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SAMENVATTING 

Gezien de recente groei van de markt voor Fair Trade producten is binnen de academische wereld 

de interesse toegenomen om Fair Trade koopgedrag te bestuderen. Vroegere studies delen de 

conclusie dat er een belangrijke rol weggelegd is voor communicatie en dat die verbeterd moet 

worden indien men de geringe marktpenetratie van Fair Trade wil vergroten. Dit eindwerk heeft 

daarom als doelstelling aanbevelingen te formuleren die moeten leiden tot effectievere 

communicatie over Fair Trade.  

Dit doen we door te testen wat het effect is van de manier van framing van boodschappen 

over Fair Trade op de wijze waarop consumenten hierover nadenken. We bestuderen eerst en 

vooral de frames waarmee een supermarktketen (Colruyt) en een NGO (Vredeseilanden), de twee 

organisaties waar we mee samenwerken, over Fair Trade producten communiceren. Aan de hand 

hiervan wordt voor beide organisaties een representatieve boodschap opgesteld die de dominante 

frames bevat waarvan beide gebruik maken. Daarnaast ontwikkelen we een testboodschap, een 

‘reframe’, op basis van de resultaten en aanbevelingen van gelijkaardig onderzoek van het 

FrameWorks Institute in de V.S. en Frankrijk. Voor deze drie verschillende frames gaan we na 

welk effect ze hebben op de houding van Vlaamse consumenten ten opzichte van Fair Trade.  

Hiertoe volgen we twee complementaire pistes. We combineren kwantitatief onderzoek, 

met name een internetenquête (n=1617), met kwalitatief onderzoek, met name een vijftal 

focusgroepgesprekken (n=32). De internetenquête laat toe na te gaan welke verschuivingen de drie 

teksten veroorzaken in de antwoorden van consumenten op een reeks indicatorvragen over Fair 

Trade. De reeks focusgroepgesprekken dienen om de vastgestelde effecten in de internetenquête 

beter te kunnen begrijpen.  

Dit eindwerk levert bewijs dat de conclusies van het FrameWorks Institute ook geldig zijn 

voor de Vlaamse culturele context. De combinatie van toon, boodschapper, waarde en beeldspraak 

die zij voorstellen, blijkt succesvol om gedurende een korte blootstelling ook de mening en 

houding van Vlaamse consumenten in productieve zin te veranderen. Dit stemt ons optimistisch 

wat betreft het ‘vertalen’ van effectieve frames tussen verschillende culturen en het ontwikkelen 

van strategieën om op lange termijn belangrijke boodschappen te communiceren aan het 

internationale publiek. 
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SUMMARY 

The recent increase in market-share of Fair Trade products has triggered the interest of the 

academic world in studying Fair Trade buying behaviour. Earlier research concludes that 

communication can play an important role and needs to be improved if the limited market 

penetration of Fair Trade products is to increase further. The objective of this thesis is therefore to 

identify strategies and practices that would render communication on Fair Trade more effective. 

 This is achieved by analysing the effect of the framing of messages concerning Fair Trade 

on the way consumers reason about this topic. First of all we study the frames used by a retailer 

(Colruyt) and a NGO (Vredeseilanden), two organisations with which we co-operate, to 

communicate about Fair Trade. Based on this we then develop a representative message that 

entails the dominant frames that both organisations use. In conjunction we construct a test 

message, a ‘reframe’, based on the results and recommendations of similar research conducted by 

the FrameWorks Institute in the U.S. and France. For these three different frames we identify 

which effects they have on the attitude of Flemish consumers towards Fair Trade. 

Two complementary research methods are used in order to do this. We combine 

quantitative research, by means of a web survey (n=1617), with qualitative research, by means of a 

series of five focus group discussions (n=32). The survey allows us to determine which shifts the 

three texts cause in the answers of consumers to a series of indicative questions about Fair Trade. 

The focus group discussions are meant to provide better understanding of the observed effects of 

the web survey.  

This thesis provides evidence that the conclusions of the FrameWorks Institute are also 

valid for the Flemish cultural context. A brief exposure to the combination of tone, messenger, 

value and metaphor that they propose proves successful in shifting the attitude and opinion of 

Flemish consumers towards a more productive stance. This renders us optimistic concerning the 

‘translation’ of effective frames between different cultures and the development of strategies in the 

long run to convey important messages to an international audience.  
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1. INLEIDING 

Het eerste hoofdstuk van dit eindwerk begint met een situering van het begrip Fair Trade. We 

geven een overzicht van de markt voor Fair Trade producten in België en bespreken de meest 

aanvaarde definitie ervan. Dan volgt de probleemstelling waarin het nut van dit eindwerk 

geïllustreerd wordt. Na een inleiding op framing, de benadering die gebruikt wordt, expliciteren 

we onze doelstelling. We schetsen ook het Benin rijstproject van Colruyt en Vredeseilanden dat 

de aanleiding vormde tot het maken van dit eindwerk. De inleiding eindigt met een vooruitblik 

op wat volgt. 

 

1.1 Situering 

De groei van de markt voor Fair Trade producten in België is indrukwekkend. Sinds de 

eeuwwisseling kent Max Havelaar, het keurmerk voor Fair Trade, een gemiddelde groei van 

20% per jaar en in 2006 nam het omzetcijfer zelfs met 31% toe tot bijna 28 miljoen euro. Deze 

groei is voornamelijk te danken aan de ontwikkeling van een Fair Trade label en de recente 

introductie van Fair Trade producten in de grootdistributie (Max Havelaar, 2007).   

Ondanks deze opmerkelijke groei, zowel in de omzet als in het aantal Fair Trade producten 

dat verhandeld wordt, blijft het echter een nichemarkt. Fair Trade producten hebben in België 

een marktaandeel van slechts 0,01% ten opzichte van de totale groothandel en 0,05% ten 

opzichte van de kleinhandel. De twee best verkopende Fair Trade producten, bananen en koffie, 

vertegenwoordigden in België anno 2005 een marktaandeel van respectievelijk maar 7,96% en 

1,74% (Fair Trade Centre, 2007). 

Tot op de dag van vandaag bestaat nog geen algemeen aanvaarde definitie van Fair Trade 

en daarnaast ontbreekt ook een beschermend juridisch kader. Voor dit eindwerk hanteren we de 

definitie van FINE, een informeel netwerk dat in 1998 is opgericht en waartoe de vier 

voornaamste internationale Fair Trade organisaties behoren: Fairtrade Labelling Organizations 

International (FLO-I), International Federation for Alternative Trade (IFAT), The Network of 

European Shops (NEWS!) en de European Fair Trade Association (EFTA). In 2001 kwamen zij 

tot volgende definitie van Fair Trade: 
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“Fair Trade is een commercieel partnerschap dat steunt op dialoog, transparantie en 

respect, met als doelstelling te komen tot een rechtvaardigere wereldhandel. Eerlijke handel 

draagt bij tot duurzame ontwikkeling voor uitgesloten en gemarginaliseerde producenten en 

werknemers vooral in landen van het Zuiden, door hen betere handelsvoorwaarden te 

bieden en hun rechten te waarborgen. Fair Trade organisaties (gesteund door de 

consumenten) verbinden zich er actief toe de publieke opinie te sensibiliseren en campagne 

te voeren voor veranderingen in de regels en praktijken van conventionele internationale 

handel.” (EFTA, 2007) 

 

In de praktijk komt het erop neer dat de producenten van Fair Trade producten een 

gegarandeerde prijs voor hun product ontvangen. Daardoor blijven de productiekosten gedekt, 

ook bij een lage prijs op de wereldmarkt. Verder betalen aankopers een toeslag voor de 

financiering van sociale projecten, gezondheidszorg, milieuzorg en onderwijs. Een langdurige 

samenwerking en steun bij de productontwikkeling biedt de producenten zekerheid voor de 

toekomst en, indien gewenst, bestaat voor hen ook de mogelijkheid tot voorfinanciering. Fair 

Trade is bijgevolg een poging om meer sociale en economische rechtvaardigheid te bieden aan 

producenten in het Zuiden door sociale en milieucriteria te hanteren, die door vrije handel niet 

gegarandeerd worden (Gould, 2003). Doordat het slagen van Fair Trade projecten volledig 

afhankelijk is van lokale inspanningen zijn ontwikkelingseconomen het erover eens dat Fair 

Trade een beter middel is voor armoedereductie dan toelagen of klassieke plattelands-

ontwikkelingsprojecten (Tollens, 2006). 

 

1.2 Probleemstelling 

Gezien de recente groei van de markt voor Fair Trade producten is binnen de academische 

wereld de interesse toegenomen om Fair Trade koopgedrag te bestuderen. In vroegere studies is 

reeds ruime aandacht besteed aan de determinanten van ethisch consumentengedrag en het 

profiel van de ethische consument. Consumenten blijken over het algemeen een positieve 

houding te hebben ten opzichte van Fair Trade en de bekendheid van het concept Fair Trade en 

de onderliggende principes neemt toe. We stellen echter vast dat de marktpenetratie ervan 

geremd wordt omdat consumenten deze positieve attitudes niet omzetten in daadwerkelijk 

koopgedrag. 



Inleiding 

- 3 - 

Recente studies delen de conclusie dat er een belangrijke rol weggelegd is voor “goede en 

geloofwaardige informatie” (Poncelet et al., 2005, p. 122). Poncelet et al. (2005) besluiten dat, 

om het gedrag van potentiële klanten te beïnvloeden en hen te stimuleren Fair Trade producten te 

kopen, de communicatie hierover verbeterd moet worden. Ook Charlier et al. (2006) menen dat 

verbeterde communicatie zowel de reputatie van Fair Trade producten zou verbeteren als een 

breder draagvlak zou creëren voor beleidsmaatregelen die de problemen van boerenfamilies in 

het Zuiden aanpakken. 

Over hoe die informatie er in de praktijk moet uitzien, is minder geweten. Met dit eindwerk 

willen we daarom meer te weten te komen over het effect van verschillende soorten 

communicatieboodschappen op de houding van Vlaamse consumenten ten opzichte van Fair 

Trade. De bedoeling is te komen tot effectieve communicatie. Dit is communicatie die enerzijds 

zorgt voor de ontwikkeling van een breder draagvlak bij consumenten voor beleidsmaatregelen 

die betrekking hebben op de problemen van boerenfamilies in het Zuiden. Anderzijds zien 

consumenten in het Noorden hierdoor een belangrijkere rol voor zichzelf weggelegd binnen deze 

problematiek en nemen ze een positievere houding aan ten opzichte van het concept Fair Trade. 

 

1.3 Benadering en doelstelling 

Als benadering voor de studie van de effectiviteit van communicatieboodschappen gebruiken we 

in dit eindwerk ‘framing’. Daaronder verstaan we de manier waarop een verhaal verteld wordt. 

Framing is het selectieve gebruik van beelden, symbolen, metaforen en boodschappers en de 

wijze waarop deze signalen onze gemeenschappelijke en duurzame culturele modellen prikkelen. 

Door de manier van framing van communicatieboodschappen over Fair Trade beïnvloedt men de 

manier waarop consumenten er over nadenken. 

Onderzoekers van het FrameWorks Institute hebben recentelijk aan de hand van hun 

‘Strategic Frame Analysis’ methode voor de Franse en de Amerikaanse context aangetoond 

welke manier van framing het productiefst is voor communicatie over duurzame 

voedingssystemen. Omdat we vermoeden dat de aard van de frames die de opvattingen en 

intentie tot gedrag van consumenten het effectiefst beïnvloedt sterk cultuurgebonden is, willen 

we weten in welke mate hun conclusies ook geldig zijn voor de Vlaamse culturele context.  

Het doel van deze eindverhandeling is bijgevolg te testen wat het effect is van de manier 

van framing van boodschappen over Fair Trade op de houding van consumenten ten opzichte van 
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dit concept. Als men weet welk effect een bepaalde manier van framing heeft op de houding van 

consumenten kan men bij het uitwerken van communicatiestrategieën hierop anticiperen en zo de 

effectiviteit van boodschappen verhogen. Op basis van deze studie kunnen we dan aanbevelingen 

doen aan de schrijvers van communicatieboodschappen om effectiever te communiceren over 

Fair Trade en zo het gedrag van consumenten te beïnvloeden. 

 

1.4 Case study 

In het kader van dit eindwerk hebben we de kans gekregen om samen te werken met twee 

organisaties die elk vanuit hun eigen perspectief communiceren over Fair Trade. Deze 

organisaties zijn de Niet-Gouvermentele Organisatie (NGO) Vredeseilanden, gevestigd in 

Leuven, en de supermarktketen Colruyt, gevestigd in Halle. Momenteel werken beide samen aan 

de opbouw van een keten met familiale rijstboeren uit Benin volgens de principes van Fair 

Trade. Hierbij streeft men naar een rechtvaardige handelsrelatie tussen de producenten en 

Colruyt. Het doel van dit project is de versterking van de positie van deze producenten op de 

lokale markt enerzijds door kwaliteitsverbetering van de rijst en anderzijds door versterking van 

de organisationele en institutionele capaciteiten van de producenten. Een deel van de rijst (50 

ton) zal geëxporteerd worden en in Belgische Colruyt winkels verkocht worden.  

In het kader van deze onderlinge samenwerking zijn zowel Vredeseilanden als Colruyt 

geïnteresseerd in het effectiever maken van hun communicatie over Fair Trade. Daarom hebben 

wij voor beide organisaties een representatieve boodschap opgesteld die de dominante frames 

bevat waarvan beide gebruik maken. Daarnaast ontwikkelden we een testboodschap, een 

‘reframe’, op basis van de resultaten en aanbevelingen van het FrameWorks onderzoek in de 

V.S. en Frankrijk. Voor deze drie verschillende frames gingen we na welk effect ze hebben op de 

manier waarop consumenten nadenken over Fair Trade. 

 

1.5 Vooruitblik 

De kern van dit eindwerk bestaat uit vier delen. In het eerste deel, de ‘Literatuurstudie’, geven 

we een overzicht van het bestaande onderzoek met betrekking tot ethisch consumentengedrag. 

We geven een samenvatting van verschillende invalshoeken op dit thema en onderwerpen deze 

aan een kritische bespreking. Ook het onderzoek van het FrameWorks Institute wordt hier 
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toegelicht. Daarna volgen drie delen die betrekking hebben op ons eigen werk. In het onderdeel 

‘Materiaal en Methoden’ bespreken we hoe we de verschillende frames hebben opgesteld en hoe 

wij empirisch onderzocht hebben wat het effect is van deze frames op de manier waarop 

Vlaamse consumenten nadenken over Fair Trade. Vervolgens stellen we de gegevens voor die 

ons onderzoek opleverde en analyseren we deze in het hoofdstuk ‘Resultaten en Bespreking’. We 

beëindigen dit hoofdstuk met een interpretatie van de resultaten en een vergelijking met 

bestaande literatuur. In het laatste hoofdstuk, ‘Besluit’, trekken we de conclusies van dit 

eindwerk. We geven ook de implicaties van dit eindwerk voor de marketingpraktijk en doen 

enkele suggesties voor verder onderzoek. 
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2. LITERATUURSTUDIE 

2.1. Inleiding 

De afgelopen decennia hebben tal van onderzoekers gepoogd de determinanten van 

consumentengedrag bloot te leggen. Het doel daarbij was om het besluitvormingsproces van 

consumenten te verklaren. Met de opgedane kennis kan men dan proberen aan de hand van 

communicatieboodschappen bepaalde determinanten te beïnvloeden en zo consumptiepatronen te 

veranderen. Het gedrag van mensen is echter ingebed in een sociale en institutionele context en 

wordt daarnaast ook door een complex samenspel van persoonlijke factoren bepaald. Het vormt 

dus een uitdaging deze te veranderen. 

Modellen spelen een belangrijke rol in het onderzoek naar de motivaties van 

consumentengedrag en de drijfveren van gedragsverandering. In de eerste plaats bieden ze een 

kader aan om consumentengedrag te verkennen en te conceptualiseren. Ze laten toe zowel 

contextuele invloeden, bijvoorbeeld de beschikbaarheid en de prijs van het product, als 

persoonlijke invloeden, bijvoorbeeld attitudes, gewoontes en waarden in kaart te brengen. Ten 

tweede kan men aan de hand van deze modellen empirisch de sterkte van het verband tussen 

verschillende variabelen nagaan en dat voor verschillende contexten. Zo kan men 

bewijsmateriaal leveren dat toelaat bepaalde aannames te maken over consumentengedrag 

(Arnould et al., 2002).  

In deze literatuurstudie geven we een overzicht van zes modellen die gebruikt worden om 

consumentengedrag te beschrijven. Elk van deze modellen is ontwikkeld met een verschillend 

doel voor ogen en impliceert andere determinanten voor het aankoopgedrag van mensen. 

Uiteraard bestaat er een grote variatie in toepasbare modellen en de lijst die hier aan bod komt is 

daarom verre van volledig
1
. Deze zes modellen zijn geselecteerd omwille van hun onderlinge 

verscheidenheid. Binnen dit eindwerk is het de bedoeling om met behulp van effectievere 

communicatie een gedragsverandering bij consumenten teweeg te brengen. Daarom zijn deze zes 

                                                 

1
 Belangrijke modellen die niet aan bod komen zijn bijvoorbeeld het Elaboration Likelihood Model (Petty en 

Cacioppo, 1983) en de General Theory of Marketing Ethics (Hunt en Vitell, 1993). 
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modellen geordend volgens de mate waarin ze veronderstellen dat communicatie 

consumptiegedrag kan beïnvloeden. 

Bij elk model zijn er drie onderdelen. Eerst zetten we de onderliggende theorie uiteen. Dan 

vermelden we de belangrijkste barrières die ze impliceren om te verklaren waarom mensen geen 

Fair Trade producten kopen. Er is daarbij ook aandacht voor de rol die communicatie kan spelen 

om de aankoop van Fair Trade producten te stimuleren. Tot slot geven we een overzicht van 

studies die deze modellen gebruiken om consumentengedrag in de praktijk te beschrijven. 

Aangezien er specifiek naar Fair Trade consumptiegedrag nog maar weinig onderzoek is verricht 

(Shaw en Clarke, 1999; Peattie en Golding, 2005; Vantomme et al., 2006), nemen we deze 

operationalisering ruimer. Ook studies naar bijvoorbeeld milieuvriendelijk consumentengedrag 

of de aankoop van gezonde voeding komen ter sprake. 

Eerst bespreken we de Theorie van de Rationele Keuze. Die vindt haar oorsprong in de 

economische theorie. Vervolgens komt de Behoeftehiërarchie van Maslow aan bod, een 

belangrijk classificatiesysteem. Beide zijn zeer invloedrijk en vormen een belangrijke referentie 

voor andere modellen. Daarna bespreken we achtereenvolgens het Norm-Activatie Model, de 

Theorie van Gepland Gedrag en het Totale Voedingskwaliteit Model. Tot slot komen we bij 

Strategic Frame Analysis.  

 

2.2 Theorie van de Rationele Keuze 

2.2.1 Theorie  

De Theorie van de Rationele Keuze is gebaseerd op de klassieke economische theorie rond 

nutoptimalisatie en het gebruik ervan binnen de gedragswetenschappen werd gepionierd door 

Homans (1961) en Becker (1976). Zij stellen dat consumentengedrag het gevolg is van een 

zorgvuldige overweging consument van alle kosten en baten door de consument. Hij weegt 

daarbij de verschillende alternatieven tegenover elkaar af en kiest voor die mogelijkheid die zijn 

individueel verwacht nut maximaliseert. 

Hiervoor heeft men volgens Besanko en Braeutigam (2005) nood aan vier elementen: het 

beschikbare inkomen van de consument, de marktprijs van alle goederen, de exogeen gegeven 

voorkeuren van de consument en ten slotte de veronderstelling dat de consument aan 

nutmaximalisatie zal doen. Gegeven een bepaald, eindig inkomen en een reeks goederen waaruit 
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hij kan kiezen zal de consument die goederenmand kiezen die zijn subjectief verwachte nut 

maximaliseert binnen de beperkingen van zijn beschikbaar inkomen. 

Hierbij vallen vier zaken op te merken. Ten eerste gaat dit model ervan uit dat alleen het 

eigen nut van de consument telt en dat deze dus enkel uit eigenbelang handelt. Ten tweede neemt 

men aan dat de consument bij zijn keuze rationeel te werk gaat. Daarbij beschikt hij over 

perfecte informatie: voor elk beschikbaar product is hij op de hoogte van de exacte prijs en 

kwaliteit. Ten derde zijn de voorkeuren die aan de basis liggen van het consumentengedrag in dit 

model exogeen gegeven. De Theorie van de Rationele Keuze kan dus niets zeggen over de aard, 

de structuur en de afkomst van consumentenvoorkeuren. Tot slot veronderstelt dit model dat die 

voorkeuren onverzadigbaar zijn. Een consument verlangt steeds meer goederen en gegeven een 

groter budget zal de consument ook meer consumeren.  

Op de Theorie van de Rationele Keuze is kritiek gekomen. De belangrijkste is zondermeer 

dat de veronderstelling van rationaliteit niet realistisch is. Mensen zijn beperkt in hun cognitieve 

capaciteiten en heuristieken, routine en gewoontes spelen een belangrijke rol bij het maken van 

vele keuzes (Aarts et al., 1998). Omdat mensen simpelweg niet in staat zijn om alle informatie te 

verwerken en perfect rationele beslissingen te maken spreekt Nobelprijswinnaar Herbert Simon 

(1957) van ‘bounded rationality’. Mensen doen aan ‘satisficing’ in plaats van ‘optimising’ en 

nemen beslissingen waarmee ze ‘voldoende gelukkig’ zijn. De rol die heuristieken spelen bij het 

nemen van beslissingen (Tversky en Kahneman, 1974) wordt in het onderdeel over Strategic 

Frame Analysis behandeld. Ook laat deze theorie geen plaats voor een emotionele binding van 

de consument aan een product (Jackson, 2005). De Theorie van de Rationele Keuze is verder 

vooral geschikt voor de beschrijving van de generische vraag, dat is de vraag naar goederen of 

goederencategorieën. Om de specifieke vraag naar merken van een gegeven product te 

beschrijven, is zij minder interessant (Warlop, 2006). Een derde kritiek op de Theorie van de 

Rationele Keuze is dat men veronderstelt dat behoeften onverzadigbaar zijn. Maslow (1954), 

wiens theorie in het volgende onderdeel aan bod komt, en Max-Neef (1992) argumenteren echter 

dat menselijke behoeften eindig, beperkt in aantal en universeel zijn. Tot slot wordt ook de 

veronderstelling dat mensen enkel uit eigenbelang handelen onder vuur genomen. Het blijkt 

inderdaad dat menselijk gedrag zowel sociale, morele, altruïstische als egoïstische trekken 

vertoont (Andreoni en Miller, 2004). 
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Een belangrijke verfijning van de Theorie van de Rationele Keuze (Lancaster, 1971) stelt 

dat men niet per se goederen in beschouwing moet nemen, maar dat men de analyse ook kan 

maken voor de baten die een consument haalt uit een bepaald goed. Lancaster reduceert 

producten tot een beperkt aantal baten die eigen zijn aan een markt of productcategorie en die 

men aan de consumptie van de producten op die markt ontleent. De voorkeur of het nut van 

consumenten wordt dan niet op grond van de hoeveelheid van het verbruikte product zelf 

bepaald, maar op basis van de hoeveelheid van elke baat die uit de consumptie ervan voortvloeit.  

 

2.2.2 Barrières 

De Theorie van de Rationele Keuze impliceert de volgende barrières voor de aankoop van Fair 

Trade producten: 

• De prijs die veelal hoger is dan voor gelijkaardige, ‘niet-Fair Trade’ producten. Een 

rationele consument wil, gegeven zijn inkomensbeperking, zijn nut maximaliseren. 

Daardoor is een meerkost slechts aanvaardbaar als de consument ook overtuigd is van de 

meerwaarde. Onderzoek wijst ook uit dat de meerprijs van Fair Trade producten 

waarschijnlijk de belangrijkste drempel vormt voor de aankoop ervan (o.a. De 

Pelsmacker et al., 2003, 2005a). 

• Het inkomen vormt een tweede mogelijke barrière. Indien inkomens stijgen, zullen 

mensen volgens de Theorie van de Rationele Keuze bij gelijke prijzen en voorkeuren 

meer van alle goederen consumeren. Hogere inkomens zullen daardoor de aankoop van 

Fair Trade producten stimuleren. Beschouwt men Fair Trade producten vanuit 

economisch standpunt als luxegoederen, dan zal voor een toenemend inkomen de vraag 

ernaar in verhouding zelfs meer toenemen. 

• Consumentenvoorkeuren kunnen ten slotte ook een drempel vormen. Als consumenten 

geen behoefte voelen om Fair Trade producten te kopen, dus als de consumptie ervan 

geen aanleiding geeft tot een ervaring van nut, dan zal de consument die niet kopen. 

Omdat de voorkeuren echter exogeen gegeven zijn, kan men vanuit de Theorie van de 

Rationele Keuze niets zeggen over hoe die voorkeuren beïnvloed kunnen worden.  

Dit beperkt ook de rol van communicatie tot het verstrekken van informatie zodat mensen in 

staat zijn rationele beslissingen te maken. Door consumenten toegang te bieden tot kennis dient 

men een markt met perfecte informatie na te streven. Vackier et al. (2004) stellen echter vast dat 
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consumenten vaak onvoldoende geïnformeerd zijn over duurzame voedingsproducten. Ten eerste 

omvat dit een gebrekkig inzicht in de manier waarop voedsel geproduceerd wordt en in de 

bredere gevolgen van deze processen. Ten tweede houdt dit een onvoldoende kennis over logo’s 

en labels in. Doordat die vaak verwarrend zijn, verliezen consumenten hun interesse in de 

onderliggende boodschappen (Vermeir en Verbeke, 2006). Labels moeten bijgevolg eenvoudig 

te begrijpen zijn en zo bijdragen tot een verlaging van de kost van informatie. Een teveel aan 

informatie kan verwarrend zijn en daardoor contraproductief werken. Te weinig informatie kan 

eveneens misleiden. Ook Mielants et al. (2003) stellen vast dat consumenten ontevreden zijn met 

hun (beperkte) kennis over ethische labels en dat ze moeilijkheden ervaren bij het vinden van 

gezochte informatie. Consumenten verkiezen naast een label ook extra informatie op de 

verpakking zodat deze kan bijdragen tot de aantrekkingskracht van een ethisch product (De 

Pelsmacker et al., 2005b). 

 

2.2.3 Operationalisering 

De Theorie van de Rationele Keuze is dankzij haar eenvoud en gebruiksvriendelijkheid in talloze 

wetenschappelijke domeinen aangewend (Scot, 2000). Een studie van Andreoni en Miller (2004) 

gaat bijvoorbeeld na of altruïsme consistent is met nutmaximaliserend gedrag. Zij stellen vast dat 

mensen niet enkel uit eigenbelang handelen. Als mogelijke verklaring binnen de Theorie van de 

Rationele Keuze vermelden ze dat iemands nutsfunctie zowel afhankelijk kan zijn van zijn eigen 

consumptie als van die van zijn medemensen. Baker (2006) hanteerde de Theorie van de 

Rationele Keuze in een onderzoek naar gezondheids- en levensstijlkeuzen voor mensen met 

diabetes. Specifiek voor Fair Trade is ze echter niet gebruikt. Wel vormt ze een belangrijk 

referentiepunt voor latere modellen. 

