. De meerwaarde van de 

‘vind-ik-lekker’-teller was echter beperkt, vooral het kunnen proeven zorgde voor een stijging 

in de aankoopintentie en gedrag.  

Daarnaast konden we een doelgroep onderscheiden die bewust voor vegetarische producten 

kiest ten opzichte van een doelgroep die minder bezig is met de 

milieuproblematiek/gezondheid en ook meer vlees eet. Vooral deze laatste doelgroep trachten 

we over de streep te trekken door het aanbieden van proevertjes die het effect van food 

neophobia trachten te verlagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

102 
 

7.5 Winkeltest 

 

In de winkeltesten gaan we verder met het aanbieden van vegetarische producten op een 

toegankelijke plaats, namelijk bij het andere niet-vegetarisch alternatief. Verder bieden we de 

producten als duo aan en kan er worden geproefd. Aangezien het niet helemaal duidelijk is 

wat de meerwaarde is van de teller, wordt deze achterwege gelaten. Dit leidt tot het volgend 

finaal interventiepakket: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Optimale 
positie

• Toegankelijkheid

• Duo: vegetarisch en vlees 

Interventies

• Passieve degustatie

Doel

• Verkoop vegetarische variant van gewoon product laten stijgen

• Ontdekken van vegetarische producten door proeven 
(flexitariërs)
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7.5.1 Opstelling 
 

De vegetarische producten (vegetarische martino, kerriesalade en vegetarische worst) werden 

samen met hun niet-vegetarische variant (martino, kip-curry en hespenworst) als duo in de 

beenhouwerij geplaatst, waar zij voorheen nog nooit waren aangeboden. De vegetarische 

producten bleven ook op hun oorspronkelijke plaats in de versmarkt te koop. Gedurende de 

eerste twee weken van de interventie werd er vegetarische martino gedegusteerd. In de laatste 

twee weken werd vegetarische worst aangeboden als proevertje.  

 

AFBEELDING(EN) 6: OPSTELLING INTERVENTIE VEGETARISCHE PRODUCTEN 

Vegetarische producten in beenhouwerij             (Vegetarische) kip-curry als duo 

   

(Vegetarische) martino als duo                     (Vegetarische) worst als duo 
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Degustatie vegetarische worst            Degustatie vegetarische martino 

 

7.5.2 Algemene verkoop van alle vegetarische producten  
 

In grafiek 11 worden de absolute verkoopsaantallen van de interventieproducten 

weergegeven. Allereerst wordt er weergegeven hoeveel verpakkingen vegetarische producten 

er werden verkocht op de oorspronkelijke verkoopplaats in de versmarkt bij de groenten en 

fruit. Daarnaast wordt aangeduid hoeveel verpakkingen er verkocht zijn op de nieuwe plaats 

in de beenhouwerij. Deze twee gegevens resulteren samen in het totaal aantal verkochte 

vegetarische producten. Ten slotte wordt de verkoop van de niet-vegetarische variant 

weergegeven. Deze absolute verkoopscijfers tijdens de interventiemaand worden telkens 

vergeleken met de verkoopsaantallen van de voorafgaande maand.  

Tijdens de interventie werden er in totaal 45 verpakkingen van de drie vegetarische producten 

in de versmarkt verkocht waar ze ook al voor de interventie werden verkocht. Daarnaast werden 

nog eens 144 verpakkingen extra verkocht in de beenhouwerij, wat resulteert in een totale 

verkoop van 189 vegetarische producten. 

Vergelijken we de totale verkoop van de drie vegetarische producten in de interventiemaand 

met de verkoop in de voorafgaande maand, dan wordt er een meerverkoop van 195% 

opgetekend. We merken op dat de verkoop van de vegetarische producten op hun 

oorspronkelijke positie (i.e., de versmarkt) licht daalde in de interventiemaand in vergelijking 

met de maand voordien. Deze daling is echter veel lager dan de meerverkoop die werd behaald 

in de beenhouwerij en wordt hierdoor dan ook volledig gecompenseerd.  
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Daarnaast stijgt ook de verkoop van de niet-vegetarische tegenhanger met 30%. Opnieuw is 

deze stijging relatief gezien veel lager dan de stijging in de verkoop van vegetarische 

producten (195%). Dit is ook te merken aan het feit dat het aandeel van de vegetarisch 

producten binnen de duo’s (vegetarische en niet-vegetarische producten) gemiddeld stijgt ten 

opzichte van de maand voor de interventie van 13% naar 25%.  

Ten slotte werd er gecontroleerd voor herhaalaankopen: kopen klanten het product opnieuw 

binnen de interventieperiode? Uit analyses bleek dat herhaalaankopen bij alle producten 

(zowel vegetarisch als niet-vegetarisch) zeer beperkt waren. Klanten kopen zowel de 

vegetarische als de vleesvarianten van deze producten gemiddeld slechts één keer in de 

maand. De beperkte herhaalaankopen zijn dus te verklaren door de korte tijdspanne van de 

interventie. Daarnaast werd aangetoond dat consumenten die het vegetarische product in de 

beenhouwerij aankochten tijdens de interventie, het de maand voorheen niet hadden gekocht 

in de versmarkt. Het effect van deze interventie op lange termijn vraagt dus om meer langdurig 

onderzoek. 

GRAFIEK 11: AANTAL STUKS VEGETARISCHE PRODUCTEN VERKOCHT PER MAAND 
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7.5.3 Analyse per product 
 

7.5.3.1 Verkoop (vegetarische) kip curry 

Verkoop per maand 

Vegetarische kip-curry werd gedurende de interventiemaand niet gedegusteerd. De producten 

werden enkel als duo in de beenhouwerij geplaatst, zonder verdere communicatie. Hierdoor 

werden er tijdens de interventie 36 verpakkingen verkocht in de beenhouwerij en nog eens 16 

in de versmarkt. Dit resulteert in een totaal van 52 verpakkingen vegetarische kip-curry. Ten 

opzichte van de maand ervoor werden er 160% meer verpakkingen vegetarische kip-curry 

verkocht aangezien er toen enkel 20 in de versmarkt werden verkocht. Bij dit product zien we 

maar een kleine daling bij de verkoop van de versmarkt. Het toegankelijker maken van de 

vegetarische kip-curry door deze te plaatsen naast de gewone kip-curry als duo, zorgde dus 

voor een significante meerverkoop van het vegetarische product.  

De verkoop van gewone kip-curry stijgt met 14%, maar deze stijging is relatief gezien veel 

kleiner dan deze van de vegetarische variant (160%). Dit komt ook tot uiting in het aandeel 

van het vegetarische product binnen het duo dat stijgt van 11% voor de interventie tot 21% 

gedurende de interventie.  

GRAFIEK 12: AANTAL STUKS (VEGETARISCHE) KIP CURRY VERKOCHT PER MAAND 

Vergelijking met eerdere verkoop en controlewinkels 

De meerverkoop van de vegetarische kip-curry kan niet door een stijgende tendens van het 

product in alle winkels worden verklaard. Bij een vergelijking met controlewinkels (n = 8) 
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tijdens dezelfde periode zien we namelijk dat er zich gemiddeld eerder een dalende tendens 

(-8%) in de verkoop van vegetarische kip-curry voordoet. Door de interventie doet het product 

het 160% beter dan de maand voorheen, of relatief gezien 168% beter dan het gemiddelde 

van de controlewinkels.  

Daarnaast stijgt de verkoop van de niet-vegetarische variant met 14%. In de controlewinkels 

stijgt dit product met 4% waardoor de interventiewinkel relatief gezien 10% meer gewone kip-

curry verkocht ten opzichte van de controlewinkels. Een mogelijke verklaring voor de 

meerverkoop van de gewone kip-curry kan de betere positie die het product kreeg zijn. Het 

product werd, samen met de vegetarische variant, op ooghoogte geplaatst. Hoewel de niet-

vegetarische variant altijd al in de beenhouwerij te vinden was, viel het tijdens de 

interventiemaand meer op in vergelijking met de controlewinkels.  

 

GRAFIEK 13: VERGELIJKING MET EERDERE VERKOOP EN CONTROLEWINKELS (VEGETARISCHE) KIP-CURRY 

 

7.5.3.2 Verkoop (vegetarische) martino 

Verkoop per maand 

De vegetarische martino werd tijdens de eerste twee weken gedegusteerd op een toastje. 

Verder hing er ook een bordje ‘nu te proeven’ bij het product in de koelkasten. Tijdens de 

interventie werden er 18 verpakkingen verkocht in de versmarkt en 73 in de beenhouwerij. 

Ten opzichte van de maand voor de interventie werden er wat minder verpakkingen verkocht 

in de versmarkt (daling van 33%). Er werd echter een meerverkoop gerealiseerd van 237% ten 

opzichte van de maand ervoor wat relatief gezien een veel grotere stijging is ten opzichte van 

de daling in de versmarkt.  
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De verkoop van de gewone martino steeg met 50%. Deze stijging is relatief gezien echter veel 

kleiner dan de stijging bij het vegetarische product (237%). Dit uit zich ook in de verhouding 

van de vegetarische martino binnen het duo die steeg van 38% naar 58% ten opzichte van de 

maand voor de interventie. Er wordt naast de martino die we aanboden in duo, ook verse 

martino aangeboden in de beenhouwerij die door de beenhouwer zelf wordt gemaakt en 

populairder is, waardoor dit hoge percentage enigzins genuanceerd moet worden.  

GRAFIEK 14: VERKOOP STUKS (VEGETARISCHE) MARTINO PER MAAND 

Verkoop per week 

Wanneer we de resultaten per week bekijken, zien we dat de degustatie effect heeft gehad op 

de verkoop van de vegetarische martino. In de eerste twee weken werden het meest 

verpakkingen vegetarische martino verkocht. Hierna vertoont de verkoop een dalende trend. 

Verder onderzoek zou kunnen uitwijzen of de verkoop zich uiteindelijk stabiliseert of nog 

verder afneemt.  
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GRAFIEK 15: VERKOOP STUKS (VEGETARISCHE) MARTINO PER WEEK 

 

Vergelijking met eerdere verkoop en controlewinkels 

Wanneer we vergelijken met enkele controlewinkels zien we dat de interventiewinkel beter 

scoort op beide producten. Terwijl in de controlewinkels de verkoop van vegetarische martino 

gemiddeld gezien maar een klein beetje stijgt (+1%), verhoogt de verkoop in de 

interventiewinkel met 237%.  

De gewone martino stijgt in de controlewinkels (n = 8) met gemiddeld 16%. De meerverkoop 

ligt in de interventiewinkel echter nog hoger (50%): relatief gezien gemiddeld 34% meer dan 

in de controlewinkels. Deze stijging komt allereerst voort uit de betere positie van het product. 

Zowel het vegetarische als het niet-vegetarische product werden op ooghoogte geplaatst. 

Daarnaast werd er recent ook een nieuwe verpakking geïntroduceerd, wat de toename in 

verkoop in ook de controlewinkels deels kan verklaren. Ten slotte kan het proeven ook de 

aandacht voor het product ‘martino’, vegetarisch of niet, verhoogd hebben.  
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GRAFIEK 16: VERGELIJKING MET EERDERE VERKOOP EN CONTROLEWINKELS (VEGETARISCHE) MARTINO  

 

7.5.3.3 Verkoop (vegetarische) worst 

Verkoop per maand 

De vegetarische worst werd gedegusteerd gedurende de laatste twee weken van de 

interventiemaand. Gedurende de interventiemaand werden er 27 stuks verkocht in de 

beenhouwerij en 8 in de versmarkt, wat resulteert in een totaal van 35 stuks. Deze cijfers 

moeten we echter voorzichtig benaderen aangezien het bij dit product gaat om veel kleinere 

aantallen ten opzichte van de andere twee producten.  

Vergeleken met de maand voor de interventie werd er een meerverkoop gerealiseerd van 

133%. Er werden wel ongeveer de helft minder verpakkingen verkocht in de versmarkt tijdens 

de interventiemaand ten opzichte van de maand voordien. Deze daling is relatief gezien wel 

nog steeds kleiner dan de meerverkoop door het aanbieden op twee plaatsen (133%). De niet-

vegetarische variant steeg echter met 44%. Het aandeel van het vegetarische product binnen 

het duo (vegetarisch en niet-vegetarisch) steeg van 7% voor de interventie naar 11% tijdens 

de interventie.  

We bekijken de resultaten van de vegetarische worst niet per week, aangezien er wegens de 

kleine aantallen moeilijk betrouwbare conclusies kunnen worden getrokken.  
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GRAFIEK 17: VERKOOP STUKS (VEGETARISCHE) WORST PER MAAND 

 

Vergelijking met eerdere verkoop en controlewinkels 

Onderstaande vergelijking met de controlewinkels (n = 8) toont aan dat de interventie 

gemiddeld voor een relatieve meerverkoop van 135% zorgde ten opzichte van de 

verkoopstendens in de controlewinkels (-2%). De niet-vegetarische variant werd hier wel iets 

minder verkocht dan in de controlewinkels (-3% relatief gezien).  

GRAFIEK 18: VERGELIJKING MET EERDERE VERKOOP EN CONTROLEWINKELS (VEGETARISCHE) WORST 
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7.5.4 Conclusie 
 

 Het toegankelijker maken van de vegetarische producten door ze te plaatsen naast hun 

niet-vegetarische variant, zorgde voor een totale meerverkoop van de vegetarische 

producten (195%). 

 Door het toegankelijker maken van de vegetarische producten steeg het aandeel 

vegetarisch binnen het duo (vegetarisch en niet-vegetarisch) gemiddeld van 13% naar 

25%.  

 De aankoop moet worden gezien als een ‘extra’ aankoop, de niet-vegetarische variant 

daalt niet in verkoop. 

 De verkoop van de niet-vegetarische variant stijgt gedurende de interventie. Dit valt 

grotendeels te verklaren door de betere positie op ooghoogte en de bijhorende 

toenemende aandacht voor het product.  

 Proeven zorgt voor extra meerverkoop van de producten. 
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8. Handelingsperspectief seizoensgroenten en -fruit 
 

“Seizoensproducten” 

Het derde en laatste interventiepakket speelt in op handelingsperspectief 8 van het rapport 

van Bergsma et al. (2014): ‘seizoensproducten’. Dit handelingsperspectief heeft tot doel om de 

milieu-impact van groenten en fruit te beperken door te focussen op producten van het 

seizoen. Deze moeten immers heel wat minder of minder lang worden geklimatiseerd in serres 

of koelkamers ten opzichte van niet-seizoensproducten. 

Veel campagnes speelden reeds in op het dit handelingsperspectief 'seizoensproducten' aan 

de hand van een informatieve aanpak, door bijvoorbeeld de consument te informeren over de 

fruit- en groentenkalender. Een Vlaamse studie (Ipsos, 2012) toonde aan dat 63% van de 

Vlamingen zegt rekening te houden met het seizoen bij het aankopen van groenten en fruit. 

Daarnaast zou ook 43% zoveel mogelijk lokale groenten en fruit kopen. Deze attitudes 

resulteren echter niet steeds in gedrag (cfr. Attitude-behaviour gap) en bijgevolg is er zeker 

nog ruimte tot groei. Een degelijke kennis over wat in het seizoen is, is bovendien niet altijd 

aanwezig (VILT, 2016). Vooral jongeren blijken minder rekening te houden met het seizoen bij 

hun aankopen. 

In deze studie gaan we uit van een gedragswetenschappelijke aanpak in plaats van een 

informatieve aanpak waarbij consumenten worden geïnformeerd over het belang van 

milieuvriendelijke keuzes. Aangezien veel consumenten (30%) nog steeds aangeven dat ze niet 

over de kennis beschikken om milieuvriendelijke keuzes te maken (Ipsos, 2012) maar ‘het 

seizoen’ wel als een belangrijke factor bij het kiezen van groenten en fruit beschouwen, helpen 

we de consumenten verder door aan te geven welke fruit en groenten van het seizoen zijn aan 

de hand van subtiele maar effectieve interventies. Dit betekent niet dat informeren 

onbelangrijk is, maar dat er in deze studie gekozen wordt om de keuze voor groenten en fruit 

die in het seizoen zijn de meest eenvoudige te maken aan de hand van subtiele interventies.  

 

 

 

 

 

 



  

114 
 

8.1 Mogelijke invalshoeken 

  

8.1.1 Oorsprong 
 

We focussen ons in deze studie op seizoensproducten die voornamelijk uit België en zijn 

buurlanden komen. Hierbij gaan we er niet vanuit dat Belgische producten gelijkstaan aan 

seizoensproducten. Ook in België worden producten immers geklimatiseerd in serres of 

gekoeld, buiten het seizoen van het product. Deze invulling van de term seizoensproducten is 

ook conform aan de perceptie van de consument. Uit onze online pre-test (zie bijlagenrapport) 

blijkt dat de consument eerder niet akkoord gaat dat seizoensproducten steeds lokaal moeten 

worden geproduceerd of uit België moeten komen opdat ze de term waardig zijn. Voor de 

consument kunnen seizoensproducten even goed uit onze buurlanden komen en zijn het 

producten die slechts enkele maanden te verkrijgen zijn.  

 

8.1.2 Biologisch 
 

Conform met eerder onderzoek (Bergsma et al., 2014) in opdracht van de Vlaamse Overheid 

wensen we ook in deze studie uit te gaan van handelingsperspectieven die door de 

wetenschap zonder discussie worden gedragen. Op vlak van bio-producten kunnen we dus 

nog geen eenduidig advies formuleren. Enerzijds hebben bio-producten aantoonbare 

voordelen op bepaalde milieu-aspecten, anderzijds staat het totaalplaatje nog ter discussie. In 

deze studie gaan we er niet vanzelfsprekend van uit dat bio-producten milieuvriendelijk zijn. 