 

2.3 Maslow’s behoeftehiërarchie 

2.3.1 Theorie 

In 1954 presenteerde Maslow een hiërarchische indeling van behoeften. Mensen worden volgens 

hem gedreven door onvoldane behoeften, gaande van de meer elementaire nood om fysiek te 

overleven tot de ‘hoogste’ nood tot zelfverwezenlijking. Hij impliceert daarbij dat een behoefte 

gelegen op een hoger niveau pas een belangrijke bron van motivatie kan zijn als ten minste 
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gedeeltelijk voldaan is aan alle lager gelegen behoeften. De Behoeftehiërarchie volgens Maslow 

wordt weergeven in Figuur 1.  

 

Zelf-
Verwezenlijking

Behoefte aan 
waardering en erkenning

Behoefte aan sociaal contact

Behoefte aan veiligheid en zekerheid

Lichamelijke behoeften

 

Figuur 1: De Behoeftehiërarchie (Maslow,1954) 

 

Maslow onderscheidt volgende vijf behoeften: 

1. Lichamelijke: de fysiologische behoefte aan eten, water, slaap, lucht; 

2. Veiligheid en zekerheid: een schuilplaats, bescherming, veiligheid; 

3. Sociale: affectie, vriendschap en aanvaarding, genegenheid, liefde; 

4. Waardering en erkenning: ego, prestige, succes, status, zelfrespect; 

5. Zelfverwezenlijking: zelfvoldoening en verrijkende ervaringen; 

De piramide is breder aan de basis omdat volgens Maslow lager gelegen behoeften de 

behoeften op een hoger niveau domineren. Iemand in een museum die honger heeft, zal 

bijvoorbeeld eerst eten en pas als aan die behoefte voldaan is, verder schoonheid ervaren. Dit 

classificatiemodel kwam onder vuur te liggen. De belangrijkste kritieken zijn (Wahba en 

Bridwell, 1976; Arnould et al., 2002): 
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• Het is te simplificerend. Eenzelfde product of activiteit kan bijvoorbeeld leiden tot de 

voldoening van verschillende behoeften. Zo moeten we eten om te overleven, maar is 

tafelen daarnaast ook een sociaal gebeuren. 

• Het negeert de intensiteit aan behoeften. Hoeveel honger moet iemand bijvoorbeeld 

hebben alvorens lichamelijke behoeften de behoeften aan vriendschap of waardering 

zullen domineren? 

• Er zijn empirische tegenstrijdigheden vastgesteld. Hoe verklaar je bijvoorbeeld met dit 

model dat iemand in hongerstaking gaat? 

• Het model is ook cultuurgebonden.  

Max-Neef postuleerde in 1992 een gecompliceerder classificatiesysteem waarbij hij 

onderscheid maakt tussen negen behoeften: subsistentie, bescherming, affectie, begrip, 

participatie, vrije tijd, creativiteit, identiteit en vrijheid. Ook andere gedragswetenschappers 

hebben geprobeerd een inventaris op te stellen van menselijke behoeften. Rokeach (1973) 

spreekt bijvoorbeeld van 36 motieven, waarbij hij onderscheid maakt tussen 18 instrumentele en 

18 terminale motieven. Murray (1938) ontwikkelde een inventaris met meer dan 100 

verschillende strevingen (Warlop, 2006). 

 

2.3.2 Barrières 

De Behoeftehiërarchie van Maslow impliceert als eerste barrière voor de aankoop van Fair Trade 

producten dat de motivatie achter de vraag naar Fair Trade niet op een basis-lichamelijke 

behoefte rust. Een individu zal pas Fair Trade producten kopen als hij ernaar streeft te voldoen 

aan een hoger gelegen behoefte, bijvoorbeeld de behoefte aan zelfverwezenlijking. In het geval 

dat lagere behoeften domineren, moet eerst daaraan voldaan worden vooraleer mensen overgaan 

tot de consumptie van Fair Trade producten. Het gebrek aan een onvoldane behoefte met 

betrekking tot duurzaamheid leidt volgens Vackier et al. (2004) ook tot koopgedrag gebaseerd op 

gewoontes. Dit sluit nieuwe producten, bijvoorbeeld Fair Trade, uit. 

Ook het inkomen kan hier een drempel vormen, omdat individuen met een beperkt 

inkomen volgens dit model eerst aan hun basisbehoeften willen voldoen. Rijkere individuen 

streven er naar bij hun voedingsconsumptie te voldoen aan hoger gelegen behoeften. Als de 

motivatie bijvoorbeeld status is, zal de persoon eerder kaviaar en kreeft kopen omdat die 

geassocieerd worden met rijkdom en macht. 
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De rol van communicatie blijft ook hier beperkt. Eventueel kan men proberen mensen te 

overtuigen dat handel waarbij de zwakste schakel in de keten een billijk deel van de waarde van 

het eindproduct krijgt, een basisbehoefte is. 

 

2.3.3 Operationalisering  

In de literatuur over Fair Trade is de Behoeftehiërarchie nog niet aangewend. Lowenberg (1974) 

heeft dit classificatiesysteem echter op voedingsgewoontes toegepast. Hierbij stelt hij dat mensen 

eten om te overleven en eens hieraan voldaan wordt, deze behoefte evolueert tot eten om te 

voldoen aan de behoefte aan veiligheid en daarna eten om ergens bij te horen. Daarop volgt de 

behoefte aan eigenwaarde en tot slot komt de behoefte aan zelfverwezenlijking. Ook Senauer 

(2001) heeft de Behoeftehiërarchie van Maslow toegepast op voeding als voldoener van 

behoeften. Zijn voorstelling ervan wordt weergegeven in Figuur 2. 

Voeding als

Zelf-
Verwezenlijking

Voeding voor prestige, 

superioriteit en status

Voeding voor liefde, 
vriendschap en affectie

Voeding voor fysieke en mentale 
gezondheid

Voeding als middel tegen honger en dorst

 

Figuur 2: De Behoeftehiërarchie toegepast op voeding (Senauer, 2001) 

 

In de literatuur rond duurzaamheid hebben Marshall en Toffel (2005) analoog aan Maslow een 

duurzaamheidshiërarchie voorgesteld en Vackier et al. (2004) vermelden in hun onderzoek rond 

duurzame consumptie dat de behoeften van Belgische consumenten goed overeenkomen met 

degene die Maslow in zijn classificatie hanteert. 
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2.4 Het Norm-Activatie Model 

2.4.1 Theorie 

Het Norm-Activatie Model dat Schwartz (1977) voorgesteld heeft, is specifiek bedoeld om 

altruïstisch gedrag te modelleren. De basispremisse van het model van Schwartz is dat mensen 

pas altruïstisch gedrag vertonen als ze daar een morele verplichting toe voelen. Deze morele 

verplichting komt voort uit een persoonlijke norm, dit is de intentie om zich op een ethische 

manier te gedragen ten opzichte van een probleem. Volgens dit model wordt die persoonlijke 

norm geactiveerd door twee factoren: ten eerste voelen mensen in sterkere mate een morele 

verplichting om zich altruïstisch te gedragen wanneer ze het probleem onderkennen: dit wordt 

probleembesef genoemd. Ten tweede zal ook het verantwoordelijkheidsbesef, dat zich voordoet 

wanneer mensen inzien dat ze zelf bijdragen aan het probleem, de persoonlijke norm stimuleren.  

Deze twee factoren zijn niet alleen causale antecedenten van persoonlijke norm. Ze 

versterken ook de link tussen persoonlijke norm en gedrag. Het verband tussen persoonlijke 

norm en gedrag is met andere woorden sterker in het geval dat iemand zich bewust is van de 

gevolgen van niet-altruïstisch te handelen en dat iemand de verantwoordelijkheid aanvaardt voor 

deze gevolgen. Het verband tussen persoonlijke norm en gedrag is zwakker in het geval waarin 

iemand zich niet bewust is van de negatieve gevolgen en de verantwoordelijkheid ontkent. 

Figuur 3 geeft het Norm-Activatie Model weer. 

 

Probleembesef

Verantwoordelijkheids-
besef

Persoonlijke Norm Gedrag

 

Figuur 3: Het Norm-Activatie Model (Schwartz,1977) 

 

Een kritiek op dit model dat ook bij het volgende model aan bod zal komen, luidt dat vele studies 

zich beperken tot het zoeken van een verband tussen persoonlijke norm en de psychologische 
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antecedenten hiervan (Jackson, 2005). Men veronderstelt dan dat het bestaan van een 

persoonlijke norm een voldoende krachtige indicator is voor het daadwerkelijke gedrag. 

Onderzoek wijst echter uit dat dit niet altijd het geval is (o.a. Vermeir en Verbeke, 2006). 

Stern et al. (1999) en Stern (2000) hebben op dit model voortgebouwd om ook complexere 

relaties tussen waarden (values), geloofsovertuigingen (beliefs), attitudes en normen te 

beschrijven. Hun Value-Belief-Norm Theorie stelt dat probleembesef en gevoelens van 

verantwoordelijkheid afhankelijk zijn van algemene geloofsovertuigingen over de relatie tussen 

mens en natuur en van algemene waardeoriëntaties. 

 

2.4.2 Barrières 

Het Norm-Activatie Model van Schwartz impliceert twee mogelijke barrières voor de aankoop 

van Fair Trade producten. Als aan beide factoren voldaan is, zal de consument een persoonlijke 

norm ontwikkelen die de aankoop van Fair Trade producten stimuleert.  

Enerzijds moet de consument op de hoogte zijn van het probleem. Indien de consument 

onwetend is over de gevolgen van zijn koopgedrag en bovendien niet weet dat producenten in 

het Zuiden vaak een zwakke onderhandelingspositie hebben, zal hij geen persoonlijke norm 

ontwikkelen om Fair Trade producten te kopen. Anderzijds moet hij zich verantwoordelijk 

voelen voor de oplossing. De consument moet met andere woorden bereid zijn te aanvaarden dat 

hij de verantwoordelijkheid draagt voor de producten die hij koopt. Recent onderzoek (Pirotte, 

2007) stelt in dit verband een verschil vast in de toewijzing van verantwoordelijkheid tussen 

kopers van Fair Trade producten en niet-kopers. De kopers hebben de neiging de problemen in 

ontwikkelingslanden vooral te wijten aan externe oorzaken, terwijl niet-kopers denken dat de 

situatie vooral het gevolg is van interne oorzaken, zoals corruptie en slecht bestuur. 

Communicatie kan op beide een impact hebben en in vergelijking met de twee vorige 

modellen is er hier dus een grotere rol voor weggelegd. 

 

2.4.3 Operationalisering 

Het Norm-Activatie Model is in de eerste plaats aangewend om milieubewust gedrag te 

voorspellen. Sommige onderzoekers naar de determinanten van milieubewust gedrag stellen vast 

dat probleembesef een invloed uitoefent op de persoonlijke norm via de waargenomen 
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verantwoordelijkheid (Stern et al., 1999; Gärling et al., 2003). Anderen besluiten dat zowel 

probleembesef als verantwoordelijkheidsbesef een rechtstreeks effect hebben op de persoonlijke 

norm (Van Liere en Dunlap, 1978; Stern et al., 1986; Blamey, 1998; Hunecke et al., 2001; 

Bamberg en Schmidt, 2003). Er zijn ook auteurs die aantonen dat probleem- en 

verantwoordelijkheidsbesef naast het rechtstreekse effect op de persoonlijke norm ook het 

verband tussen persoonlijke norm en gedrag beïnvloeden (Hopper en Nielsen, 1991; Vining en 

Ebreo, 1992; Schultz en Zelezny, 1998; Joireman et al., 2001). Ten slotte vermelden Black et al. 

(1985) naast probleem- en verantwoordelijkheidsbesef ook het belang van contextuele factoren, 

zoals waargenomen gedragscontrole. Wat dit laatste juist inhoudt, verklaren we in het volgende 

onderdeel. 

 

2.5 Theorie van Gepland Gedrag 

2.5.1 Theorie 

De Theorie van Gepland Gedrag (Ajzen en Madden, 1986; Ajzen, 1988; Ajzen, 1991) is het 

meest gebruikte model voor het beschrijven van consumentengedrag en hoort thuis bij de 

Expectancy Value theorieën. Dit is een brede klasse van theorieën, waartoe onder andere ook de 

Theorie van de Rationele Keuze behoort. Ze zijn gebaseerd op het idee dat gedrag gemotiveerd is 

door de verwachtingen die we hebben over de gevolgen van ons gedrag en de waarde die we 

hechten aan die gevolgen. 

De Theorie van Gepland Gedrag gaat ervan uit dat gedrag rechtstreeks bepaald wordt door 

de intentie van een individu om een bepaald gedrag te vertonen. Die intentie is op zijn beurt een 

functie van de attitude, de subjectieve norm en de waargenomen gedragscontrole ten opzichte 

van het gedrag. Aan de basis van deze drie liggen steeds geloofsovertuigingen. Zo wordt de 

attitude ten opzichte van een gedrag bepaald door de verwachtingen over de uitkomsten van dat 

gedrag (gedragsovertuigingen), gewogen met het belang dat gehecht wordt aan deze uitkomsten 

(uitkomstevaluatie). De subjectieve norm geeft aan wat iemand verwacht dat ‘belangrijke 

anderen’ van het gedrag zullen denken. Hij wordt bepaald door de verwachtingen over de 

goedkeuring of afkeuring van het gedrag door die belangrijke anderen, gewogen met de mate 

waarin iemand geneigd is in te stemmen met deze anderen. De waargenomen gedragscontrole 

wordt tot slot bepaald door geloofsovertuigingen over de aanwezigheid van factoren die het 



Literatuurstudie 

- 17 - 

stellen van het gedrag kunnen vergemakkelijken of bemoeilijken. Figuur 4 is een schematische 

weergave van de Theorie van Gepland Gedrag. 

 

Waargenomen 

Gedragscontrole

Subjectieve Norm

Attitudes
Gedragsovertuigingen x

Uitkomstevaluatie

Normatieve overtuigingen x 
motivatie om zich ernaar te 

schikken

Controleovertuigingen

GedragIntentie

 

Figuur 4: De Theorie van Gepland Gedrag (Ajzen, 1991) 

 

Deze laatste factor, de waargenomen gedragscontrole, is toegevoegd aan de voorloper van de 

Theorie van Gepland Gedrag, de zogenaamde Theorie van Beredeneerde Actie (Ajzen en 

Fishbein, 1980), omdat uit onderzoek blijkt dat naast persoonlijke ook contextuele variabelen een 

rol spelen in het determineren van consumentengedrag (o.a. Axelrod en Lehman, 1993; Grob, 

1995). Die waargenomen gedragscontrole is volgens de Theorie van Gepland Gedrag zowel een 

indicator van intentie als van gedrag. Hij bestaat uit enerzijds interne factoren, bijvoorbeeld de 

waargenomen effectiviteit van consumptie. Die geeft aan in hoeverre consumenten geloven dat 

hun consumptiegedrag een bijdrage kan leveren tot de oplossing van een probleem. Anderzijds 

bestaat de waargenomen gedragscontrole ook uit externe factoren, bijvoorbeeld de waargenomen 

beschikbaarheid. Dit is een maat voor het gemak waarmee consumenten denken bepaalde 

producten te kunnen vinden en consumeren (Sparks et al., 1997).  

Hoewel de Theorie van Gepland Gedrag bijzonder veel invloed kent binnen de 

gedragswetenschappen is zij niet zonder kritiek gebleven. Er wordt bijvoorbeeld geen rekening 

gehouden met enkele sleutelaspecten van consumentengedrag, zoals de rol van routines en 
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gewoontes, persoonlijke normen
2
 en de emotionele dimensie van menselijk gedrag (Jackson, 

2005).  

Meetproblemen zijn een ander belangrijk probleem in het empirische werk met de Theorie 

van Gepland Gedrag. Zo beweren Vantomme et al. (2006) dat vele studies afhankelijk zijn van 

zelfrapportering. Zij stellen dat niet iedereen zijn attitudes, subjectieve normen, waargenomen 

gedragscontrole en intenties zal willen of kunnen prijsgeven. Ondervraagden kunnen zich ook 

schikken naar sociale normen met het gevolg dat hun antwoorden niet helemaal eerlijk zijn. 

Waargenomen attitudes over bijvoorbeeld Fair Trade aankoopgedrag zullen dan positiever zijn 

dan het eigenlijke gedrag. Dergelijke zelfrapporteringsenquêtes gaan er ook doorgaans van uit 

dat de mensen op voorhand al vertrouwd zijn met en een attitude ontwikkeld hebben ten opzichte 

van de zaak in kwestie. Indien dit niet het geval is, kan men vermoeden dat ze nog steeds op de 

vraag zullen antwoorden omdat ze niet onwetend willen overkomen. Zeker als men ter motivatie 

beloningen gebruikt, zullen ondervraagden geneigd zijn ongeïnformeerde antwoorden te geven 

en te gokken (Hawkins en Coney, 1981). 

In de praktijk gaan weinig studies verder dan het correleren van intenties aan attitudes, 

subjectieve normen en waargenomen gedragscontrole. Het blijkt echter dat intenties en attitudes 

niet altijd even goede voorspellers zijn van gedrag zodat de kritiek op het Norm-Activatie Model 

ook hier geldt. In het geval van attitudes spreekt men zelfs van een attitude-gedragskloof (o.a. 

Carrigan en Attalla, 2001; De Pelsmacker et al., 2005b; Vermeir en Verbeke, 2006). Daarmee 

bedoelt men dat hoewel de meeste consumenten een positieve attitude hebben ten opzichte van 

bijvoorbeeld Fair Trade producten, dit zich niet uit in daadwerkelijk koopgedrag. Intentie is dan, 

via attitude, geen goede indicator voor gedrag. Kortom, het is een beperking dat vele studies 

geen eigenlijke meting maken van het gestelde gedrag
3
. 

Om tegemoet te komen aan de eerste kritiek is er voorgesteld om specifiek in de context 

van ethische overwegingen, bijvoorbeeld bij de aankoop van Fair Trade producten, het model uit 

te breiden met enkele bijkomende factoren. Gorsuch en Ortberg (1983) vinden dat de focus van 

deze theorie op het handelen uit eigenbelang beperkend is als men het gedrag van ethisch begane 

                                                 

2
 Merk op dat het begrip subjectieve norm in de Theorie van Gepland Gedrag niet hetzelfde is als de persoonlijke 

norm in het Norm-Activatie Model van Schwartz. 
3
 Een uitzondering hierop vormt de recente studie van Arnot et al. (2006) die in een echte koopomgeving de lagere 

prijsgevoeligheid van consumenten voor Fair Trade koffie ten opzichte van gewone koffie hebben aangetoond. 
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consumenten wil beschrijven. Daarom stellen zij voor om morele verplichting als verklarende 

variabele aan het originele model toe te voegen. Die geeft de geïnternaliseerde ethische regels 

weer, persoonlijke geloofsovertuigingen over wat juist en wat fout is. Onder andere Beck en 

Ajzen (1991) en Eagly en Chaiken (1993) steunen hen.  

Onderzoek suggereert tevens de waarde van een maat voor zelfidentiteit aan het model toe 

te voegen (Granberg en Holmberg, 1990; Sparks en Shepherd, 1992). De verklaring hiervoor is 

dat wanneer iets belangrijk wordt voor de zelfidentiteit van een individu, de intentie tot gedrag 

daaraan aangepast zal worden. In de context van ethisch consumentengedrag kan het 

bijvoorbeeld zijn dat consumenten ethische keuzes maken omdat ethische zaken een belangrijk 

deel van hun zelfidentiteit zijn beginnen uitmaken (Shaw et al., 2000). De aangepaste Theorie 

van Gepland Gedrag wordt schematisch weergegeven in Figuur 5.  

Zelfidentiteit

Subjectieve Norm

Attitudes
Gedragsovertuigingen x

Uitkomstevaluatie

Normatieve overtuigingen x 

motivatie om zich ernaar te 
schikken

Ethische opvattingen

Gedrag

Controleopvattingen 
Waargenomen 
Gedragscontrole

Morele Verplichting

Intentie

 

Figuur 5: De aangepaste Theorie van Gepland Gedrag (Sparks et al., 1995) 

 

2.5.2 Barrières 

De Theorie van Gepland Gedrag impliceert verschillende mogelijke barrières voor de aankoop 

van Fair Trade producten. 

• Attitude. Een positieve attitude ten opzichte van Fair Trade producten bij consumenten is 

uiteraard een goede aanvangspositie om de aankoop hiervan te stimuleren. Onderzoek 

naar attitudes over duurzame consumptie toont aan dat consumenten met een positieve 
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attitude naar eigen zeggen meer aandacht schenken aan ecologische verpakking, afkomst 

en de aanwezigheid van GGO’s. Deze zogenaamde ethische consumenten (De 

Pelsmacker et al., 2003) menen dat duurzame producten beter scoren wat betreft smaak, 

kwaliteit, veiligheid en versheid en dat ze beter zijn voor de gezondheid, het milieu en de 

lokale economie. Een negatievere attitude wordt vastgesteld wat betreft de prijs, uitzicht, 

convenience en bewaarbaarheid (Robinson en Smith, 2002; Tanner en Kast, 2003; De 

Pelsmacker et al., 2005b; Vermeir en Verbeke, 2006).  

• Subjectieve norm. De subjectieve norm blijkt vooral een grote rol te spelen als het gedrag 

direct zichtbaar is (Steg en Buijs, 2004). Een mogelijkheid is dan om de aankoop en 

consumptie van Fair Trade producten duidelijk zichtbaar te laten verlopen waardoor 

mensen sneller zullen geneigd zijn deze producten te kopen. Veblen gebruikte in 1899 

reeds de term ‘conspicuous consumption’ om te benadrukken dat consumptiegoederen 

niet alleen gebruikswaarde, maar ook in belangrijke mate identiteitswaarde bevatten. 

Handelingen zoals de keuze, de aankoop en het gebruik van producten sturen namelijk 

constant signalen naar de buitenwereld. 

• Waargenomen gedragscontrole. Onder andere Vermeir en Verbeke (2005) tonen aan dat 

de waargenomen gedragscontrole een drempel kan vormen om Fair Trade producten aan 

te kopen. Enerzijds kan de lage beschikbaarheid ervan consumenten weerhouden ze aan 

te kopen. Vantomme et al. (2006) vermelden dat niet alle supermarktketens een breed 

assortiment aan Fair Trade producten aanbieden en consumenten daarom extra moeite 

moeten doen om deze te vinden. Vaak zullen ze naar kleinere, meer gespecialiseerde 

winkels, bijvoorbeeld Wereldwinkels, moeten gaan die in de regel een kleiner 

assortiment hebben, moeilijker te bereiken zijn en onregelmatigere openingsuren hebben 

(De Pelsmacker et al., 2003, Vackier et al., 2004, Poncelet et al., 2005). Anderzijds kan 

dit ook te wijten zijn aan een lage waargenomen consumenteneffectiviteit. Consumenten 

moeten vaak nog overtuigd worden van het feit dat hun aankoopgedrag een wezenlijk 

verschil zal maken in ethische termen om tot de aankoop over te gaan (Bird en Hughes 

1997). Ook Roberts (1996) toont het belang aan van de waargenomen effectiviteit van 

consumptie om consumenten te motiveren hun intenties om te zetten in daadwerkelijke 

consumptie. De invloed van de waargenomen gedragscontrole is des te groter naarmate 

het gedrag meer geld, tijd of moeite kost (Steg en Buijs, 2004). 
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Ook in de Theorie van Gepland Gedrag is er een aanzienlijke rol voor effectievere 

communicatie weggelegd. Om de aankoop van Fair Trade te stimuleren is het volgens dit model 

niet voldoende om enkel meer informatie te verstrekken. Deze theorie stelt dat er ook met 

attitudes, sociale normen en waargenomen gedragscontrole (en bij uitbreiding ook zelfidentiteit 

en morele verplichting) rekening moet gehouden worden. Communicatie kan de sociale norm 

beïnvloeden als die gericht is op overtuigen via de sociale omgeving en het gevoel geeft dat 

iemands naaste omgeving Fair Trade producten belangrijk vindt. Ozcaglar-Toulouse (2005) stelt 

vast dat wanneer mensen het gevoel hebben verbonden te zijn met een ‘beweging’ van andere 

bezorgde consumenten -hetzij echt, hetzij fictief- dit een belangrijke motivatie kan vormen bij de 

keuze voor ethische producten. De waargenomen effectiviteit van consumptie kan men verhogen 

door consumenten het gevoel te geven dat hun aankoop een verschil zal maken. 

 

2.5.3 Operationalisering 

De Theorie van Gepland Gedrag is het meest gebruikte model voor het beschrijven van 

consumentengedrag en is toegepast in de meest uiteenlopende onderzoekscontexten, gaande van 

voedingskeuze, stemgedrag en alcohol- en tabaksconsumptie, tot internetgebruik, investeringen 

en condoomgebruik (Armitage en Conner, 1998). Recenter geven Armitage en Conner (2001) en 

Armitage en Christian (2003) een overzicht van de verschillende extra verklarende factoren die 

aan het model zijn toegevoegd en de empirische en theoretische evidentie om deze te 

ondersteunen. In dit onderdeel wordt een overzicht gegeven van die studies, die gebruik maken 

van de Theorie van Gepland Gedrag en betrekking hebben op milieubewust gedrag, duurzame 

voedingskeuze en ethische consumptie. Deze laatste houdt onder meer Fair Trade aankoopgedrag 

in. 

De Theorie van Gepland Gedrag blijkt succesvol om verschillende typen milieurelevant 

gedrag te verklaren (Harland et al., 1999, Kalafatis et al., 1999; Bamberg en Schmidt, 2003; 

Heath en Gifford, 2002; Kaiser et al., 2005; Oreg en Katz-Gerro, 2006). Voorbeelden hiervan 

zijn het beschrijven van de keuze van het transportmiddel (Bamberg en Schmidt, 1993; 

Bamberg, 1995; Bamberg en Lüdemann, 1996; Bamberg en Schmidt, 1998; Bamberg, 2006), de 

evaluatie van milieubeleidsinstrumenten (Bamberg en Schmidt, 1997), sorteergedrag en 

afvalverwerking (Hamid en Cheng, 1995; Taylor en Todd, 1995; Cheung et al., 1999; Klocke en 

Wagner, 2000; Knussen et al., 2004; Lam en Chen, 2006) en waterbesparing (Lam, 2006). Velen 



Literatuurstudie 

- 22 - 

gebruiken een aangepaste versie van de Theorie van Gepland Gedrag die onder andere rekening 

houdt met bijvoorbeeld zelfidentificatie (Sparks en Shepherd, 1992), morele verplichting (Lam, 

1999) en gewoontes (Bamberg et al., 2003; Knussen et al., 2004). 