We focussen op milieuvriendelijkheid vanuit het perspectief om te eten volgens het seizoen.  

 

8.1.3 Invalshoek interventiepakket: ‘consumanderen’ 
 

We willen de consument in dit interventiepakket dus aanzetten tot het ‘consumanderen’ van 

groenten en fruit. Veel Vlaamse vrouwen (61%) en mannen (54%) eten al dagelijks fruit (Gisle 

& Demarest, 2013). We willen hen echter stimuleren om deze consumptie aan te passen of te 

veranderen, consumanderen, zodat het meer gericht is op het eten van seizoensproducten. Op 

deze manier trachten we de milieu-impact van groenten- en fruitconsumptie te verlagen.  
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8.2 Voorstel interventiepakket 

 

In het voorgestelde interventiepakket willen we de verkoop van seizoensproducten laten 

stijgen ten opzichte van niet-seizoensproducten aan de hand van een priming die inspeelt op 

shape mimicry en beweging of aan de hand van een sociale norm. Daarnaast krijgen de 

seizoensproducten een optimale plaats op de middentafel en worden ook twee 

productspecifieke interventies uitgetest die inspelen op smaak en suggesties.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interventie 
categorie

• Priming seizoen A: shape mimicry en beweging

• Priming seizoen B: sociale norm

Optimale 
positie

• Middentafel met bord

Product
specifiek

• Smaak

• Suggestie

Doel

• Stijging verkoop algemene categorie seizoensproducten

• Stijging verkoop seizoensproduct t.o.v. niet-seizoensproduct
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8.3 Theoretische onderbouwing 

 
8.3.1 Priming A: shape mimicry en beweging 
 

Shape mimicry is het nabootsen van een product in de vorm van een ander product. Een 

recente studie toont aan dat het nabootsen van een gezond product in de vorm van een 

ongezond product (bijvoorbeeld een fruitsalade-hamburger) invloed heeft op het gedrag en 

de percepties van de consument. Zo verhoogt de smaakperceptie van gezonde producten 

wanneer ze worden voorgesteld als junkfood. Dit leidt dan weer tot een hogere 

aankoopintentie van het product (Debondt, in press).  

Shape mimicry vormt dus een interessante manier om de perceptie ‘gezond = niet lekker’ 

onbewust bij te sturen. Hoe gezonder een item, hoe lager de smaakverwachting doorgaans 

wordt beoordeeld (Raghunathan, Naylor & Hoyer, 2016), hoewel dit gegeven 

hoogstwaarschijnlijk verschilt naargelang socio-demografische kenmerken. Aangezien 

groenten en fruit als gezond worden beschouwd, kan shape mimicry dus mogelijk een manier 

vormen om de smaakverwachting van deze categorie te verhogen.  

Een voorwaarde is wel dat er enigszins congruentie is tussen de smaken van het ongezonde 

en het gezonde product. Op deze manier kunnen zaken die geassocieerd worden met de 

smaak van het nagebootste product (bijvoorbeeld de zoetigheid van snoep) worden 

overgeheveld naar het gezonde product. Er vindt dus een soort van transfer van associaties 

plaats volgens de Association & Property Theory.  

In de labostudie zullen we de aankoopintentie van de categorie ‘seizoensproducten’ trachten 

te verhogen door middel van het stimuleren van een verhoogde smaakperceptie van deze 

producten via shape mimicry. Meer specifiek zullen we walnoten (seizoensproduct tijdens 

studie) voorstellen als popcorn met de vermelding van de slogan ‘Lekkers van ’t seizoen’ om 

de consument ook subtiel te informeren dat walnoten seizoensproducten zijn.  De poster wordt 

opgehangen bij de seizoensproducten als priming instrument. De poster dient hier als een 

soort onbewuste prikkel (prime) die onbewust een reactie in gang zou moeten zetten bij de 

consument, namelijk het kiezen voor een seizoensproduct. Verder wordt door de aanduiding 

‘Lekkers van ’t seizoen’ ingespeeld op de hele categorie, aangezien de poster ook hangt bij de 

middentafel. We verwachten dus dat dit niet alleen de walnoten ten goede zal komen, maar 

ook alle andere seizoensproducten.  
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Daarnaast werd ook een versie van de walnoten poster gemaakt waarbij een extra interventie 

werd toegevoegd: beweging (food in motion). Voeding in beweging verhoogt namelijk de 

versheidsperceptie, wat het product dan weer aantrekkelijker maakt om aan te kopen (Gvili et 

al., 2015). Mensen reageren namelijk instinctief op beweging aangezien we ons evolutionair zo 

ontwikkelden om snel te kunnen reageren op bedreigingen in de natuur. In deze versie ‘vallen’ 

de walnoten op de poster dus in de emmer met popcorn (zie bijlagenrapport).  

De online pretest (zie bijlagenrapport) wees uit dat beide posters als aantrekkelijk werden 

beschouwd en geen backfire-effect hadden op de aankoopintentie van de seizoensproducten. 

Het zou immers mogelijk zijn dat consumenten door de sociale norm net minder 

seizoensproducten zouden kopen. Aangezien het combineren van interventies deel uitmaakt 

van het opzet van deze studie, kiezen we voor de poster waar zowel shape mimicry als 

beweging wordt gebruikt. Aangezien er bij de labostudie nog geen walnoten geleverd waren, 

hebben we gewerkt met een alternatief: een appelhamburger. Deze werd in de online pretest 

ook als aantrekkelijk beschouwd (zie bijlagenrapport).  

Aan de hand van een poster waarop shape mimicry wordt toegepast (duurzame 

voeding voorstellen als junk food), verhogen we de smaakverwachting van 

seizoensproducten. Daarnaast verhogen we ook de versheidsperceptie van de groenten 

en het fruit door het nabootsen van beweging in de afbeelding. Deze elementen 

zouden de aankoopintentie van seizoensproducten moeten verhogen. 

 
8.3.2 Priming B: sociale norm 
 

Als alternatief voor de eerste priming via shape mimicry, wordt nagegaan wat de invloed kan 

zijn van een sociale norm die mensen stimuleert om seizoensproducten aan te kopen. 

Consumenten zijn immers gevoelig voor sociale normen, vooral wanneer ze zich erdoor 

aangesproken voelen (Cialdini, 2003; Demarque, Charalambides, Hilton & Waroquier, 2015; 

Kallbekken & Sælen, 2013; Rettie, Burchell & Barnham, 2014). Het is dus steeds belangrijk om 

te kiezen voor een geloofwaardige sociale norm op basis van waarheidsgetrouwe gegevens. 

We baseren ons dus niet op globale gegevens om onze norm te ondersteunen, maar op een 

specifiek resultaat uit een vrij recente Vlaamse studie, namelijk dat 63% van de Vlamingen zegt 

te kopen volgens het seizoen (Ipsos, 2012).  Dit gegeven vertalen we in een positieve 

meerderheidsboodschap: ‘Geniet u ook zoals de meeste mensen van seizoensproducten?’ 

Daarnaast testen we ook een meer vage kwantiteit: ‘Geniet u ook zoals veel mensen van 

seizoensproducten?’  
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Via de online pretest werd exploratief nagegaan in welke mate de normen als geloofwaardig 

werden beschouwd en wat de invloed is op de aankoopintentie (zie bijlagenrapport).  Beide 

normen werden als geloofwaardig beschouwd met een hoge aankoopintentie. In de labostudie 

gaan we verder met de meerderheidsboodschap, conform eerder onderzoek van van Trijp & 

van Amstel, 2012. 

We stimuleren de aankoop van seizoensproducten aan de hand van een sociale norm: 

‘Geniet u ook zoals de meeste mensen van seizoensproducten?’ 

 
8.3.3 Optimale positie 
 

8.3.3.1 Middentafel met bord 

De toegankelijkheid van de seizoensproducten wordt verhoogd door ze samen te plaatsen op 

een centrale middentafel in de versmarkt van de retailpartner. Er wordt gebruikgemaakt van 

schuine voorraadbakken, waardoor de producten in het oog van de consument springen. 

Daarnaast wordt er ook een extra bord toegevoegd waarop te lezen staat: ‘Groenten en fruit 

van ’t seizoen’. Zo is het voor de consument heel eenvoudig om te achterhalen welke 

producten momenteel in het seizoen zijn, namelijk deze op de middentafel.   

Seizoensproducten krijgen een optimale positie door ze te centraliseren op de 

middentafel in schuin geplaatste bakken.  