Ook vele studies rond duurzame voedingskeuze maken gebruik van de Theorie van 

Gepland Gedrag (Povey et al., 2001; Robinson en Smith, 2002). Men heeft de intentie tot 

aankoop van verschillende soorten voeding aan de hand van de Theorie van Gepland Gedrag 

voorspeld voor biologische melk (Raats et al., 1995; Verbeke en Vermeir, 2005), biologische 

voeding tout court (Tarkiainen en Sundqvist, 2005; Dean et al., 2006) en genetisch 

gemanipuleerde voeding (Bredahl et al.,1998b; Shepherd, 1999; Sparks en Shepherd, 2002; Saba 

en Vassallo, 2002; Cook et al., 2002). Verschillende onderzoekers testten een aangepaste 

Theorie van Gepland Gedrag. Naast de oorspronkelijke factoren blijken ook waargenomen 

morele verplichting (Sparks et al., 1995), zelfidentiteit en morele verplichting (Bissonnette en 

Contento, 2001) of beide voorgaande en emotionele betrokkenheid (Spence en Townsend, 2006) 

een verklarende kracht te hebben wanneer ze als bijkomende factoren aan het model toegevoegd 

worden. 

Specifiek voor ethisch consumptiegedrag is de Theorie van Gepland Gedrag ook veelvuldig 

toegepast (Kurland, 1985; Shaw en Shiu, 2002a; 2002b; Ozcaglar-Toulouse et al., 2006). 

Verschillende van die studies maken gebruik van een gewijzigde Theorie van Gepland Gedrag; 

naast attitude, waargenomen gedragscontrole en subjectieve norm wordt verder de verklarende 

kracht van morele verplichting (Gorsuch en Ortberg, 1983; Shaw et al., 2000) en zelfidentiteit 

(Sparks en Shepherd, 1992; Raats et al., 1995; Shaw en Clarke, 1999; Shaw et al., 2000) 

bevestigd. 

Duidelijk is dat het model de beste resultaten oplevert indien het wordt toegepast op 

afzonderlijke, concrete gedragingen. Voor meer complexe gedragsconfiguraties is het model niet 

geschikt en ook niet bedoeld (Beckers et al., 1999). 
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2.6 Totale Voedingskwaliteit model 

2.6.1 Theorie 

Het Totale Voedingskwaliteit Model, voorgesteld door Grunert et al. (1996) heeft als doel de 

waargenomen kwaliteit van voeding te modelleren. Dit model wordt schematisch weergegeven 

in Figuur 6. 

 

 

Figuur 6: Het Totale Voedingskwaliteit Model (Grunert et al., 1996)  

(Figuur overgenomen met toelating) 

 

Het model kan opgedeeld worden in twee assen waarlangs de waargenomen kwaliteit van 

voeding geanalyseerd kan worden: een horizontale en een verticale. 

• De horizontale as geeft de tijdsdimensie weer. Deze maakt onderscheid tussen de 

waargenomen kwaliteit voor en na de aankoop. Hierdoor wordt het verschil tussen zoek-, 

ervarings- en geloofsgoederen opgenomen in het model. Bij de aankoop van eten kunnen 

namelijk belangrijke eigenschappen, bijvoorbeeld de smaak, pas achteraf beoordeeld 
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worden. Men zegt dat voedingsproducten veelal gekarakteriseerd worden door 

ervaringskwaliteiten.  

Alvorens over te gaan tot een aankoopbeslissing vormen consumenten 

kwaliteitsverwachtingen. Na de aankoop zal het product aanleiding geven tot een 

kwaliteitservaring, die vaak zal afwijken van de verwachte kwaliteit. Dit zal des te meer 

het geval zijn wanneer de kwaliteitsverwachting gebaseerd is op kwaliteitssignalen met 

weinig voorspellende kracht. Van het verband tussen de kwaliteitsverwachting en de 

ervaren kwaliteit wordt aangenomen dat het bepalend is voor de producttevredenheid van 

een consument en dus ook voor de waarschijnlijkheid van herhaalaankopen (Ragaert et 

al., 2004). Het onderscheid tussen ‘voor’ de aankoop en ‘na’ de aankoop vormt de kern 

van het Totale Voedingskwaliteit Model. 

• De verticale dimensie houdt rekening met het maken van aannames. Consumenten leiden 

kwaliteit af uit een reeks signalen en hierbij houden ze er rekening mee welke 

eigenschappen van een voedingsproduct wenselijk zijn. De stukjes informatie die 

gebruikt worden om kwaliteitsverwachtingen te vormen, worden meestal 

kwaliteitssignalen genoemd (Steenkamp, 1990). In de regel kunnen er intrinsieke en 

extrinsieke kwaliteitssignalen onderscheiden worden (Olson en Jacoby, 1972). Met 

intrinsieke kwaliteitssignalen worden de fysische karakteristieken van het product 

bedoeld: wanneer de smaak van een appel afgeleid wordt van zijn vorm en kleur 

bijvoorbeeld. Al de resterende horen bij de extrinsieke kwaliteitssignalen: de prijs, de 

verpakking, de plaats van aankoop, het merk, wat reclame beweert over het product, ....  

Van alle signalen waar de consument aan blootgesteld wordt, hebben enkel diegene die ook 

waargenomen worden een invloed op de verwachte kwaliteit. De winkelsituatie heeft een invloed 

op zowel de waargenomen als de niet-waargenomen signalen. Met winkelsituatie bedoelen 

Grunert et al. (1996) onder andere de hoeveelheid informatie in de winkel, of de aankopen 

gepland waren of impulsief, de rol van tijdsdruk tijdens het winkelen, .... 

De ervaren kwaliteit wordt ten slotte beïnvloed door verschillende factoren. Uiteraard is het 

product zelf daar één van, maar ook andere spelen een rol. Het Totale Voedingskwaliteit Model 

vermeldt daarnaast de manier waarop het product bereid is, situatiefactoren zoals het moment 

van de dag en het type maaltijd, de verwachte kwaliteit en de verwachte 

aankoopmotiefbevrediging. Men stelt dus vast dat zowel de verwachte als de ervaren kwaliteit en 
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bijgevolg ook de consumententevredenheid met het product slechts deels controleerbaar zijn 

door de producent. Dit komt omdat beide ook beïnvloed worden door andere factoren. 

Volgens het Totale Voedingskwaliteit Model is de kwaliteit op zich niet het doel van de 

aankoop. Wel is het gewenst omdat het de onderliggende behoeften bevredigt die de ware aanzet 

vormden om te kopen. Daarom voorziet het model ook de factor motiefbevrediging. Deze geeft 

weer hoe voeding bijdraagt tot het bevredigen van behoeften en motieven.  

De intentie tot kopen komt tot stand doordat de consument de kosten en baten van de 

aankoop tegenover elkaar afweegt. De baten zijn de verwachte kwaliteit en de daaraan 

verbonden verwachte bevrediging van aankoopmotieven. De kosten zijn veelal financieel van 

aard, maar kunnen ook bijvoorbeeld de verwachte hoeveelheid tijd nodig om te winkelen zijn. 

 

2.6.2 Barrières 

Het Totale Voedingskwaliteit Model impliceert verschillende mogelijke barrières voor de 

aankoop van Fair Trade producten: 

• De winkelsituatie; 

• Kostsignalen en waargenomen kostsignalen. Het belang van prijs en waargenomen 

prijs van Fair Trade producten is reeds hoger vermeld; 

• Extrinsieke en waargenomen extrinsieke kwaliteitssignalen. Het Fair Trade label op 

de verpakking is een extrinsieke kwaliteit en het gebrek aan merkbekendheid ervan 

kan volgens Meulenberg (2003) een belangrijke drempel voor consumenten 

vormen. 

• Intrinsieke en waargenomen intrinsieke kwaliteitssignalen en technische 

productspecificaties. Consumenten houden ook rekening met het uitzicht van het 

product. Naast het Fair Trade logo op de verpakking is het een nodige voorwaarde 

dat Fair Trade producten ook hier goed scoren. Wanneer dit niet het geval is, kan 

ook dit een drempel vormen om Fair Trade producten te kopen (Meulenberg, 2003); 

• De verwachte behoeftebevrediging van de aankoop. Zoals hierboven bij de 

Behoeftehiërarchie van Maslow besproken is, moet er ook volgens het Totale 

Voedingskwaliteit Model een behoefte bestaan aan Fair Trade producten alvorens 

een intentie kan ontstaan om deze te kopen. 
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Belangrijk in het Totale Voedingskwaliteit Model is dat het verschil tussen zoek-, 

ervarings- en geloofsgoederen opgenomen wordt in het model. Een deel van de eigenschappen 

van Fair Trade producten zijn namelijk zoekeigenschappen die voor de aankoop geverifieerd 

kunnen worden, bijvoorbeeld het uitzicht van een stuk fruit. Een ander deel zijn 

ervaringseigenschappen die pas na de aankoop beoordeeld kunnen worden, bijvoorbeeld de 

smaak van dat stuk fruit. Een laatste, maar voor Fair Trade producten wel het belangrijkste deel 

zijn geloofseigenschappen, bijvoorbeeld of de producent voor dat stuk fruit een eerlijke prijs 

heeft gekregen. Dit zijn eigenschappen die de consument nooit zelf kan beoordelen en waarvoor 

hij slechts kan vertrouwen op het oordeel van anderen4. 

Omdat de marketing van Fair Trade producten gebaseerd is op eigenschappen die door de 

doorsnee consument niet controleerbaar zijn, merkt Grunert (2002) op dat de waargenomen 

kwaliteit in dit geval exclusief bepaald wordt door communicatie. Daardoor speelt de 

betrouwbaarheid van informatie een grote rol en omdat juist die betrouwbaarheid moeilijk te 

bereiken is met reclame, moet gezocht worden naar manieren om de geloofwaardigheid ervan te 

verhogen. Het is daarom dat ethische keurmerken, certificaties en labels zoals Max Havelaar en 

het Fair Trade label gebruikt worden (De Pelsmacker et al., 2005b). Uit bovenstaande is dus 

duidelijk dat hier een grote rol voor communicatie weggelegd is.  

 

2.6.3 Operationalisering 

Specifiek voor de beschrijving van de waargenomen kwaliteit van Fair Trade producten is het 

Totale Voedingskwaliteit Model nog niet gebruikt. Wel gebruikt Grunert (2005) het als structuur 

voor een overzicht van onderzoek over kwaliteitsperceptie bij consumenten. Daarnaast werd het 

gehanteerd voor de verklaring van de waargenomen kwaliteit en veiligheid van rundvlees 

(Grunert, 1997; Brunso et al, 2005) en van varkensvlees (Bredahl et al., 1998a). Tot slot heeft 

men gepoogd de waargenomen kwaliteit van rundvlees en varkensvlees (Grunert et al., 2004) en 

van erwten (Bech et al., 2000) ermee te beschrijven. 

 

 

                                                 

4
 Andere voorbeelden van geloofseigenschappen zijn of het product al dan niet GGO-vrij is en of het product al dan 

niet positieve effecten op de gezondheid heeft, bijvoorbeeld bij functionele of biologisch geteelde voeding.  
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2.7 Strategic Frame Analysis 

2.7.1 Theorie 

Het laatste model dat we bespreken, Strategic Frame Analysis, zullen we in dit eindwerk als 

uitgangspunt gebruiken. Het is door het FrameWorks Institute in Washington D.C. uitgewerkt en 

combineert inzichten uit de sociale en cognitieve wetenschappen
5
. Strategic Frame Analysis 

poogt de dominante frames waarmee het publiek een bepaald thema begrijpt te identificeren, 

vervolgens voorstellen voor herframing uit te werken en het effect ervan te toetsen. Daarbij 

houdt men rekening met de diep gevestigde wereldbeelden en algemeen aanvaarde opvattingen 

van mensen en de dynamische rol die de media spelen bij het creëren en activeren van bepaalde 

frames (Gilliam en Bales, 2002). Als benadering voor communicatieonderzoek en -praktijk is het 

ontwikkeld om de effecten van verschillende elementen van een frame op de steun voor 

beleidsmaatregelen te evalueren, maar ook bij het beïnvloeden van consumentengedrag kan het 

een belangrijke rol spelen. Als men weet welk effect een bepaalde manier van framen heeft op de 

houding van consumenten kan men bij het uitwerken van communicatiestrategieën hierop 

anticiperen en zo de effectiviteit van boodschappen verhogen. 

Strategic Frame Analysis gaat er van uit dat mensen bevooroordeeld zijn wanneer ze 

nieuwe informatie verwerken. Ze doen aan hokjesdenken door gegevens die ze ontvangen te 

koppelen aan wat ze reeds weten. Dat is ook waar Lippmann op duidde toen hij in 1921 schreef: 

“We define first, and then we see” (p. 44). In zijn analyse van de publieke opinie spreekt hij over 

stereotypes die zowel door de media als door het publiek gebruikt worden. Doordat deze 

stereotypes steeds dezelfde zijn, ontstaat bij het publiek een patroon van verwachtingen en 

veronderstellingen dat altijd maar versterkt wordt. Bales en Gilliam (2002) noemen dit de 

dominante. Het vormt een geheel van opvattingen en ideeën van waaruit mensen nieuwe 

boodschappen interpreteren. Wanneer mensen in contact komen met nieuwe informatie zullen ze 

die hiermee vergelijken. Kaplan en Kaplan (1982) spreken van cognitieve kaarten waarmee 

nieuwe informatie gecategoriseerd wordt in onze hersenen. 

Framing is dan volgens Bales en Gilliam (2002) de manier waarop een verhaal verteld 

wordt. Het is het selectieve gebruik van beelden, symbolen, metaforen en boodschappers en de 

                                                 

5
 Meer informatie over het FrameWorks Institute raden wij hun website aan: www.frameworksinstitute.org. 
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wijze waarop deze signalen onze gemeenschappelijke en duurzame culturele modellen prikkelen. 

Zij beweren dat de wijze waarop men een begrip verwoordt en vorm geeft, invloed heeft op de 

wijze waarop het geïnterpreteerd wordt. Goffman (1974) beschrijft framing op een gelijkaardige 

wijze als een element van retoriek dat op een bepaalde manier verpakt is met als doel sommige 

interpretaties toe te laten en andere uit te sluiten. Framing kan zo een specifieke respons teweeg 

brengen. De manier waarop een onderwerp geframed wordt, beïnvloedt niet alleen de manier 

waarop we de informatie erover verwerken, maar ook hoe we over dat onderwerp nadenken. 

Iyengar (1991) stelt dat frames impliciet mee bepalen aan wie of wat we de oorzaken van en de 

verantwoordelijkheid voor een probleem toekennen. Daardoor suggereren ze ook potentiële 

oplossingen. 

Ook consumenten gebruiken zulke ‘mental shortcuts’ en zullen niet steeds alle beschikbare 

productinformatie doornemen wanneer ze inkopen doen. Veel aankoopbeslissingen gebeuren op 

basis van gewoontes en routine zonder veel bewuste inspanning. Daarbij vereenvoudigen 

consumenten beslissingen door terug te vallen op heuristieken en vuistregels. Ze hanteren 

bijvoorbeeld beslissingsregels die toelaten om bepaalde productdimensies af te leiden van 

andere, zoals de veronderstelling dat duurdere producten ook van betere kwaliteit zullen zijn 

(Solomon et al., 2006).  

We merken op dat het begrip framing niet exclusief tot de communicatiewetenschappen 

behoort. Het vindt haar oorsprong in de cognitieve psychologie (Bartlett, 1932) en de 

antropologie (Bateson, 1955). Later hebben andere onderzoeksdomeinen zoals de sociologie 

(Goffman, 1974) het opgepikt en dit gebeurde vaak met een verschuiving in betekenis 

(Scheufele, 1999). De diversiteit aan interpretaties die zo tot stand is gekomen, is mede 

verantwoordelijk voor het ontbreken van een eenduidige definiëring en conceptualisering. 

Daardoor is het een flexibel begrip waarvan de invulling varieert naargelang het 

onderzoeksdomein waarin het gehanteerd wordt. Dit verklaart waarom het onderzoek naar 

framing gekarakteriseerd wordt door zowel methodologische als empirische vaagheid (Van 

Gorp, 2006).  

Een vaak vermeld voorbeeld van zo een onderzoeksdomein is de onbewuste reeks 

heuristieken en vuistregels die Tversky en Kahneman (1981) binnen de gedragswetenschappen 

hebben blootgelegd. Hun ‘Risky Choice Framing’ theorie (Levin et al., 1998) stelt dat de manier 

waarop een probleem ingekaderd wordt een effect heeft op het gedrag dat mensen stellen. 



Literatuurstudie 

- 29 - 

Sommige keuzeproblemen kunnen namelijk voorgesteld worden in termen van het behalen van 

een mogelijke winst of het vermijden van een mogelijk verlies. Het gaat hier objectief bekeken 

om hetzelfde probleem, alleen wordt het op een verschillende manier geformuleerd. In het eerste 

geval lijken mensen eerder te kiezen voor een beslissing die risico mijdt. In het tweede geval 

lijken zij gemakkelijker te opteren voor een riskante keuze, enkel en alleen omdat het probleem 

anders onder woorden wordt gebracht (Warlop, 2006). Hiermee ondermijnen ze een belangrijke 

assumptie van rationaliteit omdat hetzelfde logische probleem, weliswaar op een andere manier 

geformuleerd, tot een verschillende beslissing leidt. 

 

2.7.2 Barrières 

De voornaamste barrière die Strategic Frame Analysis voor de aankoop van Fair Trade 

producten suggereert, is vastgeroeste gewoonte. Deze barrière wordt door verschillende 

onderzoeken vermeld ter verklaring van de kloof tussen de positieve attitudes ten opzichte van 

duurzame producten en het eigenlijke aankoopgedrag (Cera-foundation, 2001; Thogersen, 2001; 

Minteer et al., 2004). Consumptiegedrag gebaseerd op gewoontes zou ervoor zorgen dat de 

consument zich bij zijn inkopen minder laat beïnvloeden door zijn positieve attitudes en sneller 

terugvalt op een product waarmee hij vertrouwd is (Vermeir en Verbeke, 2006). De eventuele 

beschikbaarheid van een laaggeprijsd en even smaakvol Fair Trade alternatief zal dan volledig 

aan de consument voorbij gaan.  

Dit zal zeker het geval zijn wanneer de consument een lage graad van betrokkenheid heeft 

ten opzichte van het product, bijvoorbeeld wanneer er aan al zijn belangrijke, persoonlijke 

behoeften voldaan is (Jager, 2000). Verbeke en Vackier (2004) stellen daarnaast dat 

betrokkenheid een invloed heeft op zowel de intensiviteit waarmee men informatie zoekt, op de 

lengte van het beslissingsproces, de vorming van geloofsovertuigingen, attitudes en intenties als 

op het uiteindelijke gedrag. 

Dat we terugvallen op gewoontes is echter logisch, ze brengen duidelijk voordelen met zich 

mee. In plaats van mentale moeite te besteden aan routinebeslissingen die ons in het verleden 

goed afgegaan zijn, kunnen we deze beslissingen uitbesteden aan onze automatische piloot. 

Omdat gewoontegedrag cognitieve belasting wegneemt, komt er mentale capaciteit vrij voor 

belangrijkere keuzes. Het is een overlevingsstrategie die ons in de loop van de evolutie geholpen 

heeft en ons toelaat om snel beslissingen te nemen (Warlop, 2006).  
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De implicaties hiervan voor de marketing van Fair Trade producten zijn fundamenteel. De 

snelheid van leven, het toenemende aantal prikkels dat onze cognitieve aandacht vereist en de 

neiging om op tijdsdruk te reageren door het beperken van cognitieve inspanning, pleiten 

allemaal tegen een gedragsverandering en in het voordeel van automatismen, routines, 

heuristieken en gewoontes (Jackson, 2005). Om de manier te veranderen waarop mensen 

nadenken over Fair Trade, dient men hen bijgevolg niet méér informatie aan te reiken. Die zullen 

ze verwerken op basis van hun huidige frame. Wel is het noodzakelijk de bril te veranderen 

waarmee ze het onderwerp benaderen. Wanneer de schrijvers van communicatieboodschappen 

andere frames gebruiken, kunnen nieuwe interpretaties en mogelijke resultaten zichtbaar worden 

voor consumenten. Lezers zullen de zaak vanuit een ander perspectief gaan bekijken. Dit wordt 

reframing genoemd (Bales en Gilliam, 2002). 

 

2.7.3 Operationalisering 

We bespreken hier de resultaten van een reeks studies van Bostrom (2005, 2006a, 2006b), 

Aubrun et al. (2005a, 2005b, 2005c, 2006) en Aubrun en Grady (2006) die specifiek voor 

voedingsystemen en duurzaamheid nagaan welke dominante frames er in de V.S. en Frankrijk 

bestaan. Zij gebruikten Strategic Frame Analysis als model voor hun onderzoek om op basis van 

zowel kwalitatief als kwantitatief onderzoek na te gaan in hoeverre een bepaalde manier van 

framen consumentenattitudes kan doen verschuiven. Zo kwamen ze bij een situatieanalyse van 

welke reframes het meeste potentieel hebben om publieke steun te stimuleren en een breder 

draagvlak voor een bepaalde oplossing te creëren. 

Daarnaast testten ze ook het potentieel van verschillende simplificerende modellen. Een 

simplificerend model is een bondige en effectieve verklaring van een onderwerp dat zich 

makkelijk laat opnemen in het publieke debat. Ze stuurt bovendien het denken hierover in 

productievere richtingen. Typisch voor simplificerende modellen is dat ze gebruik maken van 

analogieën met vertrouwde, concrete beelden en dat ze ongeïnformeerde consumenten helpen 

denken over een thema op een manier die compatibel is met, maar die niet identiek hoeft te zijn 

aan die van experten. Een simplificerend model moet zowel verbaal als visueel eenvoudig voor 
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te stellen zijn. Dit bevordert ook de aanstekelijkheid ervan waardoor het zich makkelijker onder 

een bevolking verspreidt6.  

We vatten achtereenvolgens de belangrijkste resultaten van het onderzoek in de V.S. en in 

Frankrijk samen.  

 

Resultaten van het onderzoek in de V.S. 

De onderzoekers van het FrameWorks Institute stellen vast dat voedingspatronen voor 

consumenten iets heel persoonlijks zijn en dat pogingen om op systemische of politieke gevolgen 

ervan te wijzen daarom sterke weerstand ondervinden. Consumenten zijn daarentegen geneigd 

om op hun eigen dagdagelijkse ervaringen terug te vallen, eerder dan op algemenere, abstracte 

systemen. Er bestaan bovendien ook sterke emotionele redenen om op die manier over eten te 

denken: eten wordt in de V.S. geassocieerd met gevoed worden, met comfort en sociale banden. 

Het gevolg hiervan is dat de gemiddelde Amerikaan geen gemakkelijk toegankelijk beeld van het 

voedingssysteem heeft en zich slechts in beperkte mate voor de geest kan halen hoe voedsel 

werkelijk geproduceerd en gedistribueerd wordt. Consumenten zijn daarentegen sterk gefocust 

op ‘little-picture’ en ‘plate-centric’ ideeën en kijken als het ware niet verder dan hun bord groot 

is.  

Wanneer mensen gevraagd wordt om in een breder perspectief te kijken, denken ze snel in 

termen van ‘algemene modernisering’ en hebben ze het over ‘reusachtige boerderijen, 

voedselfabrieken, chemicaliën,...’. Dit verhaal is echter weinig specifiek en wordt gevoed door 

het idee dat ‘alles’ tegenwoordig minder natuurlijk en persoonlijk en meer industrieel, 

hoogtechnologisch en geautomatiseerd wordt. Kortom, het gaat niet echt over voeding.  

Van alle mogelijkheden die Bostrom (2006b) uitgetest heeft, bleek het productiefste 

reframe een tekst die gebaseerd is op de waarde van de toekomst en het belang van de manier 

waarop wij het voedingssysteem nalaten aan toekomstige generaties. De tekst communiceerde 

met andere woorden de gevolgen van de huidige keuzes voor voedselproductie voor toekomstige 

generaties en de leefbaarheid van het voedingssysteem op lange termijn. 

                                                 

6 Een voorbeeld van een simplificerend model uit een ander onderzoeksdomein van het FrameWorks Institute is ‘het 

deken van koolstofdioxide’ dat warmte in onze atmosfeer vasthoudt en daardoor klimaatsverandering veroorzaakt. 

(FrameWorks Institute, 2001) 
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Bij het uittesten van verschillende simplificerende modellen bleek daarnaast dat in de V.S. 

het idee dat op de effectiefste manier gecommuniceerd kon worden, dat was van een “Runaway 

Food System that is threatening vital Foundations we depend on” (Bostrom, 2006b, p. 11). Dit 

idee is gebaseerd op twee zaken. Enerzijds op een ‘Runaway Food System’, analoog aan een op 

hol geslagen trein of vrachtwagen, om te beschrijven hoe het voedingssysteem nood heeft aan 

controle om ongewilde gevolgen te voorkomen. Anderzijds steunt het op de gedachte van 

‘Destabilized Foundations’ zoals ecosystemen, bodemvruchtbaarheid en drinkwatervoorziening 

om aan te tonen wat er op het spel staat als het beheer hiervan faalt. Volgens dit tweedelig idee is 

de aard van onze voedselvoorziening radicaal veranderd en de afgelopen decennia steeds 

krachtiger en minder gecontroleerd geworden. Dit concept van ‘Runaway Food 

System/Destabilized Foundations’ kan geïllustreerd worden aan de hand van de volgende tekst: 

 

“Experts are increasingly concerned about what they call our Runaway Food System. The 

way we produce food today has radically changed, and now has the power to alter the 

Foundations of life as we know it almost by accident. Farming chemicals like pesticides 

and weed-killer are permanently altering our soil and water. Genetic engineering is 

changing the nature of the plants and animals we eat. And mile-long fishing nets are 

dragging the ocean floor and altering ecosystems. America needs to retake control of this 

runaway food system before it does more damage to the foundations we depend on.” 

(Aubrun et al., 2006, p. 4) 

 

Verklaringen in dit verband droegen bij tot productievere gesprekken die focusten op het gericht 

aanpakken van het voedingssysteem op zich, in tegenstelling tot meer algemene problemen met 

de ‘moderne wereld’. Consumenten kregen het gemakkelijker om een ‘big-picture’ visie aan te 

nemen en om het idee over te nemen dat we voorzichtige controle kunnen en moeten uitoefenen 

over de manier waarop voedsel geproduceerd wordt. 

 

Resultaten van het onderzoek in Frankrijk 

De centrale vraag voor dit onderzoek was of dezelfde aanpak effectief kon zijn in de Franse 

culturele context. Zouden de reframes uit de V.S. met andere woorden gelijkaardige positieve 

effecten hebben op Franse consumenten? Het empirisch onderzoek van Aubrun en Grady (2006) 
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bevestigt dit. Zij stellen twee ideeën voor die het Franse publiek op een productievere manier 

deed nadenken over voedingssystemen. Het eerste is de focus op een ‘fysieke structuur’ naar 

analogie met ‘een duurzaam systeem’. Dit wordt het best begrepen aan de hand van een metafoor 

van een gebouw, hetgeen volgens Aubrun en Grady inhoud geeft aan het anders lege woord 

‘duurzaamheid’. Woorden die hielpen om deze gedachte over te brengen waren onder andere 

fondations, bases en murs porteurs. Het tweede is het idee van ‘radicale intensificatie’. Het idee 

van escalatie, bijvoorbeeld in termen van technologie, liet mensen toe om de notie van radicale 

intensificatie van onze methoden van voedselproductie te begrijpen. Woorden die hielpen om 

deze gedachte over te brengen waren onder andere escalade en intensification. 