 
8.3.4 Productspecifiek 
 

8.3.4.1 Smaak 

Bij deze interventie spelen we in op sensaties: aan de hand van een descriptief label verhogen 

we de smaakverwachting van een bepaald seizoensproduct (Olstad, Vermeer, Mccargar, 

Prowse & Raine, 2015; Wansink & Painter, 2001). Studies toonden aan dat kinderen meer 

groenten en fruit zouden eten wanneer er een grappig descriptief label wordt aan toegevoegd 

(Wansink, Just, Payne, & Klinger, 2012). In deze studie richten we ons echter op een volwassen 

publiek waardoor we kiezen om in te spelen op smaak. Een typisch seizoensproduct, druiven, 

krijgt tijdens de labostudie het label ‘heerlijk zoet’.  

Een label dat inspeelt op smaak (‘Heerlijk zoet’) wordt gebruikt bij druiven 

(seizoensproduct) om de aankoopintentie te verhogen. 
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8.3.4.2 Suggestie 

Als tweede productspecifieke interventie kiezen we voor het geven van suggesties. Vooral bij 

iets meer onbekende producten werkt het inspirerend bij de klant om een suggestie te geven 

wat er met het product kan gemaakt worden of hoe het gecombineerd kan worden (Palmer, 

2012). Meer specifiek wordt bij knolselder een bordje geplaatst dat dit ‘lekker in puree’ is.  

Bij knolselder (seizoensproduct) wordt de suggestie gegeven ‘Lekker in puree’ ter 

inspiratie voor de klant opdat de aankoopintentie zou worden verhoogd. 
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8.4 Labotest 

 

8.4.1 Design 
 

Deze labotest gaat de invloed na van het stimuleren van de aankoop van seizoensproducten 

aan de hand van verschillende interventies op de aankopen van de consument. De 

onafhankelijke variabele is het aanbieden van de seizoensproducten onder verschillende 

vormen:  

(1) seizoensproducten op middentafel 

(2) seizoensproducten op middentafel + bord seizoensproducten + shape mimicry (categorie) 

+ smaak (product) 

(3) seizoensproducten op middentafel + bord seizoensproducten + sociale norm (categorie) + 

suggestie (product).2 

In het onderzoek wordt een between-subjects-design gebruikt. De participanten worden dus 

steeds aan slechts één van de drie condities blootgesteld. Als afhankelijke variabele wordt het 

koopgedrag van de participanten nagegaan.  

AFBEELDING 7: GRAFISCHE VOORSTELLING CONDITIES LABO-EXPERIMENT  

 
 

                                                 
2 In de winkeltesten zullen we ook als extra controle kunnen nagaan wat het effect is wanneer 
de seizoensproducten niet op de middentafel zijn geplaatst. In de labostudie zijn deze echter 
steeds op de middentafel geplaatst.  
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8.4.2 Participanten 
 

De participanten (n = 270) werden willekeurig toegewezen aan drie verschillende condities: (1) 

middentafel (n = 90), (2) middentafel + bord seizoen + shape mimicry + smaak conditie (n = 

91) en (3) middentafel + bord seizoen + sociale norm + suggestie conditie (n = 89). De 

deelnemersgroep bestond uit 44% mannen en voor 64% uit vrouwen. De meesten waren 

student (66%) en een deel bediende (19%). De participanten waren gemiddeld 27,49 jaar (SD 

= 12.90).  

 

8.4.3 Labowinkel 
 

AFBEELDING(EN) 8: OPSTELLING VERSCHILLENDE CONDITIES LABO-EXPERIMENT 

In de eerste conditie werden de seizoensproducten op de middentafel geplaatst. De niet-

seizoensproducten werden aan de zijkant geplaatst (zoals winkelopzet Colruyt). De 

seizoensgroenten waren meer specifiek rode kolen, knolselder en wortelen; appelen, peren en 

druiven zijn het seizoensfruit van het moment waarop de test doorgaat. De niet-

seizoensproducten bestonden uit zoete aardappelen, suikermaïs en asperges voor de groenten 

en sinaasappelen, avocado’s en bananen voor het fruit.  
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In de tweede conditie werd aan de neutrale conditie nog het bord ‘groenten en fruit van ’t 

seizoen’ toegevoegd. Daarnaast was de shape mimicry poster met de appelhamburger te zien 

en het bord ‘heerlijk zoet’. 

 

In de derde conditie werd aan de neutrale conditie het bord ‘Groenten en fruit van ’t seizoen’ 

toegevoegd. Daarnaast was de sociale norm en het bord ‘lekker in puree’ te zien.  

 

8.4.4 Meetinstrumenten 
 

- Aankoopgedrag fruit- en groenten per consument, uitgedrukt in gram of stuks 

(naargelang aard product, conform met prijsberekening retailpartner). Aandeel 
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seizoensproducten en aandeel niet-seizoensproducten van de totale boodschappen 

(alle producten uitgedrukt in gram).  

- Recall & recognition poster: Er werd gevraagd of participanten een poster hadden 

gezien in de versmarkt op een 7-punten Likertschaal, naargelang (1) ‘zeker geen poster 

gezien’ tot (7) ‘zeker wel een poster gezien’. Indien ze dachten iets te hebben gezien, 

werd gevraagd de slogan te noteren (recall). Ten slotte werd ook de recognition 

gemeten: uit drie verschillende slogans moest de participant de ‘juiste’ aanduiden.  

 
8.4.5 Resultaten 
 

We bespreken allereerst de productspecifieke interventies om erna de analyses op het hogere 

niveau van de categorie seizoensproducten te brengen. Hiervoor maken we een vergelijking 

tussen de priming met shape mimicry en deze met de sociale norm.  

 

8.4.5.1 Productspecifiek 

Smaak 

Wanneer er een bordje ‘Heerlijk zoet’ bij de druiven hing, werd er een kleinere hoeveelheid 

druiven aangekocht, namelijk gemiddeld 89 gram minder. Een mogelijke verklaring voor dit 

resultaat zou de associatie tussen ‘zoet’ en ‘suiker/ongezond’ kunnen zijn voor mensen die 

letten op hun eetgedrag.  

Aantal gram druiven 

gekocht 

(p = .035) 

Bordje smaak (n = 91) M = 227.91, SD = 278.75 

Geen bordje smaak (n = 179) M = 316.98, SD = 346.86 

TABEL 5: AANTAL GRAM DRUIVEN GEKOCHT MET OF ZONDER BORDJE 

Het toevoegen van een descriptief label dat inspeelt op de smaak van druiven (heerlijk 

zoet) kon er in deze labotest niet voor zorgen dat er meer druiven werden gekocht. 

Suggestie 

Het toevoegen van het bordje ‘Lekker in puree’ bij knolselder zorgde er voor dat er significant 

méér knolselder werd gekozen dan wanneer het bordje er niet hing, t(268) = 2.82, p = .005. 

Deze interventie blijkt in de labotest succesvol te zijn. 
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Aantal stuks 

knolselder gekocht 

(p = .005) 

Bordje suggestie (n = 101) M = .35, SD = .50 

Geen bordje suggestie (n = 169) M = .19, SD = .41 

  TABEL 6: AANTAL STUKS KNOLSELDER GEKOCHT MET OF ZONDER BORDJE 

Het toevoegen van een bordje met de suggestie dat knolselder ‘Lekker in puree’ is, 

zorgde ervoor dat er significant meer knolselder werd aangekocht. 

 

8.4.5.2 Interventies categorie 

Priming A: het effect van shape mimicry op het aantal gram aangekochte appels  

Eerst en vooral gingen we de invloed na op de aankoop van appels, alvorens over te gaan tot 

het testen van de invloed op de hele categorie seizoensproducten. We verwachten immers een 

effect van de shape mimicry-poster op de hele categorie seizoensproducten aangezien de 

slogan hierop inspeelt: ‘Lekkers van ’t seizoen’. Daarnaast verwachten we een effect op het 

specifieke product appels, aangezien de poster met shape mimicry een appelhamburger 

afbeeldde. Hoewel het verschil niet significant was, F(2,70) = .63, p = .535, werd er iets meer 

gram aan appels gekocht in de tweede conditie met de appelhamburger (shape mimicry) ten 

opzichte van de andere condities.  

 
Aantal gram appelen gekocht 

Conditie 1 M = 409.85, SD = 295.94 

Conditie 2: Shape mimicry M = 514.60, SD = 249.78 

Conditie 3 M = 465.42, SD = 416.67 

TABEL 7: AANTAL GRAM APPELEN GEKOCHT VOLGENS CONDITIE 

In de shape mimicry conditie met de appelhamburger werden het meest appels 

gekocht, hoewel dit resultaat niet-significant is.  

Priming B: sociale norm: opmerken van poster/sociale norm 

Ongeveer 29% van de participanten had in de derde conditie de slogan met de sociale norm 

opgemerkt (recall) en hadden de juiste poster uit de drie opties kunnen selecteren 



  

125 
 

(recognition). Dit wil niet zeggen dat ze de tekst perfect konden neerschrijven. Deze groep 

participanten kocht echter niet significant anders dan degenen die de poster niet gezien 

hadden of zich niet/foutief konden herinneren. Het is echter nog steeds mogelijk dat de poster 

onbewust een effect heeft veroorzaakt bij de participanten, waardoor er meer seizoen wordt 

gekocht in deze conditie ten opzichte van de eerste conditie (cfr. infra).  

Participanten die de poster met de sociale norm bewust hadden opgemerkt of herkend, 

kochten niet meer seizoensproducten ten opzichte van degenen die de poster niet 

hadden opgemerkt.  

Invloed priming A en B op categorie seizoensproducten 

Wanneer we kijken naar het totaal aantal gekochte groenten en fruit in gram (seizoen en niet-

seizoen) verschilde dit niet significant tussen de condities. Dit wil zeggen dat het toevoegen 

van de verschillende interventies ten opzichte van de neutrale conditie er niet voor zorgde dat 

er in totaal meer fruit en groenten werd gekocht, los van het feit of het al dan niet seizoen is. 

Het feit dat er een klein beetje minder gram groenten en fruit werd gekocht in de tweede en 

derde conditie is dus aan het toeval te wijten, aangezien de verschillen niet-significant zijn. 

 
Totaal aantal groenten en fruit in 

gram (p = .335) 

(1) Middentafel  M = 4035.56, SD = 1670.04 

(2) Middentafel + bord seizoen + shape mimicry  M = 3702.03, SD = 1230.65 

(3) Middentafel + bord seizoen + sociale norm  M = 3857.47, SD = 1607.51 

TABEL 8: TOTAAL AANTAL GRAM GROENTEN EN FRUIT GEKOCHT PER CONDITIE 

De interventies zorgden er niet voor dat er in totaal meer fruit en groenten (seizoen en 

niet-seizoen) werd gekocht. 

Invloed op aandeel seizoensproducten 

Wanneer we kijken naar het aandeel seizoensproducten binnen het totale aantal groenten en 

fruit dat gekocht werd, zien we wel verschillen. In de conditie waar de shape mimicry was 

toegepast (2) zien we dat het aantal gram seizoensproducten ten opzichte van alle groenten 

en fruit marginaal significant hoger is ten opzichte van de neutrale conditie of de conditie 
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waarin er een sociale norm werd toegevoegd, namelijk 65% ten opzichte van 60% in de andere 

twee condities, F(2,264) = 2.57, p = .078.  

De conditie met de sociale norm daarentegen slaagde er niet in het aandeel 

seizoensproducten te doen stijgen ten opzichte van de eerste en tweede conditie. Er was in 

deze labotest geen effect waarneembaar van de poster met de sociale norm, of de consument 

hem nu bewust had opgemerkt (cfr. supra) of niet had opgemerkt.  

 
Seizoensgroenten- en fruit/totaal groenten 

en fruit in gram (p = .078) 

(1) Middentafel 59,91% 

(2) Middentafel + bord seizoen + shape mimicry 65,29% 

(3) Middentafel + bord seizoen + sociale norm 60,04% 

TABEL 9: AANDEEL SEIZOEN TEN OPZICHTE VAN ALLE GEKOCHTE GROENTEN EN FRUIT 

In de conditie met de appelhamburger (shape mimicry) lag het aandeel seizoensproducten ten 

opzichte van alle gekochte groenten en fruit significant hoger.  
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8.5 Winkeltest 

 

Op basis van bovenstaande resultaten werd in overleg met Colruyt en de stuurgroep beslist 

om priming A (shape mimicry) door te voeren. Deze leverde in de labotest het meest resultaat 

op bij het specifieke product, maar zorgde ook voor een stijging van het aandeel 

seizoensproducten ten opzichte van de totale aankopen fruit en groenten. Om opnieuw tot dit 

resultaat te komen, zullen de seizoensproducten ook weer op de middentafel worden geplaatst 

samen met het bord seizoensproducten. Ten slotte wordt enkel verder gegaan met het 

suggestiebordje aangezien het bord dat inspeelt op smaak geen duidelijke en zelfs verminderd 

aankoopgedrag opleverde. Dit levert ons volgend finaal interventiepakket op: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interventie 
categorie

• Priming seizoen A: shape mimicry en beweging

Optimale 
positie

• Middentafel met bord

Product
specifiek

• Suggestie

Doel

• Stijging verkoop seizoensproducten (priming + positie)

• Stijging specifiek product (suggestie)
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8.5.1 Opstelling  
 

Alle seizoensproducten werden, indien nodig, verplaatst naar de middentafel in de versmarkt 

van de partner. Het fruit werd aan één kant geplaatst, terwijl de groenten aan de andere kant 

werden geplaatst. Een bord met ‘Groenten en fruit van ’t seizoen’ werd in het midden van deze 

middentafel geplaatst. Aan de twee uiteinden werd een poster met shape mimicry 

(walnotenpopcorn) aangebracht. Voor het seizoensproduct knolselder (productspecifieke 

interventie) werd het bordje ‘Lekker in puree’ als suggestie aangebracht.  

 

AFBEELDING(EN) 9: OPSTELLING INTERVENTIE SEIZOENSGROENTEN EN –FRUIT 

Middentafel kant groenten 

 

Middentafel kant fruit 



  

129 
 

 

Priming seizoensproducten: shape mimicry 

 

Productspecifieke interventie: suggestie 
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In het aanbod van de versmarkt werd een indeling gemaakt van de verschillende producten in 

vergelijking met de controlewinkels (n = 8). Door te vergelijken met deze controlewinkels 

kunnen we het effect van de verschillende interventies achterhalen. We bespreken de 

resultaten ook op basis van deze indeling: 

1. Geschiktheid controlewinkels 

2. Effect van het bord ‘Groenten en fruit van ’t seizoen’ en shape mimicry  

3. Effect van de middentafel plus het bord en shape mimicry  

 

Het effect van het bord met de suggestie 'lekker in puree' wordt gemeten aan de hand van de 

tweede categorie van de indeling, aangezien het product 'knolselder' bij zowel de 

interventiewinkel als de controlewinkels op de middentafel lag. Er wordt steeds met cijfers van 

het jaar ervoor vergeleken, aangezien het aanbod in de maand ervoor beperkt of niet 

overeenkomt met het aanbod tijdens de interventie. Bij vergelijkingen met het jaar ervoor 

wordt gecontroleerd of in beide jaren alle producten van de dataset aanwezig waren. 

Producten die vorig jaar aanwezig waren maar niet dit jaar en omgekeerd, werden er ook uit 

gefilterd om een gelijk aanbod te verzekeren.  

Verder splitsen we de verkoop op in aantal stuks of aantal kilogram. Deze opdeling is 

noodzakelijk aangezien sommige producten per stuk worden verkocht (bv. knolselder) en 

anderen dan weer per kilogram (bv. wortelen). Ten slotte maken we ook een onderverdeling 

tussen groenten en fruit. Er vallen geen producten onder de categorie ‘stuks fruit’ in de dataset. 

Hierdoor komen we tot volgende categorieën die we telkens zullen bespreken: 

1. Kilogram fruit 

2. Kilogram groenten 

3. Stuks groenten 
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8.5.2 Geschiktheid controlewinkels 
 

Om een goede vergelijking te kunnen maken om de resultaten te duiden zijn er goede controle 

winkels nodig. Allereerst werd nagegaan of de verkoop in de interventiewinkel gelijkaardig 

verloopt met deze in de controlewinkels (n = 8). Dit is belangrijk aangezien het anders moeilijk 

is om conclusies te trekken over de effectiviteit van de interventie. Hiervoor vergelijken we op 

basis van producten die in beide winkels niet op de middentafel liggen en waar bij beide geen 

interventie werd toegepast.  

We zien dat de interventiewinkel ten opzichte van het gemiddelde van de controlewinkels het 

steeds maar een klein beetje beter doet en dat deze resultaten gelijklopen over de 

verschillende categorieën. Zowel bij kilogram fruit als bij kilogram groenten doet de 

interventiewinkel het relatief gezien 2% beter dan het gemiddelde in de controlewinkels, voor 

stuks groenten is dit 3%. We kunnen hieruit concluderen dat het gemiddelde van de 

verschillende controlewinkels een goede vergelijkingsbasis vormt voor verdere analyses 

omtrent de effectiviteit van de interventies.  

GRAFIEK 19: VERGELIJKING PRODUCTEN DIE BIJ INTERVENTIE & CONTROLE NIET OP MIDDENTAFEL LAGEN 

 

8.5.3 Effect van het bord ‘seizoen’ en ‘shape mimicry’ 
 

We achterhalen het effect van het bord ‘Groenten en fruit van ’t seizoen’ en de posters met 

shape mimicry door producten te vergelijken die zowel in de interventiewinkel als in de 

controlewinkels op de middentafel liggen. Zo vergelijken we de producten die in alle winkels 

op de middentafel liggen, waarbij er in de interventiewinkel het bord en de posters 

toegevoegd zijn. Bij de categorie fruit (kg) gaat het over alle peren en een soort druiven. Bij de 
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categorie groenten gaat dit over alle kolen (per stuk). Er vallen onder deze indeling geen 

groenten die worden verkocht in kilogram.  