Verder onderscheiden Aubrun en Grady nog twee conceptuele obstakels: ten eerste stellen 

zij vast dat het begrip ‘duurzaam’ niet gekend is bij het publiek. De ondervraagden toonden 

weinig of geen vertrouwdheid met dit concept, hoewel het woord reeds jarenlang aanwezig is in 

het publieke debat. Ten tweede zijn mensen in Frankrijk bewuster en bezorgder over algemene 

milieudegradatie dan in de V.S.. Dit heeft echter drie negatieve gevolgen. Ten eerste is het 

moeilijk om mensen gefocust te houden op enkel voedingssystemen. Ten tweede blijkt het 

moeilijk om mensen het risico van kwalitatieve, onaanvaardbare verandering te doen inzien en 

ten derde is het daarom niet eenvoudig om informatie nieuw te laten klinken. 

Hun conclusie is ten slotte dat de notie van een fysieke structuur het kritische element is 

om het inzicht van consumenten te verbeteren en om het begrip duurzaamheid op een duidelijke 

en effectieve manier uit te leggen. Dit is dan ook de metafoor die we in het volgende hoofdstuk 

zullen gebruiken als basis voor onze testboodschap. We besluiten dit hoofdstuk met een tekst die 

Aubrun en Grady gebruiken om bovenstaande ideeën te illustreren: 

 

Pour comprendre ce que c’est que l’alimentation durable, d’abord il faut voir que la vie 

sur terre est comme un grand batîment qui dépend de ses fondations, les murs porteurs, 

etc. L’eau non-polluée, la terre fertile, les écosystèmes locaux qui fonctionnent bien sont 

des exemples de ces fondations et murs porteurs. L’alimentation durable veut dire un 

système de production qui n’affaiblit pas ces fondations et murs porteurs. Par contre, les 

méthodes industrielles d’agriculture et de pèche d’aujourd’hui ne sont pas durables parce 

qu’elles affaiblissent les fondations et les murs porteurs. (Aubrun en Grady, 2006, p. 7) 
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3. MATERIAAL EN METHODEN 

3.1 Inleiding 

Zoals besproken in de literatuurstudie bestaan er productieve en minder productieve frames om 

te communiceren over een bepaald onderwerp. De onderzoekers van het FrameWorks Institute 

hebben dit aan de hand van hun ‘Strategic Frame Analysis’ methode voor de Franse en de 

Amerikaanse context aangetoond. We vermoeden echter dat de aard van de frames die de 

opvattingen en intentie tot gedrag van consumenten het effectiefst beïnvloedt niet alleen taal-, 

maar ook sterk cultuurgebonden is. Vandaar dat we willen nagaan in welke mate de conclusies 

van hun onderzoek ook geldig zijn in Vlaanderen. In dit hoofdstuk bespreken we de manier 

waarop wij empirisch onderzocht hebben wat het effect is van verschillende frames op de manier 

waarop Vlaamse consumenten nadenken over Fair Trade.  

Daartoe bestudeerden we eerst en vooral de frames waarmee Colruyt en Vredeseilanden, de 

twee organisaties waar we mee samenwerkten, over Fair Trade producten communiceren. Aan de 

hand hiervan werd voor beide organisaties een representatieve boodschap opgesteld die de 

dominante frames bevat waarvan beide gebruik maken. Daarnaast ontwikkelden we een 

testboodschap, een ‘reframe’, op basis van de resultaten van het FrameWorks onderzoek in de 

V.S. en Frankrijk. Voor deze drie verschillende frames gingen we na welk effect ze hebben op de 

manier waarop consumenten nadenken over Fair Trade.  

Hiertoe volgden we twee complementaire pistes. We combineerden kwantitatief onderzoek, 

met name een internetenquête (n=1617), met kwalitatief onderzoek, met name een vijftal 

focusgroepgesprekken (n=32). De internetenquête liet toe op kwantitatieve wijze na te gaan 

welke verschuivingen de drie teksten veroorzaakten in de antwoorden van consumenten op een 

reeks indicatorvragen over Fair Trade. Het is een relatief snelle en goedkope onderzoeksmethode 

waarmee men een groot aantal respondenten kan bereiken. Het nadeel ervan is het gebrek aan 

representativiteit7. Daarnaast hielden we ook een reeks focusgroepgesprekken om de 

vastgestelde effecten in de internetenquête beter te kunnen begrijpen. We overlopen nu de 

verschillende onderdelen van de operationalisering van ons onderzoeksopzet in detail. 

                                                 

7
Enkel mensen die over een internetaansluiting beschikken worden er bijvoorbeeld mee bereikt. 
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3.2 Analyse communicatie 

In november 2006 voerden we een grondige analyse uit van de bestaande frames die Colruyt en 

Vredeseilanden gebruiken om te communiceren over ethische consumptie en Fair Trade in het 

bijzonder. Informatie van op hun website, recente publicaties en krantenartikels werden 

zorgvuldig bijgehouden en beide organisaties werkten mee door ook zelf basismateriaal aan te 

leveren. 

De manier waarop deze analyse gebeurde, wordt best beschreven door de inductieve 

strategie van frameanalyse. Hier benadert men het bronnenmateriaal met een ‘open geest’ om via 

analyse en interpretatie de gebruikte manier van framing van Fair Trade in kaart te brengen. 

Hierbij is een zekere mate van flexibiliteit toegestaan, maar de stapsgewijze en systematische 

analyse moet op de eerste plaats garanderen dat het gereconstrueerde frame optimaal de 

bestudeerde data vertegenwoordigt. Hoewel het een arbeidsintensieve methode is, zijn het 

rechtstreekse contact van de frameanalist met het bronnenmateriaal, de systematische en 

expliciete zoekstrategie en de flexibiliteit die daarbij is toegestaan, belangrijke voordelen. Het 

vergt ook bijkomend analytisch vermogen en creativiteit van de frameanalist (Van Gorp, 2006). 

Daarnaast was het mogelijk een bezoek te brengen aan de hoofdzetels van Colruyt in Halle 

en Vredeseilanden in Leuven. Tijdens deze bezoeken woonden we redactionele vergaderingen 

bij en vonden interviews plaats met de afdelingshoofden en medewerkers van de diensten 

Marketing, Communicatie, Marktonderzoek en Ontwerp. We konden daarbij uitgebreid 

informeren naar de algemene communicatiestrategieën van beide organisaties en ideeën voor 

boodschappen werden vrijelijk uitgewisseld. Dit liet ons toe een genuanceerd beeld te vormen 

van de visie van zowel Colruyt als Vredeseilanden op communicatie en de doelstellingen en 

criteria waarmee rekening gehouden wordt bij het in de wereld sturen van 

communicatieboodschappen. Zonder deze stap zou het niet mogelijk zijn geweest om 

boodschappen op te stellen die representatief zijn voor de manier waarop Colruyt en 

Vredeseilanden over ethische consumptie communiceren. 

 

3.3 Opstellen testboodschappen 

Na de studie van het bestaande communicatiemateriaal van de twee organisaties over ethische 

consumptie werd in overleg met de communicatieafdelingen van Vredeseilanden en Colruyt een 
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representatieve testboodschap ontwikkeld. Deze boodschappen zijn ontwikkeld op basis van 

bestaande communicatieboodschappen en bevatten de frames waarmee de twee organisaties 

momenteel communiceren over ethische consumptie en Fair Trade in het bijzonder. In dit deel 

lichten we eerst toe uit welke elementen een frame bestaat. Vervolgens worden de drie 

testboodschappen besproken en op het einde van dit onderdeel geven we ze ook weer. 

 

3.3.1 What’s in a Frame? 

Bales (2002) onderscheidt zes verschillende elementen van een frame die betekenis signaleren en 

waarmee men rekening moet houden bij het opstellen van boodschappen en het uitwerken van 

communicatiecampagnes. Deze zijn achtereenvolgens: de context, getallen en feiten, de 

boodschapper, beelden, simplificerende modellen en metaforen en ten slotte de toon. 

 

Context 

De context bestaat uit de achtergrondinformatie die men in de tekst meegeeft. Door de 

problematiek in een context aan te reiken bevordert men systeemdenken en suggereert men 

zowel de oorzaak van het probleem als wie verantwoordelijk is voor het oplossen ervan. Tot de 

context behoort ook het verbinden van de problematiek met fundamentele waarden zoals 

veiligheid, vrijheid, rechtvaardigheid, .... 

 

Getallen en feiten 

Getallen en feiten kunnen een frame ondersteunen, maar zijn op zich niet voldoende om een 

frame te scheppen. Voor de meeste consumenten is het namelijk moeilijk om de juiste grootte en 

betekenis van getallen in te schatten, ze hebben nood aan signalen die dat aangeven. Dit betekent 

dat men eerst betekenis moet geven aan getallen, anders worden ze niet begrepen. Eens een 

frame gevestigd is, zal het getallen ook blokkeren. “It is the facts that are rejected, not the frame” 

(Bales, 2002, p. 3). 

Boodschapper 

De keuze van boodschapper kan de boodschap zelf versterken of ondermijnen. Men houdt er 

daarom best rekening mee dat sommige boodschappers niet geloofwaardig zijn voor sommige 
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onderwerpen omdat mensen er vanuit kunnen gaan dat ze bevooroordeeld of subjectief zijn. 

Daarnaast gebruikt men best boodschappers die tot systeemdenken aanzetten en de ernst van het 

probleem onderlijnen.  

 

Beelden 

De beelden die men gebruikt, prikkelen dezelfde modellen en frames als woorden, maar kunnen 

wel een voorzichtig geconstrueerd verbaal frame ondermijnen. Verder meent Bales (2002) dat 

close-up beelden het persoonlijke benadrukken en ecologische en systemische invloeden 

verbergen. Hoe nauwer het frame, hoe moeilijker het systeemdenken wordt volgens haar.  

 

Simplificerende modellen en metaforen 

Simplificerende modellen8 en metaforen laten mensen toe uitgebreid aannames te maken zonder 

dat die expliciet weergegeven worden. Doordat ze denkpatronen bevatten, kunnen ze de manier 

waarop mensen redeneren over een onderwerp vervolledigen. Bovendien worden ze gemakkelijk 

geciteerd en zijn daarom interessant om een verhaal aanstekelijker te maken.  

 

Toon 

Mensen wisselen af tussen een retorische en een redelijke manier van denken en discussiëren 

over een bepaalde problematiek. De retorische manier heeft de neiging de discussie te 

polariseren, waardoor veel mensen afhaken. De redelijke manier daarentegen, typisch voor 

individueel denken, doet mensen meer open staan voor wetenschappelijke vondsten en 

praktische oplossingen.  

 

3.3.2 Testboodschappen 

Wat het communicatiemateriaal van Colruyt betreft, baseerden we ons op de manier waarop zij 

communiceren over hun milieucharter Green Line (1990), hun Transportcharter (1998), hun 

                                                 

8
Voor meer uitleg over simplificerende modellen verwijzen we naar het onderdeel over Strategic Frame Analysis in 

de Literatuurstudie (2.7). 
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Charter inzake kinderarbeid en werkomstandigheden (2002) en vooral hun productreeks Collibri 

for Education (2005). Deze kunnen allemaal geraadpleegd worden op hun websites9. Daarnaast 

gebruikten we ook hun Jaarrapport (2006) en hun publicatie ‘Portret Colruyt Groep’ (2006). 

Voor Vredeseilanden baseerden we ons, naast hun website, op verschillende publicaties in het 

kader van de ‘Ik Ben Verkocht’-campagne (o.a. Engelen, 2007)
10
, hun tijdschrift ‘Reporter’ en 

hun maandelijkse ‘Vredeseilanden Magazine’ (2005, 2006). 

De drie opgestelde frames gaan elk over Fair Trade en stellen dit voor als een oplossing 

voor problemen van boerenfamilies in het Zuiden. Ze hebben alle drie dezelfde opbouw en 

structuur en een gelijkaardige lengte. Bij het opstellen hebben we er op gelet dat ze onderling 

genoeg verschillen zodat ze het verhaal over Fair Trade telkens op een andere manier vertellen. 

Ze verschillen elk zowel in de kernwaarde waarop ze gebaseerd zijn, in de boodschapper 

waarvan ze gebruik maken als in de toon waarop ze geschreven zijn. In wat volgt, bespreken we 

deze elementen. 

De twee kernwaarden van het Colruyt- en Vredeseilandenframe zijn respectievelijk 

verantwoordelijkheid en eerlijkheid. Beide waarden zijn reeds door voorgaand onderzoek aan 

ethisch of duurzaam consumptiegedrag gekoppeld (Ger, 1999; Thogersen, 2001; Vermeir en 

Verbeke, 2005). Voor de boodschap van Vredeseilanden twijfelden we tussen eerlijkheid en 

solidariteit, twee waarden die vaak terugkwamen in hun communicatiemateriaal over Fair Trade. 

Om hun boodschap éénduidiger te maken en om de verschillen tussen de boodschappen 

duidelijker te maken, kozen we in overleg met de communicatiedienst van Vredeseilanden voor 

eerlijkheid. Wat het testframe betreft kozen we op basis van het onderzoek van FrameWorks in 

de V.S. en Frankrijk voor de waarde van de toekomst om deze boodschap op te baseren. 

De boodschapper van de Colruyttekst zijn ‘supermarktketens’ en om vertekening te 

vermijden werd de naam ‘Colruyt’ niet vermeld. We deden hetzelfde voor de 

Vredeseilandentekst waar ‘NGO’s’ de boodschapper zijn. De boodschapper in het testframe zijn 

‘wetenschappers’. Ook dit is beslist op basis van aanbevelingen uit het onderzoek van het 

                                                 

9
 www.colruyt.be en www.collibri.be  

10
 www.vredeseilanden.org en www.ikbenverkocht.be  
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FrameWorks Institute. Zij besluiten uit hun studie in Frankrijk dat de mening van 

wetenschappers gerespecteerd wordt en dat hun motieven niet snel in twijfel getrokken worden11. 

Wat de toon betreft zijn zowel de Colruyttekst als het testframe relatief droog en zakelijk 

geschreven. De tekst van Vredeseilanden wijkt hiervan af doordat we bepaalde zaken bewust iets 

scherper hebben gesteld om ook zo de verschillen in communicatiestrategieën duidelijker tot 

uiting te laten komen. Door de nadruk van Vredeseilanden op bewustmaking hebben we ook 

besloten deze tekst van meer context en feiten te voorzien. 

Tot slot hebben we bij het ontwikkelen van het testframe ook het idee van een ‘fysieke 

structuur’ van het FrameWorks onderzoek ontleend. We kozen voor het beeld van ‘steunpilaren 

van onze voedselvoorziening die onderuitgehaald worden’ om op het niveau van de exacte 

bewoording het belang van Fair Trade aan te geven. 

De testboodschappen van Colruyt en Vredeseilanden werden door hun 

communicatieafdeling nagelezen en becommentarieerd. Daarnaast onderwierpen we de drie 

boodschappen ook aan een pretest bij niet-experten. Er werd feedback gevraagd op criteria zoals 

leesbaarheid, duidelijkheid, overtuigingskracht, toon en geloofwaardigheid. Het resultaat hiervan 

zijn de volgende drie boodschappen
12
: 

 

Colruyt-boodschap 

“Bij sommige supermarktketens groeit steeds meer de wil om verantwoordelijkheid in de 

maatschappij op te nemen. Naast het aanbieden van kwaliteitsvolle producten, veilig transport, 

goede service, ... engageren ze zich nu ook om te werken aan een respectvolle handelsrelatie met 

mensen in de landen of regio’s in economische ontwikkeling. Zo willen ze een bijdrage leveren 

voor meer ontwikkeling en welvaart in die regio’s. 

Door Fair Trade producten te koop aan te bieden in hun winkels willen de supermarkten 

kleinschalige, familiale producenten in landen of regio’s in economische ontwikkeling een 

                                                 

11
Andere mogelijke boodschappers voor de testframe waren: economen, politici, experten, 

ontwikkelingssamenwerkers, boeren in het Zuiden, ... 

12 Merk op dat deze frames ontwikkeld zijn specifiek in het kader van dit experiment en niet bedoeld zijn voor 

gebruik in andere contexten. Het doel ervan was respondenten op een gebalde en direkte manier bloot te stellen aan 

de verschillende elementen van een frame zonder de mogelijkheid tot verdere verduidelijking. Ze worden dus best 

gezien als illustratie en mogen niet verward worden met bijvoorbeeld reclameboodschappen. 
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ruimere afzetmarkt bezorgen. Deze producenten ontvangen een vaste prijs voor hun product 

waardoor ze de kans krijgen hun organisatie te versterken en de kwaliteit van hun producten te 

verbeteren. Daardoor zullen die op termijn op hun eigen benen kunnen staan en op die manier 

meewerken aan de ontwikkeling van hun land. Als consumenten deze Fair Trade producten 

kopen, kunnen ze hen hierin steunen.” 

 

Vredeseilanden-boodschap 

“Sommige NGO’s (Niet-Gouvermentele Organisaties) die zich bezig houden met de problemen 

van kleinschalige, familiale boeren en boerinnen in het Zuiden vestigen de aandacht op de 

oneerlijkheid die bestaat in internationale handelsrelaties. Ruim 850 miljoen mensen of 1/7 van 

de wereldbevolking lijdt honger en daarvan is een groot deel boer of boerin. Daarom willen deze 

NGO’s dat boerenfamilies in het Zuiden een eerlijk inkomen krijgen in ruil voor hun arbeid en 

steunen ze hen in hun strijd tegen honger en armoede. 

De schuldige voor deze ongelijkheid is het internationale ontwikkelings-, handels- en 

landbouwbeleid. Boerenfamilies in het Zuiden hebben vaak af te rekenen met zwakke regimes in 

een wilde kapitalistische context, beheerst door grote voedingsbedrijven. Die hebben geen oog 

voor de boeren of hun inkomen en omdat boeren zelf weinig middelen hebben, vinden ze geen 

plaats op de harde wereldmarkt. Op de koop toe worden hun eigen markten overspoeld door 

andere landen die er massaal hun overproductie dumpen, vaak gestimuleerd door stevige 

exportsubsidies. 

Eerlijke handel helpt kleine boeren en boerinnen om zich te verenigen en mondiger te 

worden waardoor ze sterker staan tegen economisch misbruik. Door Fair Trade producten te 

kopen geven consumenten in het Noorden een duidelijk signaal aan supermarkten en overheden, 

in Noord én Zuid: de internationale handel kan en moet anders.”  

 

Test-Boodschap 

“Wetenschappers maken zich steeds meer zorgen over het feit dat niet iedereen mee kan genieten 

van de voordelen van globalisering. De ongelijkheid in internationale handelsrelaties zorgt 

ervoor dat de steunpilaren van onze voedselvoorziening onderuit gehaald worden. Experten 
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stellen daarom de vraag of dit de erfenis is die we willen nalaten aan toekomstige generaties. Zij 

menen dat Fair Trade producten een bijdrage kunnen leveren aan de oplossing van dit probleem. 

Als gevolg van het aankoopbeleid van supermarktketens en het beleid van overheden in 

Noord én Zuid hebben boerenfamilies in het Zuiden moeilijk toegang tot internationale markten. 

Hierdoor kunnen ze hun situatie niet verbeteren en dit terwijl de armoede en ongelijkheid in de 

wereld een voortdurende bron van spanningen is. Op de koop toe wordt de socio-economische 

basis van ganse regio’s en zelfs landen uit evenwicht gebracht door de invloed van grote 

multinationals op de voedingsketen. Die gebruiken steeds meer intensieve en industriële 

technieken om voeding te produceren met een enorme schaalvergroting tot gevolg, ten koste van 

kleinschalige boerenfamilies. 

Wie Fair Trade producten koopt, laat zien dat iedereen moet kunnen meegenieten van 

globalisering. In die zin zijn deze producten een signaal vanwege bezorgde consumenten die niet 

willen dat de steunpilaren van onze voedselvoorziening onderuit gehaald worden. Daarmee 

steunen ze een visie die rekening houdt met de gevolgen op lange termijn.”  

 

3.3 Uittesten boodschappen 

We gebruikten vervolgens twee afzonderlijke pistes, een kwantitatieve en een kwalitatieve, om 

het effect van de drie bovenstaande boodschappen op de houding van consumenten uit te testen. 

In het volgende onderdeel beschrijven we eerst de operationalisering van de internetenquête en 

daarna die van de focusgroepgesprekken. Voor beide delen gebruiken we dezelfde opbouw: eerst 

bespreken we de deelnemers. We maken duidelijk wie aan het onderzoek deelnam, hoeveel 

deelnemers er waren en waarom en hoe deze deelnemers geselecteerd werden. Daarna 

beschrijven we het materiaal dat we gebruikt hebben en de werkwijze die we volgden bij de 

uitvoering van het onderzoek. 

 

3.3.1 Internetenquête 

Met de internetenquête wilden we op kwantitatieve wijze nagaan welke verschuivingen de drie 

frames veroorzaken in de antwoorden van consumenten op een reeks indicatorvragen over Fair 

Trade. Dit deden we door respondenten willekeurig in vier groepen te verdelen. Drie van die 

groepen kregen bij het begin van de enquête één van de drie frames te lezen. De andere groep 
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diende als referentie en kreeg op voorhand geen tekst te lezen. De bedoeling was om achteraf 

eventuele verschuivingen te analyseren en conclusies te trekken over de impact van elk frame op 

de houding van consumenten ten opzichte van Fair Trade. De vier vragenlijsten van de 

internetenquête waren toegankelijk van woensdag 28 februari tot vrijdag 23 maart 2007.  

 

Deelnemers 

Aan de hand van een introductiemail werden internetgebruikers erop attent gemaakt dat ze 

konden deelnemen aan een thesisonderzoek. Deze introductiemail, waarvan een exemplaar in 

Bijlage 3 staat, bevatte naast de oproep om deel te nemen ook een weblink naar de 

internetenquête. Om het deelnemen aantrekkelijker te maken werden onder de respondenten 

prijzen verloot die in januari als antwoord op onze sponsorbrieven door verschillende bedrijven 

of organisaties uit het Leuvense gedoneerd waren. Tot die prijzen behoorden filmtickets, boeken, 

waardebonnen en tickets voor een toneelvoorstelling. 

De verspreiding van deze introductiemail gebeurde op twee manieren, een gecontroleerde 

en een ongecontroleerde. De gecontroleerde manier hield het volgende in: de introductiemail 

werd opgestuurd naar de studentensecretariaten van verschillende faculteiten van 

Nederlandstalige universiteiten in Vlaanderen met de vraag deze te verspreiden onder hun 

leden13. Daarnaast stond er in de e-nieuwsbrief van de KULeuven van 7 maart 2007 een oproep 

met het onderwerp ‘help een thesisstudent’ en een link naar onze enquête. Ten slotte postten we 

de oproep op verschillende internetfora specifiek voor andere bevolkingsgroepen, bijvoorbeeld 

senioren, jonge ouders en op de site van Vredeseilanden met de bedoeling een breder publiek te 

bereiken. 

De ongecontroleerde verspreiding vond plaats doordat de introductiemail verstuurd werd 

naar familieleden, vrienden en kennissen op onze eigen mailinglist met de vraag om de 

introductiemail ook zelf te verspreiden. Deze verspreiding via ‘snowball sampling’ werd 

aangemoedigd doordat de eerste 15 mensen die de mail naar minstens 30 nieuwe contacten uit 

                                                 

13 De volgende faculteiten hebben aan onze oproep gehoor gegeven: Faculteit Economie en Bedrijfskunde,  

Universiteit Gent (UG); Faculteit Wetenschappen, UG; Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen van de 

Universiteit Antwerpen (UA); Faculteit Sociale Wetenschappen, Vrije Universiteit Brussel (VUB); Faculteit 

Letteren, VUB en de Faculteit Bio-Ingenieurswetenschappen, K.U.Leuven. 
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hun adressenbestand doorstuurden een prijs ontvingen. De impact van deze oproep werd 

gemonitord doordat we vroegen deze mail ook steeds naar ons te sturen. 26 mensen hebben dit 

ook gedaan.  

Het is moeilijk in te schatten bij hoeveel mensen in totaal de introductiemail of weblink is 

aangekomen, waardoor we de responsgraad niet kennen. Wat wel vast staat is dat er in totaal 

1617 enquêtes werden ingevuld. De jongste deelnemer was 15 jaar, de oudste 78. Omdat het 

merendeel van de respondenten studenten waren (1084), bedroeg de gemiddelde leeftijd 24 jaar 

hoewel 104 respondenten ouder waren dan 40 jaar. Van de deelnemers die hun geslacht wilden 

vrijgeven waren 512 mannen en 881 vrouwen. Dankzij de gekozen verspreidingswijze waren ze 

afkomstig uit alle hoeken van Vlaanderen.  

Hoewel deze onderzoeksmethode de onderzoekskosten sterk drukt, gaat dit ten koste van 

de representativiteit van de steekproef, die bijgevolg niet-probabilistisch is. Er is van een 

representatieve steekproef dus geen sprake, we stellen een vertekening vast naar hooggeschoolde 

jongeren. Mede hierdoor splitsen we in het volgende hoofdstuk de analyse van de resultaten op. 

Enerzijds werken we verder met de gehele steekproef (n=1617), anderzijds enkel met studenten 

(n=1084).  

De reden om met de gehele steekproef verder te werken, is dat de subjecten in de 

steekproef best een zo goed mogelijke representatie van de bevolking zijn. Wanneer we ook niet-

studenten opnemen in de steekproef, stellen we op die manier een meer heterogene groep 

respondenten samen. Dit verhoogt de externe validiteit en dus de veralgemeenbaarheid van de 

conclusies.  

De reden om daarnaast ook met enkel de studentensteekproef verder te werken, ontlenen 

we van Verbeke en Vermeir (2006) en bestaat uit drie argumenten. Ten eerste zijn studenten een 

uniforme groep waardoor we mogelijke interferentie van klassieke socio-demografische 

variabelen zoals leeftijd, inkomen, sociale klasse kunnen uitsluiten. Eerder onderzoek wijst uit 

dat leeftijd, inkomen en sociale klasse een invloed hebben op attitude en gedragsintentie met 

betrekking tot duurzame consumptie (Roberts, 1996). Ten tweede zijn jongeren in de eindfase 

van het vormen van hun eigen identiteit en de ontwikkeling van een persoonlijk systeem van 

geloofsopvattingen en waarden. Ze staan meer open voor veranderingen en de 

consumptiepatronen die ze zich nu eigen maken, nemen ze mee in hun latere leven. Hierdoor zijn 

ze volgens Verbeke en Vermeir in staat om de komende 50 jaar het verschil te maken. Tot slot 
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kozen we bewust voor hoogopgeleide jonge consumenten in de veronderstelling dat die al enige 

kennis hebben van het concept Fair Trade. Als respondenten Fair Trade niet kennen, kunnen 

vragen over instemming, betrokkenheid, belang, waargenomen effectiviteit van consumptie, 

waargenomen toegankelijkheid, ... niet beantwoord worden en zouden attitudes en koopintentie 

onbestaand kunnen zijn (Vantomme et al., 2006).  

De UNEP en UNESCO (2000) voegen hier nog twee zaken aan toe: enerzijds vormen 

jongeren een onderscheidbare consumentencategorie en vragen daarom mogelijk om een 

specifieke aanpak. Anderzijds zijn ze belangrijk voor marketers omdat ze zowel direct als 

indirect een groot deel van de consumptiebeslissingen in hun huishouden beïnvloeden. 

 

Werkwijze en Materiaal 

Het doel van de internetenquête is na te gaan welke verschuivingen de drie frames veroorzaken 

in de antwoorden van consumenten op een reeks indicatorvragen over Fair Trade. Hiertoe 

verdeelden we de respondenten at random in vier groepen. Drie van die groepen kregen bij het 

begin van de enquête één van de drie frames te lezen. De andere groep was de controlegroep en 

kreeg geen tekst te lezen.  

De internetenquête zelf bestond uit 5 of 6 delen, naargelang de groep waar de respondent 

aan toegewezen werd. Alle vragen waren gesloten en de volgorde ervan lag vast om het gemak 

van de verwerking te verhogen. Door deelnemers aan ons eng denkkader te onderwerpen, liepen 

we het gevaar dat bepaalde vragen niet volledig of begrijpbaar waren. Om dit te vermijden 

hielden we op voorhand een pilootenquête. Hierbij namen we met verschillende 

belanghebbenden de enquête op voorhand door en bespraken we eventuele tekortkomingen. In 

de rest van dit onderdeel bespreken we de volgorde en inhoud van de verschillende delen van de 

enquête. Een volledige versie hiervan vindt de lezer in Bijlage 1 achteraan dit eindwerk.  

 

Algemene informatie vooraf 

Via de introductiemail kregen mogelijke deelnemers eerst algemene informatie over het 

onderzoek: er werd hen gevraagd deel te nemen aan een internetenquête over aankoopgedrag die 

5 à 10 minuten zou duren. Hiermee hielpen ze een laatstejaars student Bio-Ingenieur die zijn 

thesis schreef bij de Afdeling Landbouw- en voedseleconomie en bovendien maakte elke 
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deelnemer kans een prijs te winnen. Via een weblink in de introductiemail kon de lezer 

deelnemen.  

 

Testboodschappen 

Deelnemers werden vervolgens via de site at random aan één van de vier verschillende 

vragenlijsten toegewezen. Voor de drie groepen die op voorhand een frame te lezen kregen, 

begon de vragenlijst met de vraag of ze een korte tekst aandachtig wilden lezen. Dit was 

belangrijk voor hen omdat er achteraf vragen over gesteld werden. Na een blootstelling aan één 

van de drie frames dienden respondenten vervolgens drie vragen over de tekst te beantwoorden. 

Deze drie vragen waren ontworpen om het effect van de gelezen tekst te versterken. Vraag 1.1 

kwam bijvoorbeeld in drie vormen voor: 

 

Voor het Colruytframe: In welke mate was je op voorhand reeds bekend met het feit dat 

sommige supermarktketens hun verantwoordelijkheid willen opnemen en zich willen 

engageren voor een respectvolle handelsrelatie? 

 

Voor het Vredeseilandenframe: In welke mate was je op voorhand reeds bekend met het feit 

dat sommige NGO’s vinden dat kleinschalige, familiale boeren en boerinnen in het Zuiden 

het moeilijk hebben doordat internationale handelsrelaties niet eerlijk zijn. 

 

Voor het Testframe: In welke mate was je op voorhand reeds bekend met het feit dat de 

spanningen veroorzaakt door de toenemende ongelijkheid en de invloed van grote 

multinationals volgens wetenschappers de steunpilaren van onze voedselvoorziening 

onderuit kunnen halen? 

 

De andere twee vragen luidden als volgt: 

1.2. In welke mate komt dit overeen met het idee dat je al had van Fair Trade?  

1.3. In welke mate geloof jij wat er in de tekst staat? 
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Respondenten konden antwoorden aan de hand van een 7-punt Likert schaal waarbij 1 ‘helemaal 

niet’, 4 ‘neutraal’ en 7 ‘helemaal wel’ betekende. De controlegroep kreeg deze reeks vragen niet 

te lezen en werd meteen naar de rest van de vragenlijst geleid. 

 

Beleidsmaatregelen 

De ‘belangrijke vragen eerst’-regel indachtig, gingen we vervolgens de beleidsvoorkeuren na van 

de deelnemers. Deze lieten zich in twee categorieën opdelen. Eerst moesten respondenten hun 

mening geven over een reeks algemene beleidsmaatregelen die impact zouden hebben op de 

problemen van boerenfamilies in het Zuiden (vragen 2.1 tot 2.6). Respondenten werden gevraagd 

op een 7-punt Likert schaal weer te geven wat hun opinie over een dergelijke beleidsmaatregel 

zou zijn. Een 1 betekende dat ze er helemaal niet mee akkoord zouden gaan, een 7 dat ze er 

helemaal wel mee akkoord zouden gaan. Er bestond ook de mogelijkheid om ‘geen mening’ te 

geven. Daarna moesten deelnemers hetzelfde doen voor een reeks bedrijfsgerichte 

beleidsmaatregelen (3.1 tot 3.4). De bedoeling hiervan was om na te gaan welk potentieel elk 

frame heeft om de houding van consumenten ten opzichte van een reeks beleidsmaatregelen te 

verschuiven. Creëren bepaalde frames met andere woorden een breder draagvlak voor bepaalde 

beleidsmaatregelen? 

 

Verantwoordelijkheid en mogelijkheid 

Vervolgens kregen de deelnemers een lijst van actoren met per actor de vraag in welke mate die 

volgens hen de verantwoordelijkheid draagt om de problemen van boeren en boerinnen in het 

Zuiden aan te pakken (vragen 4.1 tot 4.8). Daarna stelden we hen de vraag in welke mate 

diezelfde actoren de mogelijkheid hebben om de problemen van boeren en boerinnen in het 

Zuiden aan te pakken (5.1 tot 5.8). De verschillende actoren waren achtereenvolgens individuele 

burgers in het Noorden en hun productkeuzes, individuele burgers in het Noorden en hun 

stemgedrag, de overheden van landen in het Noorden, de overheden van landen in het Zuiden, 

internationale instellingen, Niet-Gouvermentele Organisaties, kleinschalige boerenfamilies in het 

Zuiden en tot slot supermarktketens en hun aankoopbeleid. Ook hier moest geantwoord worden 

aan de hand van een 7-punt Likert schaal met een achtste mogelijkheid, ‘geen mening’. 
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Dimensies van consumentenhouding ten opzichte van Fair Trade 

Aan de hand van verschillende stellingen, polsten we vervolgens naar enkele relevante concepten 

met betrekking tot Fair Trade consumentengedrag. We baseerden ons hierbij deels op de 

verschillende dimensies van consumentengedrag ten opzichte van Fair Trade zoals die door De 

Pelsmacker et al. (2005c) geïdentificeerd werden. Wel hebben we er voor gekozen om slechts 

één of enkele stellingen per dimensie te gebruiken. Door de vragenlijst in te korten werd de toch 

al lange enquête niet verder verzwaard en zo drukten we de afhakingsgraad. 

Respondenten werden in dit onderdeel gevraagd aan te geven in welke mate een 27-tal 

uitspraken met betrekking tot verschillende dimensies van consumentengedrag op hen van 

toepassing waren. Deze waren achtereenvolgens: kennis (vragen 6.1-6.3), betrokkenheid (7.1), 

bezorgdheid (8.1-8.3), geloofwaardigheid (9.1), instemming (10.1), belang (11.1-11.3), 

vertrouwen (12.1), liefdadigheid (13.1), kolonialisme (14.1), geneigdheid tot kopen (15.1), 

attitude ten opzichte van de prijs (16.1-16.3), interesse (17.1-17.2), waargenomen effectiviteit 

van consumptie (18.1-18.3), kennis van verkooppunten (19.1) en waargenomen toegankelijkheid 

(20.1). 

Ook hier moest steeds geantwoord worden aan de hand van een 7-punt Likert schaal met 

een achtste mogelijkheid, ‘geen mening’. De bedoeling hiervan was na te gaan welk potentieel 

elk frame heeft om de houding van consumenten ten opzichte van Fair Trade producten te 

wijzigen. 

 

Marketing van Fair Trade producten 

We stelden vervolgens een reeks vragen die interessant kunnen zijn voor de marketers van Fair 

Trade producten. Deelnemers dienden achtereenvolgens aan te geven wat hen zou aanmoedigen 

om Fair Trade producten te kopen (vraag 21), welke de redenen zijn dat zij Fair Trade producten 

kopen (22), welke de drempels zijn om dit niet te doen (23) en welke kanalen zij het meest 

gepast vinden om geïnformeerd te worden over Fair Trade (24). Hoewel dit niet de kern van het 

onderzoek vormde, vonden we het toch interessant om ook hier een beeld van te krijgen. Uit een 

lijst van antwoorden, die deels gebaseerd was op eerder onderzoek (De Pelsmacker et al., 2005c) 

moesten deelnemers keuzemogelijkheden kiezen. Telkens waren verschillende antwoorden 

mogelijk. Om de betrouwbaarheid van de antwoorden te verhogen, werd de volgorde van de 
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antwoordmogelijkheden voor iedere deelnemer gerandomiseerd. Hiermee wilden we 

systematische vertekening vermijden. 

 

Aankoopgedrag in het verleden 

Het voorlaatste deel van de enquête bevatte classificatievragen. We zijn namelijk niet enkel 

geïnteresseerd in wat de effecten van de verschillende frames zijn, maar ook bij welke 

segmenten van consumenten deze effecten zich voordoen. Daarom moesten deelnemers 

aangeven hoe vaak en voor hoeveel geld zij in het verleden Fair Trade producten hebben 

aangekocht (vraag 25-26). Dit laat ons toe om bij de analyse een onderscheid te maken tussen 

kopers en niet-kopers van Fair Trade producten. De schaal van de antwoordmogelijkheden was 

gebaseerd op een enquête van De Pelsmaker et al. (2005c). Vervolgens moesten respondenten, 

indien ze het voorbije jaar een Fair Trade product gekocht hadden, aanduiden waar ze dat dan 

gedaan hadden (27). Hierdoor kunnen we nagaan of het effect van een frame verschilt 

naargelang de respondent Fair Trade producten in de supermarkt aankoopt of in een 

speciaalzaak. Op deze laatste vraag konden meerdere antwoordmogelijkheden aangekruist 

worden. 

 

Algemene gegevens 

De vragenlijst eindigde met een reeks vragen over de socio-demografische afkomst van 

respondenten en de verzekering dat hun vertrouwenssfeer niet geschonden zou worden. Deze 

vragen naar demografische kenmerken werden op het einde gezet omdat ze de minste inspanning 

van de respondent eisen. Ze omvatten het geslacht van deelnemers, de leeftijd, de woonplaats, 

het beroep, de studierichting (voor studenten) en het hoogst behaalde diploma of getuigschrift 

(voor niet-studenten). 

 

3.3.2 Focusgroepgesprekken 

Naast het hierboven beschreven kwantitatief onderzoek kozen we er ook voor om kwalitatief 

onderzoek uit te voeren, met name een vijftal focusgroepgesprekken. Een focusgroepgesprek is 

een diepgaand groepsinterview waarbij door een groep gelijkaardige consumenten een idee, 

product of onderwerp - in dit geval Fair Trade - wordt besproken. Het gesprek wordt 

gestructureerd door een leidraad en vindt plaats onder leiding van een moderator. Het steunt op 
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sociale processen zoals vertrouwen, inspiratie en spontaniteit en men kan er informatie mee 

verkrijgen over kennis, geloofsopvattingen, attitudes, gedragsintentie, ervaringen en motivaties 

van consumenten (Dewitte, 2007). De reden dat we deze panelgesprekken hielden, was om 

eventuele effecten vastgesteld in de internetenquête beter te kunnen begrijpen. 

 

Deelnemers 

Rekening houdend met de doelstellingen van de focusgroepgesprekken en budget- en 

tijdsbeperkingen besloten we een vijftal focusgroepgesprekken te organiseren. Daarbij wilden 

we, steunend op aanbevelingen van Morgan (1988), telkens een 6- tot 8-tal consumenten 

betrekken. Uiteindelijk brachten we in totaal 32 respondenten samen. Deze werden op twee 

manieren gerekruteerd. 

Twee van de vijf panelgesprekken vonden plaats met studenten van de Faculteit Bio-

ingenieurswetenschappen. De vijftien studenten die hieraan deelgenomen hebben, werden at 

random uit het fotoboek van de studenten bio-ingenieur geselecteerd. Hierbij hielden we 

rekening met quota per geslacht en studiejaar om zoveel mogelijk variatie in ieder panelgesprek 

te bekomen. De geselecteerden kregen een mail met de vraag om deel te nemen aan het 

thesisonderzoek van een medestudent (Bijlage 4). Indien ze op deze mail negatief of niet 

antwoordden, selecteerden we nieuwe kandidaat-deelnemers uit het fotoboek. In totaal kregen 73 

studenten bio-ingenieur de uitnodigingsmail. Hiervan waren 21 bereid deel te nemen en hebben 

15 dit ook gedaan (responsgraad: 21%). Van de vijftien waren 7 mannen en 8 vrouwen. Er nam 1 

eerstejaars student deel, 4 tweedejaars, 5 derdejaars, 3 vierdejaars en 2 laatstejaars.  

De deelnemers aan de overige drie panelgesprekken zijn door een medewerkster van de 

communicatiedienst van Colruyt geselecteerd uit het klantenbestand van Colruyt en opgebeld. 

De rekruteringsvragenlijst wordt weergegeven in Bijlage 5 achteraan dit eindwerk. Alle 

gecontacteerden waren lid van het klantenbestand van Colruyt en bijgevolg ten minste betrokken 

en in regel verantwoordelijk voor de inkopen in hun huishouden. De drie panelgesprekken 

vonden plaats per opleidingsniveau en binnen elke groep probeerden we zoveel mogelijk variatie 

in het geslacht en de leeftijd van deelnemers te bekomen. In totaal werden ongeveer 200 mensen 

opgebeld. Hiervan waren een 50-tal bereid mee te werken en daarvan hebben 17 dit uiteindelijk 

gedaan (responsgraad: 8,5%). Er waren 6 deelnemers die in het bezit waren van een universitair 

diploma, 7 die over een diploma niet-universitair hoger onderwijs beschikten en 4 die enkel een 
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diploma middelbare school bezaten. We bereikten eveneens een grote variatie in de leeftijd van 

deelnemers: 4 behoorden tot de leeftijdscategorie 18- tot 24-jarigen, 4 tot de 25- tot 35-jarigen, 4 

tot de 35- tot 50-jarigen en 5 waren ouder dan 50 jaar. 5 van de deelnemers waren mannen, 12 

waren vrouwen. Alle deelnemers woonden in de omgeving van Leuven. 

 

Werkwijze en Materiaal 

De 5 focusgroepgesprekken gingen door in lokaal SEG 01.35 van de Afdeling Landbouw- en 

voedseleconomie in de Willem De Croylaan 42 te Heverlee. Om de rekrutering van een zo divers 

mogelijk publiek te vergemakkelijken, vonden ze plaats van 19u tot 21u op weekavonden van 12 

tot 22 maart 2007. Er werd steeds wat eten en drinken voorzien om de sfeer aangenamer te 

maken. Als blijk van dankbaarheid kregen alle deelnemers ook een geschenk. 

Elk focusgroepgesprek werd gemodereerd aan de hand van een leidraad die op voorhand 

was opgesteld (zie Bijlage 2). De gesprekken verliepen semi-gestructureerd wat betekent dat er 

ook ruimte werd gelaten om af te wijken van de leidraad. De bedoeling hiervan was om een 

natuurlijk gesprek na te bootsen. Het geheel werd op dictafoon vastgelegd en de dag nadien 

uitgetypt.  

Ieder focusgroepgesprek bestond uit vier verschillende delen. Het eerste deel begon steeds 

met een kennismakingsronde, een korte toelichting van het onderzoek en de benadrukking van 

het belang van spontaniteit en openheid voor het gesprek. We verzekerden de deelnemers van 

hun anonimiteit en gaven een overzicht van het programma. Voor de opbouw van deze inleiding 

baseerden we ons op de leidraad van Mielants et al. (2003). 

Het tweede deel handelde over Fair Trade in het algemeen. Wat zijn de associaties van 

deelnemers met het concept Fair Trade? We verkenden hun relevante opvattingen, opinies, 

attitudes, motivaties en gedragspatronen. Het gesprek behandelde ook de kennis en attitude van 

deelnemers ten opzichte van internationale handel. Voor de formulering van de vraagstelling 

hierover baseerden we ons deels op vragen van Bostrom (2004; 2006a). 

Dan werden de drie opgestelde boodschappen gelezen. Tussen de verschillende 

focusgroepen varieerden we de volgorde van de boodschappen om systematische vertekening te 

voorkomen. Elke boodschap werd ingeleid met een reeks vragen over de attitude van deelnemers 

ten opzichte van de boodschapper, met name supermarktketens, NGO’s en wetenschappers. We 

vroegen deelnemers wat ze ermee associeerden en wat volgens hen de rol ervan was in 
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internationale handel en de problematiek van boerenfamilies in het Zuiden. Na het lezen van elke 

tekst onderzochten we uitvoerig hoe de tekst overkwam bij de deelnemers. We stelden vragen 

naar de duidelijkheid en geloofwaardigheid ervan en naar de attitude, instemming, interesse, 

vertrouwen, belang en kennis van deelnemers ten opzichte van de tekst. Ook hier baseerden we 

ons voor sommige vragen op vroeger onderzoek (Bostrom, 2004; 2006a). 

Ten slotte bespraken we ook nog een reeks geselecteerde beleidsmaatregelen afkomstig uit 

de vragenlijst van de internetenquête. Voor elke maatregel gingen we na wat de reactie van 

respondenten was, of ze dachten dat de maatregelen problemen zouden oplossen en of er 

eventueel nadelen verbonden waren aan de invoering van een dergelijke maatregel. Ook de vraag 

over wie zij verantwoordelijk en in staat achtten om iets te doen aan de Noord-Zuid problematiek 

ontleenden we aan de vragenlijst van de internetenquête.  
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4. RESULTATEN EN BESPREKING 

4.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk stellen we de gegevens voor die het onderzoek opleverde en analyseren we deze. 

Eerst bespreken we de internetenquête, vervolgens de focusgroepgesprekken en in het derde deel 

volgt de bespreking waarbij we de resultaten van beide interpreteren. 

 

4.2 Internetenquête 

We analyseerden de gegevens met het statistische pakket ‘STATA 8.3’ aan de hand van een 

variatieanalyse
14
 (paarsgewijze t-testen) en een correlatieanalyse. We werkten parallel met twee 

datasets: enerzijds met de volledige dataset (n=1617), anderzijds met enkel studenten (n=1084). 

In dit onderdeel overlopen we eerst de testen die we op de verzamelde data uitvoerden om 

na te gaan of er geen verschillen zijn in de samenstelling van de vier groepen. Dan volgen de 

testen op betrouwbaarheid en interne consistentie aan de hand van Cronbach’s Alpha en 

factoranalyse met principale componenten. Tot slot bespreken we de resultaten van de 

verschillende delen van de enquête. 

 

4.2.1 Testen op samenstelling 

In deze paragraaf geven we een overzicht van de testen op de samenstelling van de vier groepen. 

Aan het begin van de vragenlijst werden respondenten namelijk in vier groepen verdeeld: drie 

groepen moesten één van de drie teksten lezen, de andere was een controlegroep en moest niets 

lezen. Tabel 1 laat eerst en vooral zien hoeveel respondenten er per groep zijn.  

 

 

 

                                                 

14
 Variantie-analyse is een statistische techniek om verschillen tussen de gemiddelden van twee of meer populaties 

te bestuderen. Een F statistiek test de nulhypothese dat de gemiddelden gelijk zijn in de populatie. De p-waarde 

geeft dan de kans aan dat men een nulhypothese verwerpt die eigenlijk waar is (een type II-fout), met andere 

woorden dat men ten onrechte concludeert dat de gemiddelden verschillen. 
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Tabel 1: Het aantal ingevulde vragenlijsten per groep voor de twee datasets 

 Colruyt Vredeseilanden Testframe Controle 

Totale steekproef (n=1617) 416 423 398 380 

Studentensteekproef (n=1084) 283 280 272 249 

 

Om te controleren of respondenten wel degelijk at random tot de vier groepen zijn toegewezen, 

voerden we een reeks Pearson Chi²-testen uit. Deze test gaat de gelijkheid van verdeling van 

respondenten na over de vier groepen voor de verschillende nominale variabelen die we als 

indeling voor de analyse gebruiken. We deden dit achtereenvolgens voor de variabelen geslacht, 

leeftijd, koopgedrag, aankoopplaats en het al dan niet student zijn. 

 

Geslacht 

Wat de verdeling van respondenten over de vier groepen volgens geslacht betreft, gaf de Pearson 

Chi²-test een teststatistiek van 1,3634 (3 vrijheidsgraden) en een p-waarde van 0,714. Dit 

betekende dat de nulhypothese dat de respondenten volgens geslacht niet at random tot de 

verschillende groepen zouden toegewezen zijn niet verworpen kon worden. Tabel 2 illustreert 

dit. 

 

Tabel 2: Het aantal ingevulde vragenlijsten per groep volgens geslacht 

 Colruyt Vredeseilanden Testframe Controle 

Mannen (n=512) 139 140 122 111 

Vrouwen (n=881) 226 226 221 208 

Totaal (n=1393) 365 366 343 319 

 

Leeftijd 

We deelden vervolgens de respondenten op in drie categorieën volgens leeftijd: een categorie tot 

25 jaar, een categorie van 26 tot 40 jaar en één van plus 40-jarigen. Tabel 3 geeft de verdeling 
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weer. De Pearson Chi²-test gaf een teststatistiek van 5,2966 (6 vrijheidsgraden) en een p-waarde 

van 0,506. 

Tabel 3: Het aantal ingevulde vragenlijsten per groep volgens leeftijd 

 Colruyt Vredeseilanden Testframe Controle 

<26 (n=1128) 306 294 278 250 

26-40 (n=163) 35 47 36 45 

>40 (n=104) 24 27 29 24 

Totaal (n=1395) 365 368 343 319 

 

Koopgedrag 

Aan de hand van de antwoorden van respondenten op vragen 25 en 26 in de vragenlijst hebben 

we de steekproef opgedeeld in kopers en niet-kopers van Fair Trade producten. We definieerden 

een koper als iemand die per jaar vijf of meer keer Fair Trade producten koopt en dat in totaal 

voor meer dan €50 euro. Al wie hier niet aan voldoet beschouwden we als een niet-koper. De 

Pearson Chi²-test gaf een teststatistiek van 1,5198 (3 vrijheidsgraden) en een p-waarde van 

0,678. Tabel 4.4 geeft een overzicht. 

 

Tabel 4: Het aantal ingevulde vragenlijsten per groep volgens koopgedrag 

 Colruyt Vredeseilanden Testframe Controle 

Niet-koper (n=935) 251 242 231 211 

Koper (n=447) 108 126 109 104 

Totaal (n=1382) 359 368 340 315 

 

Aankoopplaats 

We maakten ook een onderscheid op basis van de plaats waar respondenten Fair Trade producten 

kopen. Aan de hand van de antwoorden van respondenten op vraag 27 deelden we ze op in 

klanten van supermarkten (Carrefour, Colruyt, Delhaize, GB en Spar als antwoord) en klanten 
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van speciaalzaken (Wereldwinkel, bio-, natuur- of dieetwinkel en markt als antwoord). Wat de 

verdeling van respondenten over de vier groepen volgens aankoopplaats betreft, gaf de Pearson 

Chi²-test een teststatistiek van 3,2236 (3 vrijheidsgraden) en een p-waarde van 0,358. Tabel 5 

geeft de verdeling weer. 

 

Tabel 5: Het aantal ingevulde vragenlijsten per groep volgens aankoopplaats 

 Colruyt Vredeseilanden Testframe Controle 

Supermarkt (n=216) 54 64 45 53 

Speciaalzaak (n=897) 221 228 235 213 

Totaal (n=1113) 275 292 280 266 

 

Al dan niet student zijn 

Tot slot gingen we na of studenten en niet-studenten beiden onafhankelijk over de vier groepen 

toegewezen zijn. Tabel 6 geeft een overzicht van de verdeling. De Pearson Chi²-test gaf een 

teststatistiek van 0,9339 (3 vrijheidsgraden) en een p-waarde van 0,817. 

 

Tabel 6: Het aantal ingevulde vragenlijsten per groep volgens statuut 

 Colruyt Vredeseilanden Testframe Controle 

Niet-student (n=316) 84 88 72 72 

Student (n=1084) 283 280 272 249 

Totaal (n=1400) 367 368 344 321 

 

Samenvattend kan gesteld worden dat de respondenten volgens bovenstaande variabelen at 

random verdeeld zijn over de vier groepen. Eventuele verschillen in antwoorden tussen de drie 

groepen die een tekst gelezen hebben en de controlegroep zullen niet te wijten zijn aan een 

verschil in samenstelling tussen deze vier groepen. 
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4.2.2 Testen op betrouwbaarheid 

In de vragenlijst gebruikten we voor het meten van sommige variabelen meer dan één stelling. 

Daarom voerden we vervolgens een factoranalyse met principale componenten uit op de 

verschillende stellingen om te zien of we ze konden vervangen door één variabele. De bedoeling 

van een factoranalyse is om sterk gecorreleerde variabelen terug te brengen tot een nieuwe 

variabele die de gezamenlijke invloed van deze variabelen omvat. Het aantal factoren dat 

weerhouden wordt, hangt af van de cut-off regel die gebruikt wordt. Wij hanteren de vuistregel 

dat enkel factoren weerhouden worden waarvan de eigenwaarde, dit is de variantie die één factor 

verklaart, groter is dan één. Voor alle constructen die uit meerdere stellingen bestonden, was dit 

het geval en weerhield STATA dus één principale factor. 

We berekenden ook Cronbach’s alpha voor de verschillende constructen. Deze coëfficiënt 

geeft de interne consistentie van een multi-item meetschaal weer. Meer bepaald gaat de 

coëfficiënt na of de items een hoge inter-correlatie hebben. Een hoge waarde, liefst meer dan 

0,70, hoewel voor exploratief onderzoek sommige auteurs 0,60 als cut-off waarde hanteren, wijst 

op een intern consistente meetschaal (Nunnaly, 1978). Alle items opgenomen in de meetschaal 

meten dan met andere woorden hetzelfde onderliggende construct. Tabel 7 geeft Cronbach’s 

alpha voor de verschillende constructen en we besluiten dat alle constructen voldoende hoog 

scoren. 

Tabel 7: Construct Betrouwbaarheidsstatistieken (Cronbach’s Alpha) 

Construct  

(aantal items) 

 
Cronbach’s Alpha 

0,73 
Kennis (3) 

Totale steekproef 

Studentensteekproef 0,73 

0,91 
Bezorgdheid (3) 

Totale steekproef 

Studentensteekproef 0,90 

0,70 
Belang (3) 

Totale steekproef 

Studentensteekproef 0,69 

0,88 Attitude tov  

Prijs (3) 

Totale steekproef 

Studentensteekproef 0,87 

0,81 
Interesse (2) 

Totale steekproef 

Studentensteekproef 0,82 

0,71 Waargenomen 

Effectiviteit (3) 

Totale steekproef 

Studentensteekproef 0,69 
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Tevens hadden de items die behoorden tot de uiteindelijke schaal elk een hoge correlatie met het 

totaal, hetgeen ook wijst op een hoge interne consistentie. Voor de totale dataset was de item-

totaal correlatie telkens groter dan 0,76 en gemiddeld 0,85. Voor de dataset met enkel studenten 

wat de item-totaal correlatie telkens groter dan 0,77 en gemiddeld ook 0,85. 