Bij kilogram fruit is het verschil tussen de interventiewinkels en de controlewinkels 

verwaarloosbaar (1%). Bij stuks groenten zien we echter dat de interventiewinkel het relatief 

25% beter doet dan het gemiddelde van de andere controlewinkels. Het bord en de shape 

mimicry-poster werkte dus beter voor de stuks groenten dan voor het fruit.  

GRAFIEK 20: VERGELIJKING EFFECT BORD 'SEIZOEN' + SHAPE MIMICRY 

 
8.5.4 Effect van de middentafel plus het bord ‘seizoen’ en ‘shape mimicry’ 
 

In onderstaande grafiek 21 vergelijken we de resultaten van de interventie met deze van de 

controlewinkels op basis van producten die in de interventiewinkel op de middentafel lagen, 

maar in de controlewinkels ernaast lagen. Hierdoor kunnen we het gecombineerde effect van 

zowel de middentafel als het bord en de ‘shape mimicry’ achterhalen. Voor de categorie fruit 

(kg) gaat het hier over alle seizoensappelen. Wat betreft de groenten die per gewicht verkocht 

worden, vinden we slechts een heel beperkt aantal producten terug, waaronder het witloof dat 

los verkocht wordt. Ten slotte hebben we de groenten die verkocht werden per stuk. Deze 

omvatten de vergeten groenten (zoals bv. pastinaak en koolrabi) en witloof dat in 

verpakkingen verkocht werd. 

Allereerst zien we rechts in de grafiek dat de groenten die per stuk verkocht worden het 

opnieuw relatief zeer goed doen ten opzichte van het gemiddelde (+29%). Terwijl in de 

controlewinkels deze categorie stijgt met 14%, is dat 43% in de interventiewinkels. Bij groenten 

die per kg verkocht werden zien we een uiterst klein verschil (+1%).  
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Opvallend is dat bij het fruit dat per kg verkocht werd, we een relatieve stijging waarnemen 

van 19% ten opzichte van het gemiddelde in de controlewinkels. Terwijl dezelfde categorie in 

de controlewinkels ongeveer gelijk blijft qua verkoop, zien we een stijging van 18% in de 

interventiewinkel. We zien bij deze analyse van het fruit dus duidelijk een effect dat 

vermoedelijk eerder aan de middentafel kan worden toegeschreven (gezien het effect van het 

bord alleen slechts beperkt was, cfr. supra).  

GRAFIEK 21: VERGELIJKING EFFECT MIDDENTAFEL + BORD 'SEIZOEN' EN SHAPE MIMICRY 

 

8.5.5 Effect bord met suggestie 
 

Door een suggestie voor het bereiden van knolselder (‘lekker in puree’) te plaatsen op een 

bordje in natuurlijke materialen, werden er relatief gezien 45% meer stuks knolselder verkocht 

in de interventiewinkel ten opzichte van het gemiddelde van de controlewinkels. Terwijl in de 

interventiewinkel de verkoop toenam met 93% ten opzichte van het jaar voordien, steeg de 

verkoop in de controlewinkels met ‘slechts’ 48%. In alle winkels lag knolselder op de 

middentafel; het enige verschil tussen de interventie- en controlewinkels betreft dus het bordje 

met de suggestie dat werd aangebracht in de interventiewinkel.  

Omdat er tijdens een week van de interventiemaand ook een promotie  was voor het product, 

werden de verkoopscijfers ook bekeken wanneer de verkoop in deze promo-week eruit 

gefilterd werd. Opnieuw worden echter overtuigend meer stuks knolselder verkocht in de 

interventiewinkel indien deze week wordt weggelaten, namelijk relatief gezien 27% meer dan 

het gemiddelde van de controlewinkels.  



  

134 
 

GRAFIEK 22: EFFECT BORD MET SUGGESTIE 'LEKKER IN PUREE' 

 

8.5.6 Conclusie  
 

 Het inspelen op de positie van de seizoensproducten door ze centraal te plaatsen op 

een middentafel, zorgde voor een meerverkoop van het seizoensfruit en –groenten 

(+19-29%). 

 Het concept ‘seizoen’ primen aan de hand van een descriptief label (bord) en shape 

mimicry zorgde voor een meerverkoop van de seizoensgroenten (+25%). 

 Het toevoegen van een bordje met een suggestie hoe je een seizoensproduct kan 

klaarmaken (‘lekker in puree’) zorgde voor een significante meerverkoop van het 

product.  
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9. Overzicht belangrijkste resultaten 
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10. Aanbevelingen 

 
10.1 Aanbevelingen op retailniveau 

 

De rol van duurzaamheid binnen een bedrijf won de voorbije jaren aan belang. Deze trend is 

onomkeerbaar en de verantwoordelijkheid van bedrijven op vlak van milieu zal alleen maar 

toenemen. Bovendien zijn consumenten zich steeds meer bewust van de cruciale functie die 

bedrijven vervullen binnen het creëren van een duurzame wereld. Retailers hebben er, als 

tussenschakel naar de consument, belang bij om hierop in te spelen ten goede van hun 

milieubewust imago. Dit imago werkt echter alleen maar indien het gebaseerd is op 

daadwerkelijke interventies. Op basis van deze studie formuleren we enkele specifieke 

aanbevelingen om retailers hierin bij te staan. 

 
10.1.1 Verwerkt vlees 
 

10.1.1.1 Aanbieden verschillende porties = consumptienorm bijstellen 

Het aanbieden van verschillende portiegroottes van minder duurzame voeding mobiliseert 

consumenten om te kiezen voor een kleinere portie. De consument laat zich immers leiden 

door wat als één portie wordt aangeboden te beschouwen als de norm, want het is gebleken 

dat ze zelf niet goed een gepaste portiegrootte kunnen inschatten. In de winkelinterventie 

werd bij 63% van de aankopen gekozen voor een kleinere portie dan het voorgaande 

standaardaanbod. Door kleinere porties aan te bieden verschuift de consumptienorm van de 

consument naar kleinere porties. Op deze manier kan je consumenten subtiel sturen naar de 

aanbevolen dagelijkse hoeveelheid vlees. Dit is niet enkel positief voor onze ecologische 

voetafdruk, maar ook voor onze gezondheid.  

 

10.1.1.2 Inspelen op verschillende motieven  

De motieven voor het kiezen van een kleinere portie zijn divers. In deze interventie kozen door 

het aanbieden van drie groottes veel consumenten voor de middelste en kleinste optie, wat 

het milieu ten goede komt. Het feit dat een meerderheid van de klanten ook een kleinere 

portie verkiest, wijst er op dat er mogelijk ook vraag naar is. Kleinere porties aanbieden staat 

dan toe om beter in te spelen op en te voldoen aan de wensen van de klant. Deze interventie 

leidde tot een lagere verkoop in kilogram, maar er werden wel evenveel worsten verkocht. 
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Daarenboven kan dit worden gecompenseerd door een hoger tevredenheidsgehalte, wat een 

belangrijke determinant van klantentrouw is. Hiervoor is er echter onderzoek op lange termijn 

nodig.  

 

10.1.1.3 Bekijk het geheel 

Een struikelblok voor de retailer vormt hier natuurlijk de mogelijke daling in winst. In deze test 

wist de interventiewinkel het aantal stuks ten opzichte van de maand voorheen te handhaven, 

iets waar de controlewinkels niet in geslaagd waren. Het is dus mogelijk dat er een nieuw 

publiek werd aangetrokken door de kleinere portiegroottes. Daarnaast moet een eventuele 

daling in verkoopcijfers bekeken worden op het totaalplaatje. Mogelijk wordt deze daling 

gecompenseerd  door een stijging van de verkoop van groenten en fruit en/of vegetarische 

producten. We adviseren om steeds een interventie die gepaard gaat met een mogelijke 

negatieve invloed op de verkoopcijfers te combineren met een interventie die een 

meerverkoop moet realiseren van milieuvriendelijkere producten.  

 

10.1.2 Vegetarische producten 
 

10.1.2.1 Toegankelijker maken = meerverkoop 

Door duurzame producten meer toegankelijk te maken, bijvoorbeeld door ze te plaatsen in 

rekken met andere populaire producten, wordt een meerverkoop gerealiseerd. Bekende 

nudges zoals het plaatsen van producten op ooghoogte en in het midden van het rek dragen 

hier verder aan bij. In deze interventie werd bij alle producten een meerverkoop gerealiseerd 

door ze een mooie plaats te geven op een populaire plek in de winkel. We merken hier echter 

wel op dat niet alle producten steeds op de beste plaats (bv. ooghoogte) kunnen worden 

gepositioneerd. Doordat ze echter een bepaalde periode meer aandacht krijgen door hun 

tijdelijke gunstige positie, kan er klantentrouw ontwikkeld worden ten opzichte van het 

product. Hierdoor zal het mogelijk ook nog gekocht worden nadat het van de meer 

toegankelijke positie is verdwenen. 