Dankzij bovenstaande betrouwbaarheidstesten wisten we dat de onderzochte stellingen 

eenzelfde variabele maten. Die ene variabele hebben we dan berekend door het gemiddelde te 

nemen over de verschillende stellingen die er naar polsten. In verdere analyses gebruikten we 

deze nieuwe variabele. 

 

4.2.3 Vragen over teksten 

De eerste drie vragen gingen over de tekst die respondenten bij het begin van de vragenlijst 

moesten lezen. Respondenten moesten antwoorden aan de hand van een 7-punt Likert schaal 

waarbij 1 ‘helemaal niet’, 4 ‘neutraal’ en 7 ‘helemaal wel’ betekende. De controlegroep kreeg 

deze vragen niet te lezen en werd meteen naar de rest van de vragenlijst geleid. Binnen de 

volledige steekproef splitsten we de resultaten verder op volgens geslacht, leeftijd, koopgedrag 

en aankoopplaats. Daarnaast geven we ook steeds de resultaten van de studentensteekproef weer. 

Tabel 8 geeft een overzicht van de resultaten op vraag 1.1: In welke mate was je op voorhand 

reeds bekend met het onderwerp van de tekst? 

Tabel 8: Bekendheid met het onderwerp van de teksta 

1.1 Colruyt Vredeseilanden Testframe 

Totale steekproef 5,09 5,981,3 *** 5,10 

4,87 6,03 1,3*** 5,17 1* Man  

Vrouw 5,28 5,90 1,3*** 5,17 

5,12 5,91 1,3*** 5,05 

4,91 6,17 1*** 3** 5,36 

<26 

26-40 

0>40 5,54 5,96 5,93 

5,84 6,38 1,3*** 5,64 

 

Koper 

Niet-koper 4,81 5,73 1,3*** 4,93 

4,96 5,89 1,3** 5,05 
 

Supermarkt 

Speciaalzaak 5,46 6,16 1,3*** 5,27 

Studentensteekproef 5,03 5,851,3 ***      5,04 
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a
 In rijen staan de gemiddelde scores per (sub)dataset en per frame. De getallen in superscript bij de gemiddelde 

scores geven aan ten opzichte van welke frame de paarsgewijze t-test een significant verschil aangeeft. 1 staat voor 

het Colruytframe, 2 voor het Vredeseilandenframe, 3 voor het testframe en 4 (zie verdere vragen) voor de 

controlegroep. * betekent verder dat de t-test een p-waarde heeft  <0,10,  ** een p-waarde <0,05 en  *** een  p-

waarde <0,001. Significante verschillen staan tot slot vetgedrukt. 

 

Uit tabel 8 blijkt dat deelnemers die de tekst van Vredeseilanden lazen vonden dat ze beter 

bekend waren met de problematiek. Hoewel respondenten ook tamelijk vertrouwd waren met de 

andere twee (gemiddeld 5,09 en 5,10 in de totale steekproef), klonken deze dus nieuwer. Dit 

patroon geldt voor bijna alle onderverdelingen, zowel voor de totale dataset als voor studenten, 

zowel voor mannen als voor vrouwen, zowel voor kopers als voor niet-kopers, zowel voor 

klanten van supermarkten als voor klanten van speciaalzaken en voor de twee jongste 

leeftijdscategorieën. Enkel bij de plus 40-jarigen was er geen significant verschil. Voor mannen 

klonk het testframe bekender dan de boodschap van Colruyt. 

Vraag 1.2 polste naar de mate waarin de gelezen tekst overeen komt met het idee dat 

respondenten al hadden van Fair Trade. Tabel 9 geeft de resultaten weer per dataset en per 

subdataset. 

 

Tabel 9: Mate waarin frame overeenkomt met het idee dat respondenten al hadden van Fair Trade 

1.2 Colruyt Vredeseilanden Testframe 

Totale steekproef 5,37 5,881,3 *** 5,511* 

5,13 5,69 1*** 3** 5,36 Man  

Vrouw 5,52 5,94 1*** 3** 5,71 1** 

5,38 5,79 1*** 3** 5,52 1* 

5,37 6,09 1,3** 5,54 

<26 

26-40 

0>40 5,21 6,07 1** 6,10 1** 

5,56 6,24 1*** 3** 6,00 1** 

 

Koper 

Niet-koper 5,29  5,65 1,3** 5,38 

5,41 5,63 5,41 
 

Supermarkt 

Speciaalzaak 5,44 6,04 1,3*** 5,69 1** 

Studentensteekproef 5,36 5,78 1***3** 5,49 
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Alle teksten kwamen tamelijk goed tot goed overeen met het idee dat respondenten al hadden 

van Fair Trade. De tekst van Vredeseilanden scoorde echter bij de meeste groepen ook hier 

significant beter dan de andere twee. Uitzonderingen hierop vormden de groep van de plus 40-

jarigen waar het testframe het even goed deed en de klanten van supermarkten waar geen 

significante verschillen vastgesteld werden. Het testframe kwam bij sommige groepen significant 

beter overeen met het idee dat respondenten al hadden van Fair Trade dan de tekst van Colruyt. 

Met name bij vrouwen, plus 40-jarigen, kopers en klanten van speciaalzaken scoorde het 

testframe bij significantieniveau 0,05 gemiddeld hoger. 

Vraag 1.3 polste naar de mate waarin respondenten de gelezen tekst geloofwaardig vonden. 

Tabel 10 geeft de resultaten weer per dataset en per subdataset. 

 

Tabel 10: Geloofwaardigheid van het frame 

1.3 Colruyt Vredeseilanden Testframe 

Totale steekproef 4,66 5,771,3 *** 5,461 *** 

4,39 5,60 1*** 3** 5,26 1*** Man  

Vrouw 4,84 5,88 1*** 3** 5,67 1*** 

4,67 5,73 1*** 3** 5,46 1*** 

4,37 6,00 1*** 3** 5,54 1*** 

<26 

26-40 

0>40 5,04 5,85 1** 5,90 1** 

4,97 5,99 1*** 5,91 1*** 

 

Koper 

Niet-koper 4,53  5,66 1*** 3** 5,33 1*** 

4,56 5,75 1***3** 5,27 1** 
 

Supermarkt 

Speciaalzaak 4,78 5,89 1***3** 5,70 1*** 

Studentensteekproef 4,68     5,72 1***3**     5,431*** 

 

Uit tabel 10 blijkt dat de tekst van Vredeseilanden het geloofwaardigst was, gevolgd door het 

testframe. De tekst van Colruyt was het minst geloofwaardig. Enkel bij kopers en plus 40-jarigen 

stelden we geen verschil in geloofwaardigheid vast tussen het testframe en de tekst van 

Vredeseilanden. 
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4.2.4 Effect van framing op beleidsvoorkeuren  

Vervolgens gingen we de beleidsvoorkeuren na van de deelnemers. We bespreken eerst de 

impact van de verschillende boodschappen op de mening van deelnemers over algemene 

beleidsmaatregelen (vragen 2.1-2.6). Daarna geven we de resultaten voor bedrijfsgerichte 

maatregelen weer (3.1-3.4). Om dit eindwerk niet overdreven met tabellen te verzwaren, hebben 

we vanaf hier de resultaten niet meer opgesplitst volgens geslacht, leeftijd, koopgedrag en 

aankoopplaats. Deze tabellen zijn wel terug te vinden op het einde in Bijlage 5. Het effect van de 

drie frames op de algemene beleidsvoorkeuren van deelnemers wordt weergegeven in tabel 11. 
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Tabel 11: Effect van framing op algemene beleidsvoorkeuren. 

Algemene beleidsmaatregelen Colruyt Vredeseilanden Testframe Controle 

5,40 4* 5,37 5,39 4* 5,22 
2.1 De Vlaamse overheid geeft de voorkeur aan Fair Trade  

producten. 

Totale steekproef  

Studentensteekproef 5,26 5,20 5,38 4** 5,10 

3,73 2* 3,54 3,82 2** 3,79 2** 2.2 Voor bepaalde landbouwproducten betaalt de Europese  

Unie een exportsubsidie. 

Totale steekproef  

Studentensteekproef 3,83 2* 3,61 3,79 3,94 2** 

5,37 4** 5,25 5,35 4** 5,12 2.3 De problemen van boerenfamilies in het Zuiden worden 

     opgenomen in het leerplan voor de middelbare school in 

Vlaanderen. 

Totale steekproef  

Studentensteekproef 5,23 5,08 5,41 2, 4** 5,13 

5,21 5,16 5,25 5,11 2.4 De overheden in ontwikkelingslanden investeren meer in 

hun landbouwsector. 

Totale steekproef  

Studentensteekproef 5,20 5,06 5,30 2** 5,13 

5,82 4** 5,70 5,79 4* 5,60 2.5 De overheden in ontwikkelingslanden investeren meer in  

scholing. 

Totale steekproef  

Studentensteekproef 5,81 2, 4* 5,62 5,85 2*, 4** 5,58 

5,46 4* 5,37 5,48 4* 5,33 2.6 De overheden in het Noorden investeren meer in 

ontwikkelingssamenwerking gericht op landbouw, 

plattelandsontwikkeling en voedselzekerheid. 

Totale steekproef  

Studentensteekproef 5,44 2* 5,24 5,45 2* 5,40 
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• De Vlaamse overheid geeft de voorkeur aan Fair Trade producten.  

Respondenten waren hier in het algemeen mee akkoord. Lezers van het Colruyt- en 

testframe waren er lichtjes meer voor te vinden dan deelnemers in de controlegroep. Bij 

de studenten had enkel het testframe een effect. 

• Voor bepaalde landbouwproducten betaalt de Europese Unie een exportsubsidie.  

Deelnemers waren neutraal of lichte tegenstanders van deze maatregel en lezers van de 

Vredeseilandentekst waren dit nog meer dan de andere deelnemers. Doordat enkel de 

tekst van Vredeseilanden het bestaan van exportsubsidies vermeldde, was dit niet 

verrassend. 

• De problemen van boerenfamilies in het Zuiden worden opgenomen in het leerplan 

voor de middelbare school in Vlaanderen. 

In de totale steekproef waren lezers van de Colruyttekst en het testframe hier meer mee 

akkoord dan de controlegroep. Bij studenten zorgde het testframe voor een verschil ten 

opzichte van de controlegroep én de Vredeseilandentekst. 

• De overheden in ontwikkelingslanden investeren meer in hun landbouwsector. 

Enkel bij studenten zorgde het testframe voor een verschil met de lezers van de 

Vredeseilandentekst. 

• De overheden in ontwikkelingslanden investeren meer in scholing. 

De Colruytgroep en de testgroep waren hier in de totale steekproef sterkere voorstander 

van dan de controlegroep. Bij enkel studenten ontstond ook een verschil met de lezers 

van de Vredeseilandentekst. 

• De overheden in het Noorden investeren meer in ontwikkelingssamenwerking gericht 

op plattelandsontwikkeling, landbouw en voedselzekerheid. 

Hoewel de verschillen klein zijn, veroorzaakten de tekst van Colruyt en het testframe bij 

de totale steekproef een verschil met de controlegroep. Bij enkel studenten ontstond een 

verschil ten opzichte van de Vredeseilandengroep. 

We overlopen nu of er ook voor specifiek bedrijfsgerichte beleidsmaatregelen 

verschuivingen optraden naargelang de tekst waaraan respondenten blootgesteld werden. 

Tabel 12 geeft een overzicht. 
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Tabel 12: Effect van framing op bedrijfsgerichte beleidsvoorkeuren. 

Bedrijfsgerichte beleidsmaatregelen Colruyt Vredeseilanden Testframe Controle 

5,05 5,14 5,23 1,4 * 5,04 
3.1 De Vlaamse overheid voorziet subsidies voor 

ondernemingen die Fair Trade producten aankopen. 

Totale steekproef 

Studentensteekproef 5,10 5,19 5,34 1** 5,23 

3,99 4,03 4,10 3,92 
3.2 De Vlaamse overheid heft hogere belastingen op 

producten die geen Fair Trade label dragen. 

Totale steekproef 

Studentensteekproef 3,95 4,05 4,15 4,02 

3,93 4,43 1*** 4,43 1*** 4,31 1** 3.3 De Vlaamse overheid verplicht supermarktketens om 

een bepaalde hoeveelheid Fair Trade producten in hun 

rekken aan te bieden. 

Totale steekproef 

Studentensteekproef 3,83 4,39 1*** 4,52 1*** 4,42 1*** 

5,08 5,25 4** 5,38 1,4** 5,02 3.4 De Vlaamse overheid verbiedt supermarkten om 

hogere winstmarges te heffen op Fair Trade producten dan 

op producten zonder Fair Trade label. 

Totale steekproef 

Studentensteekproef 5,13 5,31 5,45 1,4** 5,15 
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• De Vlaamse overheid voorziet subsidies voor ondernemingen die Fair Trade 

producten aankopen. 

De lezers van het testframe waren hier lichtjes meer voor te vinden dan de lezers van de 

Colruyttekst of de controlegroep. Bij studenten was er enkel een verschil met de 

Colruytgroep. 

• De Vlaamse overheid heft hogere belastingen op producten die geen Fair Trade label 

dragen. 

Er ontstonden geen significante verschillen naargelang de tekst die men las. 

Respondenten staan overigens eerder neutraal tegenover een dergelijke maatregel. 

• De Vlaamse overheid verplicht supermarktketens om een bepaalde hoeveelheid Fair 

Trade producten in hun rekken aan te bieden. 

Voor beide steekproeven geldt dat lezers van de Colruyttekst hier veel minder voor te 

vinden waren. Doordat de lezers van deze tekst zich vermoedelijk meer betrokken 

voelden tot supermarkten, stelden ze zich misschien daarom negatiever op tegenover 

bijkomende verplichtingen voor supermarkten.  

• De Vlaamse overheid verbiedt supermarkten om hogere winstmarges te heffen op 

Fair Trade producten dan op producten zonder Fair Trade label.  

Lezers van het testframe waren meer akkoord met het verbieden van hogere winstmarges 

dan deelnemers die niets of de Colruyttekst gelezen hadden. Enkel in de totale steekproef 

stond de Vredeseilandengroep positiever ten opzichte van deze maatregel dan de 

controlegroep. 

 

4.3.4 Effect van framing op toewijzing van verantwoordelijkheid en mogelijkheid 

We overlopen nu de resultaten op de vraag wie deelnemers verantwoordelijk vonden om 

de problemen van boeren en boerinnen in het Zuiden aan te pakken en wie volgens hen 

ook de mogelijkheid daartoe had. Tabel 13 geeft weer welke verschuivingen in 

toewijzing van verantwoordelijkheid optreden naargelang welke tekst men gelezen heeft. 
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Tabel 13: Effect van framing op toewijzing van verantwoordelijkheid door respondenten 

Waargenomen verantwoordelijkheid Colruyt Vredeseilanden Testframe Controle 

4,46 4,38 4,74 2*** 1,4** 4,45 
Individuen en hun productkeuzes 

Totale steekproef 

Studentensteekproef 4,30 4,27 4,67 1,2,4** 4,44 2* 

3,91 3,95 4,12 1,4** 2* 3,91 
Individuen en hun stemgedrag 

Totale steekproef 

Studentensteekproef 3,71 3,88 3,97 1** 3,87 

5,44 5,61 1** 5,66 1** 5,65 1** 
Overheden in het Noorden 

Totale steekproef 

Studentensteekproef 5,40 5,53 5,63 1** 5,64 1** 

5,67 5,71 5,64 5,72 
Overheden in het Zuiden 

Totale steekproef 

Studentensteekproef 5,71 5,70 5,58 5,67 

5,91 5,98 5,91 5,97 
Internationale instellingen 

Totale steekproef 

Studentensteekproef 5,83 5,90 5,84 5,97 1* 

5,35 3* 5,34 3* 5,17 5,35 3* 
NGO’s 

Totale steekproef 

Studentensteekproef 5,21 5,26 5,11 5,45 1,3** 2* 

4,27 2** 3* 3,94 4,06 4,37 3** 2*** 
Boerenfamilies in het Zuiden 

Totale steekproef 

Studentensteekproef 4,24 2** 3* 3,90 3,99 4,29 2, 3** 

4,96  4,98 5,32 1,2*** 4** 5,07 
Supermarktketens en hun aankoopbeleid 

Totale steekproef 

Studentensteekproef 4,86 4,92 5,21 1,2** 4* 5,03 1* 
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Een eerste vaststelling is dat lezers van het testframe vonden dat individuen, zowel door 

hun productkeuzes als door hun stemgedrag, meer verantwoordelijkheid dragen voor het 

oplossen van de problemen van boerenfamilies in het Zuiden dan de drie andere groepen. 

Wat overheden in het Noorden betreft, ontnam het lezen van de Colruyttekst hen 

verantwoordelijkheid. Overheden in het Zuiden en internationale instellingen droegen 

volgens deelnemers meer verantwoordelijkheid dan andere actoren. Er waren echter 

nauwelijks verschillen in toewijzing ervan tussen de vier groepen. In de totale steekproef 

leidde het lezen van het testframe ertoe dat minder verantwoordelijkheid werd 

toegewezen aan NGO’s. Voor enkel studenten leidde het lezen van alle drie teksten 

hiertoe. Wie de tekst van Colruyt las, of in de controlegroep zat, meende dat 

boerenfamilies in het Zuiden zelf méér verantwoordelijkheid dragen dan wie de twee 

andere teksten las. Wat de verantwoordelijkheid van supermarktketens en hun 

aankoopbeleid betreft, zorgde het testframe voor een verschuiving naar boven ten 

opzichte van de andere drie groepen. Dit effect was minder uitgesproken bij studenten. 

Doordat enkel het testframe letterlijk het aankoopbeleid van supermarktketens 

vermeldde, was dit niet verwonderlijk. 

Nu gaan we de resultaten overlopen van de antwoorden op de vraag wie volgens de 

respondenten de mogelijkheid heeft om de problemen van boerenfamilies in het Zuiden 

aan te pakken. Tabel 14 geeft weer welke verschuivingen in waargenomen capaciteit 

optreden naargelang de tekst die men gelezen heeft. 
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Tabel 14: Effect van framing op toewijzing van mogelijkheid door respondenten 

Waargenomen capaciteit Colruyt Vredeseilanden Testframe Controle 

4,53 4,47 4,71 1* 2,4** 4,51 
Individuen en hun productkeuzes 

Totale steekproef 

Studentensteekproef 4,44 4,40 4,70 1,2** 4* 4,48 

3,85 4,01 1* 4,07 1,4** 3,86 
Individuen en hun stemgedrag 

Totale steekproef 

Studentensteekproef 3,67 3,89 1* 4,04 1** 4* 3,81 

5,76 5,91 1** 5,92 1** 5,91 1** 
Overheden in het Noorden 

Totale steekproef 

Studentensteekproef 5,75 5,86 5,90 1* 5,94 1** 

5,37 5,35 5,39 5,55 1, 3* 2** 
Overheden in het Zuiden 

Totale steekproef 

Studentensteekproef 5,40 5,31 5,31 5,47 

5,94  6,09 1**3* 5,99 6,13 1,3** 
Internationale instellingen 

Totale steekproef 

Studentensteekproef 5,90 6,01 5,92 6,13 1,3** 2*  

5,40 5,41 5,33 5,45 3* 
NGO’s 

Totale steekproef 

Studentensteekproef 5,34 5,37 5,32 5,54 1,2,3** 

3,41 3* 3,36 3,22 3,52 2* 3** 
Boerenfamilies in het Zuiden 

Totale steekproef 

Studentensteekproef 3,36 3* 3,32 3* 3,13 3,46 3** 

5,07 5,08 5,39 1,2** 4* 5,25 1,2** 
Supermarktketens en hun aankoopbeleid 

Totale steekproef 

Studentensteekproef 4,93 5,01 5,31 1,2** 5,20 1** 2* 
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We stelden vast dat het testframe bij lezers ook de waargenomen mogelijkheid van 

individuen om via hun productkeuzes en hun stemgedrag de problemen van 

boerenfamilies in het Zuiden aan te pakken positief beïnvloedde. Op dit vlak is deze 

groep de enige die vooruit gaat in vergelijking met de controlegroep. De toewijzing van 

mogelijkheid aan individuen en hun stemgedrag steeg lichtjes na het lezen van de 

Vredeseilandentekst ten opzichte van de Colruytgroep. Wat de waargenomen capaciteit 

van overheden in het Noorden betreft, zorgde de tekst van Colruyt voor een neerwaartse 

verschuiving. In vergelijking met de Vredeseilandengroep en de testgroep was deze meer 

uitgesproken in de totale steekproef dan in de studentensteekproef. Aan overheden in het 

Zuiden werd in de totale steekproef door de lezers van de drie boodschappen minder 

mogelijkheid toegewezen. Dit was niet het geval voor de studentensteekproef waar niets 

veranderde. Internationale instellingen hadden naast de meeste verantwoordelijkheid ook 

de meeste mogelijkheid om iets aan de problematiek te doen volgens deelnemers aan de 

enquête. Voor de totale steekproef geldt verder dat wie de Colruyttekst of het testframe 

gelezen heeft, de neiging had internationale instellingen minder mogelijkheid toe te 

wijzen dan de andere twee groepen. Bij enkel studenten had het lezen van de drie 

boodschappen een negatief effect. De waargenomen capaciteit van NGO’s daalde 

eveneens wanneer studenten één van de drie teksten lazen. Voor de totale steekproef was 

er een klein negatief effect van het testframe ten opzichte van de controlegroep. Wanneer 

respondenten het testframe lazen, hadden ze daarnaast de neiging minder capaciteit toe te 

wijzen aan familiale boeren in het Zuiden. Voor de totale steekproef had de tekst van 

Vredeseilanden in mindere mate hetzelfde effect. Ten slotte stelden we vast dat het lezen 

van de Colruyt- of de Vredeseilandentekst deelnemers minder capaciteit deed toewijzen 

aan supermarktketens dan wanneer ze niets lazen of het testframe lazen. Dit geldt zowel 

voor studenten als voor de totale steekproef. 

 

4.3.5 Effect van framing op consumentenhouding 

In deze paragraaf bespreken we de resultaten van het volgende deel van de 

internetenquête. We overlopen de antwoorden van respondenten op uitspraken over 

enkele relevante concepten met betrekking tot Fair Trade consumentengedrag. Tabel 15 

geeft de resultaten daarvan weer. 
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Tabel 15: Effect van framing op dimensies van consumentenhouding ten opzichte van Fair Trade 

Dimensies van consumentenhouding 

ten opzichte van Fair Trade 
Colruyt Vredeseilanden Testframe Controle 

5,55 4*  5,65 4** 5,69 1** 4*** 5,42 
Kennis 

Totale steekproef 

Studentensteekproef 5,54 4* 5,61 4** 5,69 1* 4*** 5,39 

4,76 5,02 1** 4* 5,00 1** 4* 4,86 
Betrokkenheid 

Totale steekproef 

Studentensteekproef 4,70 5,02 1** 4** 4,96 1** 4* 4,81 

4,92 5,01 5,10 1** 4,99 
Bezorgdheid 

Totale steekproef 

Studentensteekproef 4,85 4,97 5,03 1* 4,96 

5,92 6,01 6,00 6,05 1* 
Geloofwaardigheid 

Totale steekproef 

Studentensteekproef 5,94 5,97 5,96 6,02 

6,04 6,07 6,14 6,15 1* 
Instemming 

Totale steekproef 

Studentensteekproef 6,01 5,98 6,13 2* 6,18 1, 2** 

5,36 5,44 5,59 1** 2* 5,47 
Vertrouwen 

Totale steekproef 

Studentensteekproef 5,32 5,31 5,55 1, 2** 5,48 1, 2* 

5,69 5,79 5,84 1** 5,86 1** 
Belang 

Totale steekproef 

Studentensteekproef 5,65 5,70 5,80 1** 2* 5,83 1** 2* 

4,27 4,40 4,61 1,2** 4,56 1**2* 
Neiging tot kopen 

Totale steekproef 

Studentensteekproef 4,07 4,23 4,49 1***2** 4,49 1,2** 

4,82 4,92 5,16 1*** 2,4** 5,00 1** 
Attitude tov prijs 

Totale steekproef 

Studentensteekproef 4,75 4,81 5,07 1,2** 4,96 1**2* 
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Tabel 15 (vervolg): Effect van framing op dimensies van consumentenhouding ten opzichte van Fair Trade 

4,54 4,74 1** 4,85 1** 4,86 1** 
Interesse 

Totale steekproef 

Studentensteekproef 4,42 4,66 1** 4,71 1** 4,82 1** 

4,81 4,83 4,97 1, 2** 4,86 
Waargenomen effectiviteit 

Totale steekproef 

Studentensteekproef 4,73 4,75 4,91 1** 2* 4,83 

3,74 3,85 3,77 3,70 
Liefdadigheid 

Totale steekproef 

Studentensteekproef 3,98 3,94 3,90 3,92 

2,15 2,14 2,18 2,16 
Kolonialisme 

Totale steekproef 

Studentensteekproef 2,16 2,13 2,19 2,17 

5,60 5,80 1* 5,83 1** 5,80 1* 
Kennis verkooppunten 

Totale steekproef 

Studentensteekproef 5,47 5,71 1* 5,76 1** 5,74 1** 

5,09 2,3** 4,85 4,78 4,95 
Waargenomen toegankelijkheid  

Totale steekproef 

Studentensteekproef 4,95 3* 4,83 4,73 4,90 
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Deelnemers beschikten naar eigen zeggen over een goede kennis van het concept Fair Trade. Het 

lezen van een tekst verhoogde die zelfs nog en dit effect was het meest uitgesproken voor het 

testframe. Wat de betrokkenheid tot Fair Trade betreft, zorgde zowel het lezen van de 

Vredeseilandentekst als van het testframe voor een stijging. De bezorgdheid van deelnemers nam 

lichtjes toe wanneer ze het testframe lazen ten opzichte van lezers van de Colruyttekst. De 

geloofwaardigheid van de problemen van producenten in het Zuiden werd nauwelijks beïnvloed 

door de verschillende teksten. We stelden wel een lichte daling van de geloofwaardigheid vast 

bij lezers van de Colruyttekst in vergelijking met de controlegroep. Hoewel de meeste 

deelnemers akkoord gingen met de principes van Fair Trade, stelden we ook hier vast dat voor de 

totale steekproef de lezers van de Colruytboodschap minder met deze principes instemden. Dit 

effect was meer uitgesproken bij studenten. Nog bij studenten werd hun instemming met Fair 

Trade negatief beïnvloed door het lezen van het Colruyt- of de Vredeseilandenframe.  

Verder stelden we vast dat wanneer deelnemers het testframe lazen hun vertrouwen in het 

Fair Trade label, het belang dat zij hechtten aan Fair Trade, hun neiging tot kopen én hun attitude 

ten opzichte van de prijs alle vier beter scoorden dan de groepen die een andere tekst gelezen 

hadden. In vergelijking met de controlegroep daalde het belang, de neiging tot kopen en de 

attitude ten opzichte van de prijs na het lezen van de Colruyttekst voor zowel de totale steekproef 

als de studentensteekproef. Voor de tekst van Vredeseilanden geldt dit enkel voor de 

studentensteekproef. Lezers van de Colruyttekst gaven in hun antwoorden ook aan minder 

geïnteresseerd te zijn in Fair Trade producten dan de andere drie groepen. Een volgend effect van 

het testframe was dat het de waargenomen effectiviteit van consumptie ten opzichte van de 

Colruytgroep en de Vredeseilandengroep doet stijgen. Wie het testframe las, dacht met andere 

woorden dat Fair Trade een betere en effectievere oplossing is om de problemen van 

boerenfamilies in het Zuiden aan te pakken dan wie een andere tekst las. Voor de variabelen 

liefdadigheid en kolonialisme had het lezen van een tekst geen effect op de mening van 

consumenten. Respondenten associeerden Fair Trade overigens niet echt met kolonialisme en 

lieten in het midden of Fair Trade liefdadigheid is. Het lezen van de Colruyttekst had bij 

deelnemers een negatief effect op de kennis van verkooppunten, maar wie de Colruyttekst las, 

vond dat hij ten opzichte van de lezers van de twee andere teksten minder moeite moest doen om 

Fair Trade producten te kopen. Voor lezers van de Vredeseilandentekst en het testframe leken 
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Fair Trade verkooppunten met andere woorden moeilijker toegankelijk. Dit effect was minder 

uitgesproken in de studentensteekproef. 

 

4.3.6 Marketing van Fair Trade producten 

Interessant voor de marketers van Fair Trade producten zijn de stimulansen, redenen en drempels 

die consumenten aangeven om Fair Trade producten te kopen en de kanalen waarlangs ze het 

liefst hierover geïnformeerd willen worden. Wij overlopen in deze paragraaf de resultaten van 

het laatste deel van de internetenquête. 

 

Stimulansen 

Tabel 16 geeft een overzicht van de antwoorden van de deelnemers op de vraag wat hen zou 

aanmoedigen om Fair Trade producten te kopen. 

 

Tabel 16: Stimulansen die respondenten aangeven om Fair Trade producten te kopen 

Stimulansen 
Aantal keer 

vermeld 

% 

(bij n=1617) 

Ruimere beschikbaarheid in gewone supermarkten 1127 69,7 

Meer garanties dat mensen in het Zuiden er baat bij hebben 856 52,9 

Een breder assortiment van Fair Trade producten 782 48,4 

Meer informatie over de betekenis en de normen 647 40,0 

Een lagere prijs voor Fair Trade producten 617 38,2 

Fair Trade producten en verpakkingen meer herkenbaar maken 503 31,1 

Meer reclame maken voor Fair Trade 489 30,2 

Een kleiner milieu-impact van Fair Trade producten 422 26,1 

Verkooppunten meer toegankelijk maken (openingsuren, ...) 407 25,2 

Meer verse Fair Trade producten 286 17,7 

Meer gezonde Fair Trade producten 211 13,0 

Betere smaak van Fair Trade producten 183 11,3 

Beter uitzicht van Fair Trade producten 140 8,7 

Mooiere etalage 48 3,0 
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Met ruime voorsprong op de eerste plaats vermeldden respondenten dat een ruimere 

beschikbaarheid in gewone supermarkten hen zou aanzetten tot meer Fair Trade consumptie. 

Meer dan de helft van de deelnemers gaf ook aan dat meer garanties dat mensen in het Zuiden 

baat hebben bij Fair Trade projecten een stimulans zou zijn. Verder stonden een breder 

assortiment, meer informatie over Fair Trade en een lagere prijs van Fair Trade ook hoog in de 

rangschikking. Opvallend was dat de prijs door nog geen 4 op 10 mensen aangehaald wordt en 

dat meer reclame slechts 3 op 10 zou stimuleren.  

 

Redenen 

De redenen om Fair Trade producten te kopen die respondenten aangeven worden in Tabel 17 

weergegeven. 

Tabel 17: Redenen die respondenten aangeven om Fair Trade producten te kopen 

Redenen 
Aantal keer 

vermeld 

% 

(bij n=1617) 

Een eerlijke prijs voor de producenten in het Zuiden   1073 66,4 

Uit respect voor de producenten  718 44,4 

Om de strijd aan te gaan tegen een onrechtvaardig handelssysteem  665 41,1 

Een veilig en eerlijk productieproces   626 38,7 

Om goed te willen doen voor anderen   581 35,9 

Behoud van waardigheid en autonomie van de producenten   441 27,3 

Als signaal naar de supermarkten om rekening te houden met de 

problemen van boerenfamilies in het Zuiden   441 27,3 

De smaak  379 23,4 

De kwaliteit   364 22,5 

Uit liefdadigheid  343 21,2 

Geen idee  297 18,4 

De beschikbaarheid in de winkel   182 11,3 

Het imago  164 10,1 

De prijs   71 4,4 

Om eens te proberen  49 3,0 

De gebruiksvriendelijkheid   35 2,2 
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Twee derde van de respondenten kocht Fair Trade producten opdat producenten in het Zuiden 

een eerlijke prijs zouden krijgen. Uit respect voor de producenten stond op de tweede plaats. De 

strijd tegen een onrechtvaardig handelssysteem, een veilig en eerlijk productieproces en goed 

willen doen voor anderen werden door meer dan 1 op 3 respondenten aangehaald als reden. Ook 

het behoud van waardigheid en autonomie van de producenten, de signaalfunctie, de smaak en de 

kwaliteit waren belangrijke redenen om Fair Trade producten te kopen. 

 

Drempels 

Niet iedereen koopt Fair Trade en Tabel 18 geeft de belangrijkste drempels weer die 

respondenten aanhalen om geen Fair Trade te kopen. 

 

Tabel 18: Drempels die respondenten aangeven om geen Fair Trade producten te kopen 

Drempels 
Aantal keer 

vermeld 

% 

(bij n=1617) 

Te hoge prijs 700 43,3 

Uit gewoonte 519 32,1 

Ik heb er niet aan gedacht 312 19,3 

Niet genoeg informatie beschikbaar (kwantiteit) 224 13,8 

Overaanbod aan ‘Goede Doelen’ die op mijn geweten spelen  193 11,9 

Slechte of onvolledige informatie beschikbaar (kwaliteit) 137 8,5 

Mindere kwaliteit van Fair Trade producten 132 8,2 

Slechte smaak van Fair Trade producten 107 6,6 

Onbetrouwbaar label 76 4,7 

Geen idee 26 1,6 

Slecht imago van Fair Trade producten 23 1,4 

 

Veruit de belangrijkste drempel om geen Fair Trade producten te kopen was volgens 

respondenten de te hoge prijs ervan. Op de tweede plaats gaven respondenten aan dat hun 

gewoontes een drempel vormen. 2 op 10 respondenten vermeldden dat ze er niet aan gedacht 

hebben en ook onvoldoende (kwantiteit) of onvoldoend goede (kwaliteit) informatie over Fair 
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Trade weerhield respondenten ervan Fair Trade producten aan te kopen. Het overaanbod aan 

Goede Doelen die op het geweten spelen werd door ruim 1 op 10 respondenten aangehaald. 

Kanalen 

Wat is het meest gepaste kanaal om consumenten over Fair Trade te informeren? Tabel 19 geeft 

weer wat respondenten geantwoord hebben. 

 

Tabel 19: Kanalen waarlangs respondenten het liefst geïnformeerd worden over Fair Trade 

Meest gepaste kanaal 
Aantal keer 

vermeld 

% 

(bij n=1617) 

Promotie in de winkel zelf 885 54,7 

Reclame op TV, in tijdschriften, kranten 821 50,8 

Labels en etiquettes op het product zelf 692 42,8 

Een reclamecampagne die uitgaat van de overheid 668 41,3 

Via mond-tot-mond reclame 586 36,2 

Posters en affiches in het straatbeeld 577 35,7 

Een documentaire op TV 490 30,3 

Op een event/festival/... 415 25,7 

Een informatiebrochure 354 21,9 

 

De respondenten zouden het liefst geïnformeerd worden door promotie in de winkel zelf. 

Daarnaast vond meer dan de helft reclame over Fair Trade op TV of in tijdschriften en kranten 

gepast. Labels en etiquettes, een reclamecampagne die uitgaat van de overheid, mond-tot-mond 

reclame en posters en affiches in het straatbeeld behoorden verder volgens respondenten tot de 

meest gepaste kanalen. 

 

4.3 Focusgroepgesprekken 

In dit deel bespreken we de resultaten van de 5 focusgroepgesprekken waar in totaal 32 

consumenten bij betrokken waren. De gesprekken waren semi-gestructureerd: ze waren 

gebaseerd op een op voorhand opgestelde leidraad, maar er werd voldoende ruimte gelaten om 

van die leidraad af te wijken (Morgan, 1988). De verwerking ervan gebeurde op interpretatieve 
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basis waarbij we ons baseerden op de uitgetypte verslagen
15
. Door de beperkte omvang van deze 

fase van het onderzoek kunnen we onze conclusies niet veralgemenen. De bedoeling ervan was 

vooral om de resultaten van de internetenquête beter te kunnen begrijpen. 

Op basis van de structuur van de leidraad zonderen we enkele algemene tendensen af die 

we duiden aan de hand van citaten. Het eerste deel gaat over relevante opvattingen, attitudes en 

gedragspatronen van deelnemers ten opzichte van het concept Fair Trade. Daarna komen de 

reacties van deelnemers op de drie teksten ter sprake. Tot slot bespreken we de meningen van 

deelnemers ten opzichte van enkele geselecteerde beleidsmaatregelen. 

 

4.3.1 Verkenning van het concept Fair Trade 

In het eerste deel van elk focusgroepgesprek verkenden we de opvattingen, attitudes en 

gedragspatronen die consumenten hebben met betrekking tot Fair Trade. We bespraken waar het 

volgens hen over ging, hoe zij zich erover voelden en waarom ze de producten al dan niet 

kochten. 

 

Kennis 

Alle deelnemers, op één laaggeschoolde vrouw na, hadden al gehoord van het begrip Fair Trade. 

Zij die er meer vertrouwd mee waren, stelden het spontaan gelijk aan eerlijke handel. 

Deelnemers associeerden de term met “een eerlijke prijs aan boeren in het Zuiden geven”. 

Vooral het sociale aspect kwam spontaan ter sprake: Fair Trade zorgt ervoor dat “boeren en 

producenten niet uitgebuit worden”, “op een menswaardige manier betaald en behandeld 

worden” en dat “kleine boeren de winsten ervan over houden, niet de importeurs”. Producenten 

krijgen dankzij Fair Trade “het geld dat ze verdienen” en “loon naar werken”. Sommige 

deelnemers koppelden er ook een luik sensibilisering aan: 

 

“Door dat Fair Trade initiatief op te starten, doordat veel mensen dat kennen, is dat ook 

naar de politiek toe iets is waar je rekening mee kan houden. Noem het een oppositie ten 

                                                 

15
 Deze uitgetypte verslagen zijn op verzoek verkrijgbaar bij de thesisstudent. 
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opzichte van de heersende machten. Een alternatieve handelswijze, dat ook tot een 

bepaalde bewustmaking kan leiden.” 

(vrouw met universitair diploma) 

 

Tot slot werd Fair Trade door sommige deelnemers ook gelinkt aan ecologische productie:  

 

“(...) dat het product op een relatief normale manier geproduceerd wordt. Dus niet erg 

verwerkt. Ik bedoel, ze zijn niet strikt biologisch, maar ze zijn niet erg opgefokt. Tussen 

de twee, dus normaal geproduceerd” 

(vrouw met diploma Hogeschool) 

 

Attitude 

De meeste deelnemers hadden een positieve attitude ten opzichte van het concept Fair Trade en 

waren duidelijk geïnteresseerd om er meer over te weten te komen, ook zij die er op voorhand 

nog nooit of nauwelijks van gehoord hadden. Ze gingen akkoord met de principes ervan en 

vonden het een “heel mooi initiatief”, alleen “jammer dat het zo kleinschalig blijft”. Die 

kleinschaligheid deed veel deelnemers geloven dat het geen structurele oplossing biedt voor “alle 

problemen van die boeren”. Het was eerder een “druppel op een hete plaat”, “een maatregel die 

het geweten sust”.  

 

“ik vind dat een mooi initiatief en ik zou dat willen steunen, maar ik doe dat eigenlijk 

niet. De oplossing denk ik niet dat dat is, ik denk dat dat nooit de grootschalige oplossing 

gaat zijn. (Waarom denk je dat?) Mensen gaan dat nooit grootschalig kopen, Ik denk dat 

mensen altijd het goedkoopste gaan kiezen. Ik denk dat dat nooit echt groot gaat worden. 

Die standaard gaat volgens mij nooit echt overal aanvaard worden.” 

(studente bio-ingenieur) 

 

Doordat het kleinschalig blijft, zagen mensen het als een marginaal verschijnsel, “iets dat weinig 

kan doen tegen alle grote multinationals die de prijzen bepalen”. Volgens sommige deelnemers 

lag het nut ervan daarom vooral in de signaalfunctie: 
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“Ik ben er voor. Dat moet er zijn en het heeft zeker nut. Meer nog dan het feit dat je die 

boeren helpt, toon je aan dat de mensen erom geven. Buiten het feit dat je dus specifieke 

mensen helpt, geef je een teken over wat de mensen belangrijk vinden en zo kunnen grote 

merken rekening houden met wat de mensen willen als ze beter willen verkopen.” 

(student bio-ingenieur) 

 

De houding die deelnemers aannamen ten opzichte van de problemen van kleinschalige 

boerenfamilies is daarom dubbel: enerzijds beseften ze hun macht als consument en de 

verantwoordelijkheid die daarmee gepaard gaat:  

 

“Wij (consumenten) kunnen kiezen. Wij moeten signalen geven dat wij daar enigszins 

om geven en dan pas gaat de regering daar naar luisteren. De overheid zou een 

weerspiegeling moeten zijn van de maatschappij en als het de kiezers niet interesseert 

waarom zou de overheid er dan moeite in steken.”  

(studente bio-ingenieur)  

 

Anderzijds voelden ze zich machteloos om iets te veranderen en hadden ze het gevoel dat ofwel 

alles “door hoge pieten” boven hun hoofd beslist wordt ofwel dat “de wereldeconomie gewoon 

zo werkt en dat mensen kopen wat het goedkoopste is”. 

Bij sommige deelnemers leefde verder de gedachte dat Fair Trade de regel zou moeten zijn 

en geen uitzondering. Verschillende deelnemers vermeldden ook het kwaliteitsvolle imago, al 

vonden niet alle deelnemers dat Fair Trade producten altijd lekkerder zijn: 

 

“Wat hier nog niet aan bod is gekomen dat is dat de producten van ginderachter, die Fair 

Trade producten, dat zijn wel goede producten. De koffie van Fair Trade vind ik beter 

dan de koffie die ik koop van de Colruyt met de minste prijs. Qua kwaliteit is dat dus echt 

heel goed. Moesten wij de mogelijkheid hebben om die te kopen, dan zouden wij die 

kopen, want het zijn dus echt producten van hoge kwaliteit.” 

(vrouw met diploma middelbaar) 
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Marketing van Fair Trade 

Deelnemers vonden een betere distributie van Fair Trade producten belangrijk. Als ze in gewone 

supermarkten beschikbaar zouden zijn, dan zou “men niet meer speciaal naar de Wereldwinkel 

moeten omrijden”. Sommige deelnemers vermeldden ook dat de zichtbaarheid moet verbeteren: 

 

“Dat moet weg uit dat apart hoekske in de supermarkt, dat moet op dezelfde plaats in de 

winkel komen als de A-producten. Het zou bij de rest moeten staan.”  

(man met universitair diploma) 

 

Daarnaast waren vooral de hogere prijs en het gebrek aan bekendheid bij het grote publiek de 

redenen voor de lage verkoop. Verschillende deelnemers vermeldden dat er te weinig promotie 

wordt gemaakt voor Fair Trade producten. “Je moet de Wereldwinkel al bijna binnenstappen om 

te weten wat ze verkopen” zei een studente bio-ingenieur. Respondenten vonden dat ze meer 

gesensibiliseerd mogen worden. 

 

“Iedereen weet het wel, de wil is er wel, maar toch doet niemand het. Misschien wordt 

het niet genoeg tot bij de consument gebracht?”  

(studente bio-ingenieur) 

 

“Ik denk dat mensen duidelijk de boodschap moeten te horen krijgen dat ze Fair Trade 

kunnen kopen, dat is het voornaamste. Meer kan je niet doen, de mensen moeten dan 

maar zelf zien.”  

(man met een diploma Hogeschool) 

 

Niet alle deelnemers hadden volledig vertrouwen in het Fair Trade label. Omdat Fair Trade 

producten geloofsgoederen zijn, is die geloofwaardigheid van Fair Trade producten nochtans 

uiterst belangrijk:  

“Ik vraag me soms af of dat die producten wel echt zijn. Kunt ge daar wel 100% zeker 

van zijn. Ge hoort toch vaak verhalen dat er veel addertjes zijn, dat die boeren soms wel 

slecht betaald worden.”  

(vrouw met diploma Hogeschool) 
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Enkele deelnemers vermeldden ook dat we een morele schuld of een verplichting hebben om de 

toestand in het Zuiden te verbeteren:  

 

“We mogen toch een eigen verantwoordelijkheid nemen. Hun problemen zijn voor een 

groot deel een erfenis van wat wij daar allemaal uitgespookt hebben.”  

(student bio-ingenieur) 

 

“In ieder geval is het probleem historisch gegroeid. Als wij zo te zeggen Afrika nooit 

ontdekt hadden dan zou dat het ideale zijn. Dat is misschien grof om te zeggen. Die 

hadden zich op een totaal andere manier ontwikkeld, op hun eigen tempo en niet met al 

die westerse invloeden. Wij zijn ze daar gaan leegplukken. (...) Wij hebben het probleem 

gemaakt, nu moeten we het ook maar oplossen.” 

(Man met diploma Hogeschool) 

 

Naast de beschikbaarheid, de prijs en de bekendheid vermeldden ten slotte nog enkele 

deelnemers de aantrekkelijkheid van de verpakking als belangrijk aankoopcriterium:  

 

“Naar de wijn toe, denk ik, dat ze veel van hun labelling zouden kunnen verbeteren als ze 

er meer aandacht aan zouden besteden. Bijvoorbeeld op hun label ziet ge dikwijls een 

boer staan en dat is te begrijpen, maar veel mensen kopen wijn op de etiquette en op hoe 

dat de fles eruit ziet. Ik denk dat als je dat meer zou stroomlijnen er meer verkocht zou 

worden. Het kan heel veel mensen afschrikken door zo een aparte etiquette te gebruiken.”  

(man met universitair diploma) 

 

Gedragspatronen 

Weinig deelnemers deden consequent extra inspanningen om bewust Fair Trade producten te 

kopen waardoor regelmatige Fair Trade aankopen zeldzaam zijn. Een positieve houding 

tegenover Fair Trade wil dus niet zeggen dat mensen deze producten ook gaan kopen: 
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“Wat mij persoonlijk het meeste opvalt uit dit gesprek is dat ik daar overal wel mee 

akkoord ga, ik keur Fair Trade producten allemaal goed, maar dat ik zelf toch nog nooit 

in een Wereldwinkel ben geweest. Ik denk dat dat bij de meeste mensen wel zo is. 

Iedereen keurt dat wel goed, sociaal nut en we moeten die mensen helpen enzo, maar 

toch koopt niemand dat. (Waarom is dat zo denk je?) Ik denk dat er nog harder op 

gehamerd moet worden omdat het toch nog niet is zoals het moet zijn.”  

(Student bio-ingenieur) 

4.3.2 Reacties op teksten 

Nu bespreken we de reactie van deelnemers op de drie teksten. Eerst geven we hun houding weer 

ten opzichte van de boodschapper. Daarna overlopen we hoe de verschillende boodschappen 

overkwamen bij deelnemers.  

 

Colruyttekst 

Over supermarktketens 

Deelnemers vonden het een goede zaak dat supermarkten Fair Trade producten opnemen in hun 

assortiment en zagen er een belangrijke rol voor weggelegd. Wel waren ze zeer achterdochtig ten 

opzichte van de motieven van supermarktketens om Fair Trade producten aan te bieden. 

Deelnemers associeerden hen in alle groepen sterk met winstbejag, een topic die erg gevoelig 

lag. Hierdoor namen respondenten een zeer sceptische houding aan, hetgeen de 

geloofwaardigheid van supermarktketens als boodschapper ondermijnde. “Ze willen gewoon hun 

imago oppoetsen”, sprak een vrouw met een diploma Hogeschool. Dit eendimensionale beeld 

van supermarktketens leidde ertoe dat sommige respondenten van mening waren dat “zij het 

menselijke aspect vergeten” en “boerenfamilies in het Zuiden uitbuiten”.  

 

“Ik denk dat die supermarktketens en multinationals zo gericht zijn op winst maken en op 

het commerciële dat ze de kwaliteit en het welzijn van de mens uit het oog aan het 

verliezen zijn en dat kan in die zin ook voor ons nadelig zijn. Die willen echt zoveel 

mogelijk winst maken. (...) Dat voedsel kwaliteitsvol moet zijn, dat wordt dan uit het oog 

verloren.”  

(studente bio-ingenieur) 
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Sommige respondenten namen een meer pragmatische houding in: ook al is het de 

supermarktketen om ‘window-dressing’ te doen, als het resultaat hetzelfde is, dan is de 

onderliggende reden van geen belang. Er is ook sprake van enige nuance: sommige deelnemers 

toonden meer begrip en stelden zich realistischer op ten opzichte van bedrijven. Een studente 

bio-ingenieur vermeldde dat “multinationals ook projecten hebben” en dat “je het niet te zwart-

wit mag zien van multinationals slecht en Fair Trade goed”. Bovendien zouden onverantwoorde 

supermarkten onmogelijk kunnen overleven als er geen vraag was naar hun producten:  

 

“Je mag multinationals niet kwalijk nemen dat ze winst maken. Ze gaan alleen maar dat 

doen wat de klant van hen vraagt. In die zin is het de consument helemaal op het einde 

die de verantwoordelijkheid draagt.”  

(student bio-ingenieur) 

 

Andere respondenten gaven ook aan dat supermarktketens tot veel goeds in staat zijn. Ze worden 

als efficiënt bestempeld, waardoor ze potentieel veel kunnen veranderen “als je ze in de juiste 

richting stuurt”. Als ander positief punt vermeldden respondenten dat supermarktketens de 

toegankelijkheid van Fair Trade producten sterk kunnen verhogen: 

 

“Die (supermarktketens) kunnen de drempel wel heel hard verlagen. Als ge dan Fair 

Trade wilt kopen, dan moet ge niet altijd speciaal nog naar de Wereldwinkel gaan, maar 

dan zijt ge verplicht elke keer aan het rek te kiezen: ga ik voor de Fair Trade of voor de 

niet-Fair Trade. Dan kunt ge het niet op iets anders steken. In die zin maken die 

(supermarktketens) het veel gemakkelijker. En ook, die winkels doen alleen maar wat de 

vraag is. Als die ondervinden dat een bepaald publiek Fair Trade wil kopen, dan gaan ze 

dat aanbieden. En dan kan je hen het moeilijk kwalijk nemen als ze het niet doen.”  

(student bio-ingenieur) 

 

Een andere belangrijke rol voor supermarktketens zien respondenten in het “uit de 

geitenwollensokkenhoek halen” van Fair Trade: 
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“Ik ben zelf geen economist, maar ik denk dat het beter is toch een beetje die 

economische wetten te volgen omdat ik denk dat je dan veel meer kan bereiken. Je moet 

dat (Fair Trade) uit de geitenwollensokkenhoek halen.”  

(man met universitair diploma) 

 

Over de tekst16 

Respondenten vonden het een duidelijke tekst waarvan de essentie makkelijk te vatten was. In 

vergelijking met de tekst van Vredeseilanden kwam deze “heel wat minder overdreven” over.  

 

“Praktischer, concreter en minder promotend.” 

(vrouw met universitair diploma) 

 

Hoewel deelnemers het er over eens waren dat het een goede zaak is dat supermarktketens Fair 

Trade producten aanbieden, zijn er veel die de tekst niet geloofwaardig of “te rooskleurig” 

vonden. Ofwel geloofden respondenten niet dat supermarktketens zelf respectvolle 

handelsrelaties uitbouwen: 

 

“Ik denk eerder dat supermarkten producten kopen waarvan ze weten dat er een 

engagement gebeurd is. Ik denk dat er niet veel Fair Trade merken zijn die door 

supermarkten zelf gecreëerd zijn. Die laten eerder Oxfam ofzo toe in hun assortiment. Ik 

denk niet dat ze zelf echt projecten gaan opzetten.”  

(student bio-ingenieur) 

 

Ofwel trokken deelnemers de motieven in vraag en waren ze van mening dat supermarktketens 

enkel Fair Trade producten aanbieden omdat ze “een gat in de markt gevonden hebben”. 

Respondenten waren uiterst achterdochtig: 

 

                                                 

16
 Interessant te vermelden is dat de tekst van Colruyt in één van de focusgroepgesprekken herkend werd als zijnde 

een tekst van Colruyt. Ook volgens klanten bevatte het blijkbaar ‘de geest van Colruyt’. 
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“Ik vraag me af of het echt te doen is om dat verantwoordelijkheid willen opnemen, en 

niet rond het commerciële. Om hun imago op te poetsen. Ik vraag me af of het bij hen 

echt te doen is om dat engageren. Ik denk persoonlijk dat dit eerder een verkoopstechniek 

is. Ik denk niet dat ze echt op grote schaal iets willen veranderen. Misschien wel een 

klein rekje, maar als je dan ziet wat er in de rest van de winkel staat: dat is allemaal niet 

Fair Trade.”  

(student bio-ingenieur) 

 

De ongelijke onderhandelingsmacht tussen kleinschalige boerenfamilies en “grote 

multinationals” werd door sommige deelnemers spontaan als één van de grootste problemen van 

boerenfamilies vermeld: 

 

“... dat die boeren uitgebuit worden door de grote aankopers. Ze (boeren) moeten hun 

producten aan hun prijs verkopen. Wereldspelers die de koffie aankopen, die verkopen 

koffie aan een prijs en dan zeggen die: jullie geven hem of jullie houden hem.”   

(vrouw met diploma Hogeschool) 

 

Veel respondenten vroegen zich ook af “wat er met het geld gebeurt”. Dit was niet enkel het 

geval voor supermarkten, ook van Wereldwinkels en NGO’s in het algemeen werd een grote 

openheid gevraagd. Deelnemers wilden duidelijkheid over de kostenstructuur van de Fair Trade 

keten en over de voorwaarden waaraan partners in het Zuiden moeten voldoen: 

 

“Gaan zij (supermarktketens) daar winst op maken? Of gaan ze de kosten doorrekenen 

via andere producten? Hoe gaat het werken?”  