 

10.1.2.2 Samen plaatsen werkt beter dan apart positioneren 

Door duurzamere alternatieven aan te bieden naast hun gekende substituut, zijn consumenten 

sneller geneigd om deze te kopen dan wanneer de producten apart gepositioneerd worden. 

In eerdere studies werd vaak aangeraden om milieuvriendelijkere producten net wel apart te 
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positioneren omwille van het statuseffect, maar in dit soort onderzoeken gaat het steeds om 

duurdere milieuvriendelijkere producten. Dit interventiepakket toont aan dat het voor 

dagelijkse duurzame gebruiksgoederen net beter kan zijn om ze samen te plaatsen met hun 

substituut. Bovendien werd hier aangetoond dat een eventuele daling in de verkoop van het 

product op de aparte positie ruimschoots wordt gecompenseerd door de meerverkoop van 

het product op de samen geplaatste positie.  

 

10.1.2.3 Degusteren = drempel verlagen bij nieuw publiek 

Bij deze interventie werden de duurzame producten aangeboden bij het reeds gekende 

assortiment. Samen met de degustatie werd op deze manier de vooroordelen ten opzichte van 

minder gekende producten uit de weg gegaan. Dit is geen onbelangrijk gegeven aangezien 

veel duurzame alternatieven in voeding vaak vrij nieuw zijn voor de doorsnee consument. Een 

nieuw publiek ontdekte op deze manier duurzamere producten. In deze interventie zijn dat 

mogelijk flexitariërs: mensen die gewoonlijk vlees eten, maar die toch eens wensen af te 

wisselen met vegetarische alternatieven. Degusteren is natuurlijk een arbeidsintensieve 

interventie, maar uitstekend om een nieuw product in de kijker te zetten of de verkoop van 

een ‘vergeten’ product opnieuw te stimuleren. 

 

10.1.3 Seizoensgroenten en –fruit 
 

10.1.3.1 Seizoen = centraal in de kijker 

Seizoensproducten verdienen aandacht op het gepaste moment: tijdens hun seizoen. Plaats 

seizoensproducten dan ook steeds centraal in de groenten- en fruitafdeling. Hierdoor stijgt de 

verkoop van de producten aangezien deze zo meer aandacht krijgen. Leg ze bijvoorbeeld op 

ooghoogte of presenteer ze opvallend door de groenten- en fruitbakken schuin te plaatsen. 

Ook spiegels boven deze producten kunnen hun aantrekkelijkheid verhogen. Dit zijn allemaal 

interventies die vrij onbewust worden waargenomen door de consument.  

 

10.1.3.2 Label het als seizoen 

Het effect van een optimale positie door de producten centraal te plaatsen kan je nog 

versterken door het toevoegen van een descriptief label. Op deze manier baken je bijvoorbeeld 

duidelijk af welke rekken seizoensproducten bevatten. Deze interventie toonde ook aan dat 

deze afbakening niet schadelijk is voor de verkoop van producten die hier niet door gevat 
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worden. Integendeel, alle verkoop van groenten en fruit steeg, maar de seizoensproducten 

stegen significant meer. Je kan dit doen door het toevoegen van een bord dat wijst op 

seizoensproducten (beschrijvend label)  maar even goed ook aan de hand van posters.  

 

10.1.3.3 Specifieke seizoensproducten activeren 

Naast het inspelen op de volledige categorie van seizoensproducten, blijft het ook interessant 

om er regelmatig enkele producten uit te halen voor een productspecifieke interventie. In dit 

interventiepakket zorgde een bordje met een suggestie hoe je een minder alledaagse groente 

kan bereiden voor een relatieve meerverkoop van 25% ten opzichte van andere 

controlewinkels. In de audit-tool staan tal van varianten op deze interventie zoals inspelen op 

smaak, nostalgie of de afkomst van het product. Deze interventies zijn leuk om, met relatief 

weinig inspanning, afwisselend bepaalde producten in de kijker te zetten. 

 

10.1.4 Combineren van nudges 
 

Meer algemeen toonde deze studie aan dat het perfect mogelijk is om verschillende 

interventies te combineren tot één pakket, maar dat hierbij ook steeds voorzichtigheid is 

geboden. Niet alle nudges kunnen universeel in elke winkel worden toegepast en niet elke 

combinatie is even succesvol. In deze studie hebben we als uitgangspunt steeds een meer 

onbewust waargenomen interventie (bv. inspelen op positie) gecombineerd met een (letterlijk) 

meer in het oog springende interventie (bv. een poster). Deze aanpak zouden wij dan ook 

adviseren aan retailers. Daarnaast worden het aantal interventies in een pakket ook best 

beperkt tot een twee à drietal per product. Idealiter worden deze interventies ook eerst getest 

op kleine schaal alvorens over te gaan tot grootschaligere implementatie.  
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10.2 Aanbevelingen op overheidsniveau 

 

Deze studie had als doel verschillende theoretische gedragsinterventies in de praktijk toe te 

passen. Uit dit proces vallen heel wat belangrijke richtlijnen en lessen te halen in verband met 

beleidsaanbevelingen. Deze hebben we opgebouwd aan de hand van drie pijlers (API): (1) 

nudge Awareness, (2) nudge Potential en (3) nudge Implementation. Op basis van deze pijlers 

kan een stevig beleid in verband met gedragswetenschappen in de voedingssector worden 

opgebouwd. Daarnaast is het actieve gebeuren binnen dit proces uiterst belangrijk en worden 

er tips gegeven hoe retailers kunnen worden aangespoord om zelf na te denken over het 

toepassen van interventies. Ten slotte vraagt dit proces om een goede implementatie en 

opvolging.  

AFBEELDING 10: API-MODEL 

 

10.2.1 Nudge awareness 
 

Waarom? 

Het gebruik van gedragswetenschappen om een milieuvriendelijker consumptiepatroon bij 

consumenten te stimuleren, is een denkwijze die pas vrij recent aan het inburgeren is in het 

academische en politieke veld. Gedragswetenschappen toepassen om voedingsaankopen te 

sturen vraagt dan ook een radicaal andere communicatie- en verkoopsaanpak.  Via de 

traditionele methode wordt aan de hand van informatieve of ludieke overheidscampagnes de 

consument rechtsreeks aangesproken en als het ware gevraagd om duurzamer gedrag te 

stellen. Dergelijke informatiecampagnes trekken consumenten dus als het ware naar een 

duurzamer consumptiepatroon (‘pull’ technieken). Deze studie toont echter aan dat 

rechtstreeks inspelen op consumentengedrag door consumenten (subtiel) naar duurzame 

alternatieven te duwen ook loont. Hiervoor is echter wel de medewerking van een belangrijke 

derde speler vereist: de retailer. 
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De uitdaging op beleidsniveau bestaat er dus allereerst uit om het concept van 'nudging' 

wijdverspreid te introduceren bij retailers in de voedingssector. Niet alleen het overbrengen 

van informatie omtrent de gedragswetenschappen is hierbij belangrijk, maar ook het aantonen 

van het belang en de daadkracht van deze denkwijze. Interventies zullen immers maar een 

geslaagde uitkomst hebben wanneer ook retailers zich ten volle achter het idee scharen.  

Daarenboven wordt bij nudging steeds de keuzevrijheid van de consument als uitgangspunt 

behouden. Enkel door de opbouw van de winkel kan de burger subtiel gestimuleerd worden 

om duurzamer aan te kopen, mits de interventie wetenschappelijk ondersteund is. Deze manier 

van het toepassen van gedragswetenschappen wordt ook wel ‘choice architecture’ genoemd. 

We passen de omgeving aan zodat duurzame producten aantrekkelijker worden (architecture), 

maar de focus ligt nog steeds op de keuzevrijheid van de consument (choice).  

 

Hoe? 

10.2.1.1 Nudge databank 

Deze studie verzamelde academische inzichten uit de gedragswetenschappen en vertaalde 

deze in haalbare toepassingen voor de retailer. Op een heldere wijze en met een praktische 

invalshoek worden verschillende academische principes uit de doeken gedaan. De interventies 

werden opgedeeld onder vier categorieën: (1) sensorisch, (2) labels en grafisch, (3) positie en 

(4) algemene in-store interventies.  

Op basis hiervan kwamen we tot een niet-exhaustieve lijst van interventies die reeds hun 

effectiviteit aantoonden in wetenschappelijk onderzoek. We leggen er de nadruk op dat  de 

lijst niet-exhaustief is, aangezien dit groeiende academische onderzoeksgebied voortdurend 

nieuwe inzichten produceert. Een online databank kan deze inzichten overzichtelijk bundelen, 

maakt de inzichten makkelijk raadpleegbaar en laat toe dat de kennisdatabank aangevuld kan 

worden met nieuwe interventies en inzichten. 

 

10.2.1.2 Educatie 

Het is natuurlijk belangrijk om de verzamelde inzichten niet alleen passief aan te leveren aan 

de retailer en andere belanghebbenden. Een actieve scholing om retailers en 

belangenorganisaties kennis te laten maken met het concept nudging kan bijdragen tot 

verdere toepassing van gedragswetenschappen in winkelomgevingen. Dit kan onder de vorm 

van studiedagen of lezingen, maar experts zouden ook ter plaatse kunnen gaan om te 
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informeren. Ook online educatie onder de vorm van MOOC’s (Massive Open Online Courses) 

kunnen hiertoe bijdragen. Ervaring leert ons dat het hierbij belangrijk is om de retailer niet te 

overladen met informatie, maar te inspireren met nieuwe inzichten en praktisch toepasbare 

voorbeelden.  

 

10.2.1.3 Kanalen van belangengroepen 

Om de kennis omtrent nudging te vergroten kan het ook interessant zijn om in te spelen op 

verschillende media (informatiefolders, websites, sociale mediakanalen…) die gebruikt worden 

door overkoepelende organisaties in de retailsector. Aan de hand van hun gevestigde kanalen 

kunnen deze inzichten zich in de bestaande informatiestroom van de retailpartners integreren. 

Bovendien vormen zij een uitstekend aanspreekpunt om binnen hun sector het toepassen van 

gedragsinterventies te stimuleren.  

 

10.2.1.4 Incentives en valkuilen voor de retailer 

Bij het toepassen van interventies draagt de retailer natuurlijk nog steeds de 

eindverantwoordelijkheid. Het is dan ook belangrijk om te wijzen op mogelijke valkuilen, maar 

evenwel op opportuniteiten. Zo kan een daling in verkoop van een minder duurzaam product 

door de interventie gepaard gaan met een imagoboost door gepaste communicatie. Ook 

kunnen hierdoor nieuwe klanten worden aangetrokken. Dit vraagt echter om meer onderzoek 

op lange termijn. Bovendien zal het belangrijk zijn om steeds te communiceren vanuit de 

unieke invalshoek van de bedrijfsidentiteit om zich te kunnen onderscheiden indien meerdere 

bedrijven starten met het toepassen van nudging.  

Interventies die gericht zijn op consuminderen kunnen evenwel gecombineerd worden met 

interventies die gericht zijn op consumeerderen van duurzame producten. De scorekaart kan 

een handig hulpmiddel zijn om tot efficiënte interventiepakketten te komen. Op die manier 

kan het potentiële verlies gecompenseerd worden en zelfs leiden tot groei. Bovendien is het 

steeds belangrijk te wijzen op het feit dat een milieuvriendelijk imago en aanbod bij bedrijven 

enkel maar aan belang zal winnen in de toekomst. Veel bedrijven investeerden al in 

duurzaamheid van hun infrastructuur en transport, nu is het de uitdaging om hen te overtuigen 

dit ook naar de klant toe te doen. 
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10.2.1.5 Media-aandacht 

In een latere fase kan er media-aandacht gecreëerd worden door te communiceren over 

uitgevoerde toepassingen van gedragsinterventies. Gepaste communicatie kan niet alleen het 

duurzaamheidsimago van de retailer ondersteunen, maar ook bijdragen tot de algemene 

bekendheid van nudging. Daarnaast kan dit ook verder gestimuleerd worden vanuit het beleid 

door bijvoorbeeld een prijs uit te reiken aan een retailer die investeerde in een opmerkelijk 

interventiepakket om het toepassen van gedragswetenschappen onder de aandacht te 

brengen.   

 
10.2.2 Nudge potential 
 

Waarom? 

Het stopt echter niet bij informatieverspreiding en bewustwording. Idealiter gaan retailers ook 

zelf aan de slag. Een eerste stap hierbij is retailers doen reflecteren over hun nudge potentieel. 

Dit houdt zowel een oplijsting in van de interventies die, al dan niet onbewust, al toegepast 

worden, als een kritische reflectie van wat er mogelijk nog te realiseren valt binnen hun 

retailconcept. Een eerste aanzet hiertoe kan al worden gegeven op de educatiemomenten. 

Deze moeten inspirerend werken zodat de retailer zich vanzelf gaat afvragen hoe hij de 

verworven kennis kan toepassen in zijn winkel.  

 

Hoe?  

10.2.2.1 Nudge audit tool 

De nudge databank werd omgezet tot een prototype van een nudge audit tool waarmee 

retailers zelfstandig aan de slag zouden kunnen gaan. Via deze tool kan een audit uitgevoerd 

worden. Hierdoor krijgen ze een overzicht van interventies die al toegepast worden (maar 

mogelijk nog niet op duurzame producten) en in welke categorieën interventies er veel groei 

mogelijk is. Indien de data die verworven wordt via deze tool wordt opgeslagen in een centrale 

database, zou de retailer eveneens inzicht kunnen krijgen hoe zijn positie is ten aanzien van 

sectorgenoten (‘benchmarking’).  
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10.2.2.2 Nudge auditeur 

Retailers zouden eventueel beroep kunnen doen op een 'nudge auditeur' die hen bijstaat in 

het auditproces. De kijk van een extern persoon kan hier een meerwaarde vormen aangezien 

zij de winkelinrichting met een frisse kijk bekijken en eventueel andere mogelijkheden tot 

interventies kunnen aanbrengen dan de retailer zelf zou aan denken.  

 

10.2.3 Nudge implementation 
 

Waarom?  

Na een succesvolle denkfase volgt uiteindelijk de implementatiefase. Ook hier is het belangrijk 

dat retailers voldoende ondersteund worden, bijvoorbeeld aan de hand van een starterspakket 

en consultant. Het gevaar is immers dat het in deze fase fout gaat door een gebrek aan 

opvolging. Retailers moeten er bewust van worden gemaakt dat het toepassen van een 

interventie gevolgen kan hebben voor de hele winkel. Niet alleen het management moet 

achter deze interventie staan, ook het personeel speelt hierbij een belangrijke rol. Best 

formuleert men in de communicatie naar personeel een nudgeproject als een tijdelijk 

experiment dat nadien zal worden geëvalueerd. Inspraak van het winkelpersoneel bij zowel de 

opstart als de evaluatie van het nudgeproject zorgt niet alleen dat zij het belang van de 

interventie inzien, maar zorgt ook voor een goede opvolging en uitvoering. Een 

interventiepakket staat of valt immers door een goede medewerking van iedereen.  

 

Hoe? 

10.2.3.1 Starterspakket 

Retailers die interesse tonen om een interventiepakket toe te passen, zouden bijvoorbeeld een 

starterspakket kunnen ontvangen. Dit pakket kan allerlei handige zaken omvatten die de 

retailer kunnen ondersteunen in het opzetproces: denk maar aan een stappen- en 

communicatieplan. Daarnaast moet ook voor de start al worden nagedacht over een goede 

methodologie, zodat het resultaat van de interventie ook betrouwbaar kan geanalyseerd 

worden.  
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10.2.3.2 Nudge consultant 

Voor retailers die een interventiepakket hebben ontwikkeld of aan het ontwikkelen zijn, zou 

het interessant kunnen zijn om alvorens van start te gaan nog even af te toetsen met een 

expert. Deze onafhankelijke persoon kan functioneren als consultant en bijsturen indien nodig. 

Vooral bij het opzetten van een goede methodologische aanpak lijkt het noodzakelijk om 

beroep te kunnen doen op een nudge consultant. De overheid kan een rol spelen bij het 

ontwikkelen en stimuleren van dergelijke expertise-centers. Hierdoor wordt vermeden dat 

retailers snel aan de slag gaan met interventies maar achteraf niet weten hoe ze dit project nu 

betrouwbaar kunnen evalueren.  

 

10.2.3.3 'Best practices' platform 

Ten slotte zouden retailers ook een duwtje in de rug moeten krijgen om hun ervaringen en 

'best practices' (anoniem) te delen met de buitenwereld. Studies zoals deze vormen hopelijk 

voor vele andere retailers een inspiratiebron. Hierbij is het niet alleen interessant om de 

successen te delen, maar ook de moeilijkheden die gepaard gaan met het opzetten van een 

interventie zodat anderen hieruit kunnen leren.  

 

10.2.4 En verder… 
 

Deze studie boekte op korte termijn mooie resultaten bij verschillende 

handelingsperspectieven. Het is echter nog onzeker wat deze interventies kunnen betekenen 

op lange termijn. Een belangrijke aanbeveling is dus om interventies ook op langere termijn te 

evalueren. Dit duwtje in de rug vormt een goede eerste stap, maar het blijft noodzakelijk dat 

in een latere fase de consument ook uit zichzelf deze gedragingen zal stellen. Een 

internalisering van duurzame waarden kan dan eventueel verder worden gestimuleerd aan de 

hand van informatiecampagnes.  
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