(vrouw met diploma Hogeschool) 

 

Specifiek over de inhoud van de tekst werd het feit dat “boeren hierdoor op termijn op hun eigen 

benen kunnen staan en op die manier meewerken aan de ontwikkeling van hun land” in twijfel 

getrokken. Mogelijk als reactie op de boodschapper heerste er bij sommige deelnemers schrik dat 

boerenfamilies in het Zuiden afhankelijk zouden worden van Fair Trade. 
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“Ik denk dat er een kleine nuance fout in zit: waarom staat er onderaan voorlaatste zin 

‘daardoor zullen de boeren op lange termijn op hun eigen benen kunnen staan’? Volgens 

mij zullen die blijven functioneren onder het Fair Trade logo en op het moment dat ze 

daaruit stappen zullen ze een nieuwe afzetmarkt moeten zoeken. Ik denk dat dat niet zo 

eenvoudig is. Ze worden afhankelijk van Fair Trade en ergens zullen ze wel afhankelijk 

blijven. Als ze daaruit stappen zullen ze altijd een stapje terug moeten doen omdat ze 

geen afzet meer vinden.”  

(studente bio-ingenieur) 

Vredeseilandentekst 

Over NGO’s 

Deelnemers hadden over het algemeen een positieve houding ten opzichte van NGO’s en als 

boodschapper bleken ze geloofwaardig. Wel vonden deelnemers het belangrijk dat NGO’s 

professioneel geleid worden en ook de duurzaamheid van projecten uitgevoerd door NGO’s was 

een vaak vermeld criterium om ze te steunen. Respondenten wilden verder bewijs van de goede 

besteding van de middelen die aan hulporganisaties worden gegeven. Gevraagd naar hun rol 

binnen internationale handel antwoordde één van de respondenten:  

 

“Ze zijn zo een beetje het geweten van onze maatschappij. Ze zorgen bij de regeringen en 

bij de multinationals voor dat stemmeke in het achterhoofd: dat niet iedereen akkoord 

gaat met dat wat wij doen. Ze zijn nodig zoals er bijvoorbeeld ook een groene partij 

nodig is om voor het milieu te zorgen. (...) Zonder NGO’s zou er geen Fair Trade 

bestaan.”  

(student bio-ingenieur) 

 

Weliswaar luistert niet iedereen naar dat “stemmeke”: 

 

“Ze fungeren denk ik ook een beetje als lobbygroep. Zoveel mogelijk de goede richting 

aan te geven, maar het lijkt alsof daar nooit echt naar geluisterd wordt door de overheid 

en grote bedrijven. Als het G8-top is, is er toch altijd een betoging bij en een alternatieve 

top, maar dat haalt precies niet zoveel uit.’  

(student bio-ingenieur) 
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In verschillende groepen hadden sommige deelnemers echter een sceptischere attitude ten 

opzichte van NGO’s omdat ze “veel geld opslorpen” of “niet zo veel concreets doen”: 

 

“zo, ik kan daar niet meer op zeggen” (wijst naar zijn hemdzakje: ‘ze steken geld in hun 

zakken’) 

(man met middelbaar diploma) 

 

‘Ik ben het niet altijd eens met mensen van NGO’s omdat er veel geld aan blijft plakken. 

Er is een hele organisatie die daarop leeft en teert en die dikwijls niet zo veel concreets 

doet”  

(man met universitair diploma)  

 

Er bestond ook schrik dat NGO’s “zich soms te veel moeien in de plaatselijke cultuur” en dat 

“mensen in het Zuiden afhankelijk worden van ons”. 

 

“Het feit dat ge zegt dat 1/7
de
 van de wereldbevolking honger lijdt dat is een serieus 

probleem, maar ga je dat zo (met Fair Trade) uiteindelijk oplossen? Ik weet het niet, want 

uiteindelijk als het westen dan zegt: “we doen niet meer mee”, dan zijn die mensen terug 

in zak en as. Uiteindelijk, aan het fundament raak je niet. Men ziet dat men een inkomen 

heeft, maar voor een stuk is men weer afhankelijk van het westen.”  

(vrouw met diploma Hogeschool) 

 

Over de tekst  

De boodschap van Vredeseilanden werd over het algemeen positief onthaald. Deelnemers 

konden probleemloos weergeven waar het om draaide en vonden het een geloofwaardige tekst. 

Het is duidelijk een verhaal dat mensen al kennen. De toon ervan en het gebruik van sommige 

termen, bijvoorbeeld ‘een wilde kapitalistische context’ werkten echter polariserend en vielen 

niet steeds in goede aarde. Sommige respondenten vonden het “nogal zwart-wit geschetst”, 

“ongenuanceerd” en “duidelijk geschreven door iemand die pro-NGO is, Monsanto of Del 

Monte gaan dit nooit schrijven” (man met universitair diploma). Maar dan nog meenden 

deelnemers in alle groepen dat wat er stond wel waar was. 
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“Het is nogal sloganesk, maar ik kan me er wel in vinden.”  

(student bio-ingenieur) 

 

“Alles wat er in staat is waar he” 

“Awel ja, dat denk ik dus ook he” 

(twee vrouwen met een middelbaar diploma) 

 

De term “zwakke regimes” associeerden deelnemers met corruptie in het Zuiden. “Wilde 

kapitalistische context” deed hen denken aan:  

 

“Vrijhandelszones ofzo? Grote bedrijven concurreren de kleintjes eruit en daar valt niet 

veel aan te doen. Er is weinig regelgeving voor. Misschien zijn er wel regels, maar 

niemand houdt zich eraan.”  

(student bio-ingenieur) 

 

Vermoedelijk als gevolg van de polariserende toon krijgt het begrip Fair Trade een zeer 

alternatieve connotatie. Sommige deelnemers stelden in vraag of dat het concept op zich wel 

duurzaam is: 

 

“Ze (NGO’s) willen die (producenten in het Zuiden) blijkbaar altijd helemaal uit het 

systeem van de wereldmarkt halen. Maar kunt ge ze niet mondiger maken, groeperen en 

beter opleiden vanuit het systeem van de wereldmarkt. Dat lijkt mij misschien duurzamer. 

In plaats van die uit dat systeem te halen en helemaal apart te begeleiden en zeggen: “Wij 

begeleiden u en wij kopen van u”. Nu bouwt ge eigenlijk een apart systeem op naast het 

wereldhandelssysteem dat er al bestaat. Dat is misschien niet duurzaam op zich want ge 

verandert niets essentieels aan het wereldsysteem.”  

(student bio-ingenieur) 

 

De laatste zin van de tekst slaat dan weer zeer goed aan: 
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“De laatste zin in de tekst vind ik heel goed, vat dat eigenlijk heel mooi samen. Ze 

zeggen gewoon dat het niet meer kan.”  

(studente bio-ingenieur) 

 

“Het einde van de tekst is wel goed. Ik denk dat je de mensen zo moet aanspreken.”  

(vrouw met universitair diploma) 

 

Testframe 

Over wetenschappers 

Op de vraag wat de rol is van wetenschappers voor Fair Trade hadden weinig respondenten een 

antwoord. Ook als boodschapper bleken wetenschappers onverwacht:  

 

“Bij wetenschappers denk ik aan fysica en chemie enzo en dat heeft daar weinig mee te 

maken. Economen en politici, die hebben daar meer mee te maken, maar pure 

wetenschap komt daar volgens mij totaal niet bij te zien, meer handelsingenieurs.”  

(student Bio-ingenieur) 

 

Geloofwaardig zijn ze alleszins: 

 

“Ik denk wel dat ze een voortrekkersrol hebben. Zelfs al is dat een chemicus, of een 

fysicus, als die zijn mening over Fair Trade in de krant staat, als die zegt: “Ja, ik ben 

daarvoor”, denk ik dat er veel mensen zich daarbij kunnen aansluiten.”  

(studente Bio-ingenieur) 

 

Over het testframe 

Deze tekst klonk nieuw voor vele respondenten en “minder gekleurd” dan de tekst van 

Vredeseilanden: 

 

 

“Deze is veel neutraler, het klinkt meer als iets dat uit een rapport komt.”  

(vrouw met universitair diploma) 
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“Er staat dat ook de wetenschappers zeggen dat Fair Trade wel degelijk zijn nut zou 

hebben. Ik vind het ook wel raar, het is de eerste keer dat ze zeggen dat het ook 

problemen voor ons zou veroorzaken en dat de consument toch een groot deel van de 

macht zou hebben.”  

(student Bio-ingenieur) 

 

Er valt echter zeker nog te sleutelen aan deze boodschap, zowel aan de vorm als aan de inhoud. 

Veel respondenten ondervonden door de zware stijl moeilijkheden bij het lezen. De tekst was 

“onduidelijk”, “niet concreet genoeg”, “niet vlot leesbaar” en “te langdradig”: 

 

“Dit is geen commerciële tekst.”  

“Ja, duidelijk een wetenschapper die dit geschreven heeft.” 

(twee mannen met universitair diploma) 

 

Wat de inhoud betreft moet gezocht worden naar een andere manier om de beeldspraak van het 

FrameWorks Institute op Fair Trade toe te passen. Het beeld van “steunpilaren van onze 

voedselvoorziening” werd door deelnemers niet begrepen. Ze konden zich er niets bij voorstellen 

en zagen niet in “hoe Fair Trade er voor zou kunnen zorgen dat de steunpilaren van onze 

voedselvoorziening overeind blijven”.  

 

“Steunpilaren, zijn dat dan de boeren?”  

(vrouw met diploma Hogeschool) 

 

“Misschien bedoelen ze de zelfvoorziening: het feit dat zelfs het basisvoedsel al door 

multinationals gecontroleerd wordt en dat niemand nog iets in zijn achtertuin kweekt. De 

zelfvoorziening van iedereen komt in het gedrag. We worden dan heel erg afhankelijk 

van een paar bedrijven.”  

(studente Bio-ingenieur) 

 

Wanneer deelnemers gevraagd werden om hierop door te denken, kwam de tekst bovendien 

ongeloofwaardig over. 
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“Ik weet niet hoe dat komt die steunpilaren, toch zeker niet die van ons.”  

(man met universitair diploma) 

 

“Maar bijvoorbeeld dat met die steunpilaren, wil dat dan zeggen dat Fair Trade ook goed 

is voor ons? En dat we dat dan eigenlijk voor onszelf moeten doen? Want daar ben ik niet 

echt van overtuigd. Ik denk dat ongelijke handelsrelaties in principe voor het Westen 

altijd goed zijn. Ongelijkheid en hen uitbuiten daar worden wij niet slechter van. Maar 

dat weet ik dus niet. Het kan ook zijn dat wij dat hen nodig hebben om ons voedsel te 

garanderen. En dat we dat duurzaam moeten aanpakken. Maar ik denk dat niet. Ik denk 

dat wij eigenlijk lang kunnen blijven uitbuiten.”  

(student Bio-ingenieur) 

 

“Nu lijkt het echt in de tekst dat als je Fair Trade producten koopt dan blijven die 

steunpilaren van onze voedsel bestaan, en anders gaan die wegvallen. Ik begrijp dat echt 

niet.”  

(studente Bio-ingenieur) 

 

Gevraagd naar wat de tekst zou kunnen betekenen, opperden deelnemers allerlei verklaringen: 

 

“Stel het rampscenario: er is volledige ongelijkheid in de wereld en de helft van de 

wereld is in oorlog. Dan denk ik dat dat zeker invloed heeft op onze marktprijs en dat op 

die manier het ook slecht is voor ons.”  

(studente Bio-ingenieur) 

 

“Bedoelt men dat wij ook afhangen van het buitenland en dat die kunnen wegvallen?”  

(vrouw met universitair diploma) 

 

“Misschien kan schaalvergroting ook tot bodemuitputting leiden? Dat het dan allemaal 

niet meer gaat en dan neerstort?”  

(studente Bio-ingenieur) 
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“Misschien wordt er gewoon bedoeld dat als we zo ver blijven gaan, dat ze ginder 

gewoon gaan stoppen. Dat ze op een gegeven moment ginder niet meer kunnen. Wij 

kunnen daar zelf niet voor zorgen. Niemand wil tegen zo’n loon werken misschien, ik 

weet het niet.”  

(student Bio-ingenieur) 

 

Tot slot hadden sommige respondenten moeite met de dubbele rol die supermarkten spelen over 

de drie teksten heen. Enerzijds waren deelnemers achterdochtig en beschuldigden ze 

supermarktketens ervan te veel op winst georiënteerd te zijn. Anderzijds zagen ze een 

betekenisvolle rol voor supermarktketens weggelegd door hun sleutelpositie tussen producenten 

en consumenten. 

 

“Ik vind het eigenlijk heel raar. Langs de ene kant zijn het de supermarktketens die die 

pilaren gaan onderuit halen en langs de andere kant zijn het ook weer supermarktketens 

die die producten willen gaan verkopen. Het zijn zij die uiteindelijk heel die situatie 

creëren en het zijn zij die het nu voor een stuk oplossen.”  

(vrouw met een diploma Hogeschool) 

 

4.3.3 Beleidsmaatregelen 

Ten slotte bespraken we in elk focusgroepgesprek ook nog een reeks geselecteerde 

beleidsmaatregelen. Deelnemers gingen er in het algemeen mee akkoord dat de Vlaamse 

overheid de voorkeur zou moeten geven aan Fair Trade producten. De voorbeeldfunctie van de 

overheid was hiervoor van belang. Iedereen kon zich daarnaast ook vinden in het opnemen van 

de problemen van boerenfamilies in het Zuiden in het leerplan. Over de bijdrage van de Vlaamse 

overheid aan ontwikkelingssamenwerking was er meer discussie. Enerzijds vonden verschillende 

respondenten dat “de Belgische overheid toch wel wat meer inspanning kan leveren” en dat 

“geld geven aan ontwikkelingssamenwerking nuttig besteed is”. Anderzijds waren sommige 

deelnemers van mening dat er “ook in ons land heel arme mensen zijn” en dat “ze dat bedrag 

nooit omhoog zouden trekken als je ziet wat er hier leeft” (vrouw met diploma Hogeschool). 

De meeste deelnemers waren akkoord met eventuele subsidies voor ondernemingen die 

Fair Trade producten verhandelen. Deze vaststelling komt overeen met de vaststelling die 
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Mielants et al. (2003) uit hun focusgroepgesprekken maakten. Tot hun besluit dat niet-Fair Trade 

producten bij wijze van straf kunstmatig duurder moeten worden, komen wij echter niet. 

Deelnemers aan onze focusgroepgesprekken vonden dat de overheid geen hogere belastingen 

kan heffen op producten die geen Fair Trade label dragen omdat consumenten niet gedwongen 

kunnen worden om Fair Trade producten te kopen. Belastingen heffen op niet-Fair Trade 

producten zou bovendien slecht zijn voor het imago van Fair Trade en kon volgens sommige 

deelnemers overkomen “alsof de overheid een extra bron van inkomsten nodig heeft”. Een 

andere deelnemer merkte op dat:  

 

“Met belastingen kan je wel goed sturen, maar er moet wel een draagvlak voor bestaan 

omdat Fair Trade anders een slechte naam krijgt. Dat is dan het verkeerde effect. Terwijl 

het er helemaal om draait dat we een signaal geven met wat we kopen. Door die 

belastingen verzwakt dat signaal doordat mensen dan terug gaan kopen wat het 

goedkoopste is.”  

(student Bio-ingenieur) 

Wat vooral bij laaggeschoolden sterk leefde was het idee dat Fair Trade producten enkel voor 

gegoede consumenten zijn. Vergelijkbaar met de bevindingen van Debomy (2005) konden ze 

zich daarom niet vinden in een extra belasting voor producten zonder Fair Trade label: 

 

“Je kunt de mensen toch niet sensibiliseren door een extra belasting te betalen op voedsel. 

Sommige mensen hebben het nu al heel moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen.”  

(vrouw met diploma middelbare school) 

 

Wanneer deelnemers ten slotte geconfronteerd werden met de gedachte dat supermarkten hogere 

winstmarges kunnen heffen op Fair Trade producten reageerden velen emotioneel en ontstond 

vaak algemene ontsteltenis. De consensus was dat de overheid dit moet kunnen verbieden en 

deelnemers eisten eerlijke informatie en openheid op dit vlak vanwege supermarktketens. 

 

“Ge zit toch met een keten. Iedereen hoort daar bij, begin tot einde. Nu zijn wij het 

eigenlijk die uitgezogen worden!”  
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“Ik begrijp het enerzijds wel, we kunnen het ons misschien wel permitteren, maar waar 

zit die ideologie dan? Dan wil je je goed hart tonen en koop je een pakje minder maar dan 

wel van Fair Trade.” 

“Dit is zeker geen eerlijke handel! Nu zijn wij de dupe in plaats van die boeren.” 

“Ik vind dat wij moeten weten of dit zo is, want als het hier is zoals in Engeland, dan vind 

ik dat een fundamentele oneerlijkheid tegenover de bevolking. Ze mogen geen extra 

winst maken op Fair Trade”  

(gesprek tussen twee vrouwen met een diploma Hogeschool) 

 

“Ja, dat kan niet he.” 

“Dan zijn wij het die uitgebuit worden.” 

“Je mag daarop zeggen wat je wil, dat is wel smerig he. Die (supermarktketens) denken 

dat de consument verwacht dat het meer kost dus mogen zij daar nog eens meer winst op 

maken” 

“Dat is eigenlijk wel hypocriet dan.”  

(gesprek tussen twee studenten Bio-ingenieur) 

 

4.4 Bespreking 

In dit onderdeel bespreken we eerst het effect van de drie frames op basis van de resultaten van 

de internetenquête en de focusgroepgesprekken. We proberen hierbij zoveel mogelijk de 

resultaten van de internetenquête te verklaren aan de hand van zaken die ons tijdens de 

focusgroepgesprekken duidelijk zijn geworden. Daarna geven we een overzicht van de 

belangrijkste stimulansen, drempels en redenen voor Fair Trade consumptie en de meest gepaste 

kanalen waarmee men consumenten over Fair Trade kan informeren. Waar mogelijk vergelijken 

we onze resultaten met die van vroeger onderzoek. We vermelden tot slot ook de belangrijkste 

beperkingen van dit eindwerk.  

 

4.4.1 Het effect van de frames  

Voor de drie frames die we in dit onderdeel achtereenvolgens bespreken, geven we eerst weer 

hoe de tekst bij consumenten overkwam. Vervolgens combineren we informatie verkregen door 
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beide onderzoeksmethoden om het effect van de verschillende frames op de beleidsvoorkeuren 

van consumenten te verklaren. Daarna bespreken we de impact van de blootstelling aan een 

frame op de toewijzing van verantwoordelijkheid en capaciteit om de problemen van 

boerenfamilies in het Zuiden aan te pakken. Tot slot overlopen we de verschuivingen die 

vastgesteld zijn voor verschillende dimensies van consumentenhouding ten opzichte van Fair 

Trade.  

 

Colruytframe 

Consumenten zijn minder vertrouwd met de tekst van Colruyt dan met die van Vredeseilanden. 

Daarnaast stemt deze eerste het minst overeen met het idee dat consumenten al hebben over Fair 

Trade. Dit komt doordat consumenten supermarktketens niet associëren met initiatieven rond 

eerlijke handel en daarnaast hun motieven sterk in vraag trekken. In de ogen van consumenten 

zijn supermarktketens enkel op winst uit en dit zorgt ervoor dat ze met betrekking tot Fair Trade 

geen geloofwaardige boodschapper zijn. Dit wantrouwen vanwege Vlaamse consumenten ten 

opzichte van de motieven van supermarktketens bevestigt de resultaten van Debomy (2005) en 

Aubrun en Grady (2006). Hun studies komen voor respectievelijk Europese en Franse 

consumenten tot gelijkaardige vaststellingen. Wat de toon van dit frame betreft waarderen 

consumenten ten slotte de droge, zakelijke manier van communiceren. 

Samen met het testframe heeft enkel deze tekst een impact op algemene beleidsvoorkeuren 

van consumenten. Voor verschillende algemene beleidsmaatregelen die betrekking hebben op de 

problemen van boerenfamilies in het Zuiden, vergroot ze het publieke draagvlak. Na het lezen 

ervan gaan mensen er meer mee akkoord dat de Vlaamse overheid de voorkeur geeft aan Fair 

Trade producten en dat de problemen van boerenfamilies in het Zuiden worden opgenomen in 

het leerplan. Ook het budget dat overheden in het Noorden vrijmaken voor 

ontwikkelingssamenwerking en investeringen in scholing door overheden in het Zuiden mogen 

toenemen. Wat een eventuele verplichting voor supermarktketens betreft om een bepaalde 

hoeveelheid Fair Trade producten aan te bieden, veroorzaakt deze tekst tegenkanting. 

Vermoedelijk identificeren lezers van de tekst zich met supermarktketens en voelen ze zich er 

daardoor meer tot betrokken. 

De tekst van Colruyt ontneemt overheden in het Noorden zowel verantwoordelijkheid als 

mogelijkheid om de problemen van boerenfamilies in het Zuiden aan te pakken. Ook overheden 
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in het Zuiden en internationale instellingen krijgen minder mogelijkheid toegewezen door de 

lezers van deze tekst. Enkel bij studenten zorgt de tekst van Colruyt ervoor dat supermarktketens 

minder verantwoordelijkheid en NGO’s minder verantwoordelijkheid én minder capaciteit 

toegewezen krijgen. Ten slotte stellen we vast dat het lezen van de Colruyttekst consumenten 

minder capaciteit doet toewijzen aan supermarktketens.  

De kennis van het concept Fair Trade waarover consumenten naar eigen zeggen 

beschikken, stijgt lichtjes na het lezen van de tekst van Colruyt. Hoewel consumenten over het 

algemeen akkoord gaan met de principes van Fair Trade, stellen we hier vast dat de lezers van de 

Colruytboodschap minder met deze principes instemmen. Dit effect is meer uitgesproken bij 

studenten, waar ook het vertrouwen in Fair Trade als gevolg van het lezen van de Colruyttekst 

lichtjes achteruit gaat. Daarnaast heeft de Colruyttekst nog enkele negatieve effecten op de 

houding van consumenten ten opzichte van Fair Trade: naast de geloofwaardigheid en het belang 

van Fair Trade doet het bij consumenten ook de neiging tot kopen, de attitude ten opzichte van 

de prijs én de interesse in Fair Trade afnemen. Het lezen van de Colruyttekst heeft ten slotte ook 

een negatief effect op de kennis van verkooppunten. 

 

Vredeseilandenframe 

Uit zowel de internetenquête als de focusgroepgesprekken blijkt dat consumenten het meest 

vertrouwd zijn met de tekst van Vredeseilanden. Het is duidelijk een verhaal dat ze al kennen en 

het stemt bijgevolg meer dan de andere twee overeen met het idee dat consumenten hebben van 

Fair Trade. NGO’s zijn daarnaast veruit de meest geloofwaardige boodschapper en spelen 

volgens consumenten een belangrijke rol binnen de problematiek van boerenfamilies in het 

Zuiden. De “overdreven” en polariserende toon van deze tekst werkt echter niet productief. 

Consumenten bestempelen het als ongenuanceerd en zwart-wit en vermoedelijk verzwakt dit de 

impact ervan. 

De tekst van Vredeseilanden heeft geen aantoonbaar effect op de algemene 

beleidsvoorkeuren van consumenten. De tegenkanting tegen Europese exportsubsidies wordt 

weliswaar enkel door deze tekst versterkt, maar aangezien dit begrip enkel hier vermeld werd, is 

dit eerder een bevestiging dat respondenten de tekst gelezen hebben en geloofwaardig vonden 

dan een gevolg van effectieve communicatie. Wat bedrijfsgerichte maatregelen betreft, versterkt 
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deze tekst het draagvlak om vanwege de Vlaamse overheid supermarkten te verbieden hogere 

winstmarges te heffen op Fair Trade producten. 

Ook op de toewijzing van verantwoordelijkheid en mogelijkheid om de problemen van 

boerenfamilies in het Zuiden aan te pakken heeft deze tekst weinig impact. Opvallend is wel dat 

deze tekst de waargenomen verantwoordelijkheid en capaciteit van boerenfamilies in het Zuiden 

voor het oplossen van hun eigen problemen vermindert. Daarnaast krijgen ook overheden in het 

Zuiden en supermarktketens door lezers minder capaciteit toegewezen om iets aan de situatie te 

doen. Bij enkel studenten zorgt de tekst er ten slotte voor dat de verantwoordelijkheid van 

consumenten, de mogelijkheid van internationale instellingen en zowel de verantwoordelijkheid 

als de mogelijkheid van NGO’s afneemt.  

De kennis van het concept Fair Trade waarover consumenten naar eigen zeggen 

beschikken, stijgt na het lezen van de tekst van Vredeseilanden. Deze tekst zorgt er daarnaast 

ook voor dat de betrokkenheid van consumenten toeneemt. We stellen een negatief effect vast op 

de neiging tot kopen: consumenten die deze tekst lezen, blijken minder geneigd om Fair Trade 

producten te kopen. Bij enkel studenten heeft de blootstelling aan dit frame voor bepaalde 

dimensies ook een negatief effect: door de tekst te lezen hebben ze minder vertrouwen in Fair 

Trade, hechten ze er minder belang aan, hebben ze een minder positieve houding ten opzichte 

van de prijs ervan én gaan ze minder akkoord met de principes ervan.  

 

Testframe 

Uit zowel de internetenquête als de focusgroepgesprekken blijkt dat consumenten minder 

vertrouwd zijn met de inhoud van deze tekst dan met de tekst van Vredeseilanden. Naast nieuwer 

te klinken komt de tekst in vergelijking met de Vredeseilandentekst ook minder overeen met het 

idee dat consumenten al hebben van Fair Trade, hoewel het testframe hier hoger scoort dan de 

Colruyttekst. Wetenschappers zijn in ieder geval een geloofwaardige boodschapper hoewel het 

op basis van de focusgroepgesprekken onduidelijk is of ze in dit verband voor consumenten wel 

een relevante boodschapper zijn. Consumenten waarderen tot slot de droge en neutrale toon 

waarop het testframe geschreven is. 

Zoals de tekst van Colruyt heeft ook het testframe een positieve impact op de algemene 

beleidsvoorkeuren van consumenten. Na een blootstelling aan het testframe gaan mensen er meer 

mee akkoord dat de Vlaamse overheid de voorkeur geeft aan Fair Trade producten en dat de 
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problemen van boerenfamilies in het Zuiden worden opgenomen in het leerplan. Het budget dat 

overheden in het Noorden vrijmaken voor ontwikkelingssamenwerking en investeringen in 

scholing door overheden in het Zuiden mogen eveneens toenemen na het lezen van het testframe. 

Voor bedrijfsgerichte beleidsmaatregelen heeft het testframe de grootste impact. Het creëert 

zowel een draagvlak voor subsidies voor ondernemingen die Fair Trade producten aankopen als 

voor een verbod voor supermarktketens om hogere winstmarges te heffen op Fair Trade 

producten.  

Een volgende opvallende vaststelling voor het testframe is dat het consumenten meer 

verantwoordelijkheid én meer mogelijkheid doet toekennen aan zowel individuen als 

supermarktketens om de problemen van boerenfamilies in het Zuiden aan te pakken. Wie het 

testframe gelezen heeft, meent met andere woorden dat enerzijds supermarktketens en anderzijds 

individuen, zowel met hun productkeuzes als met hun stemgedrag, het probleem moeten én 

kunnen aanpakken. Deze effecten zijn uniek voor het testframe. Verder vermindert deze tekst de 

waargenomen verantwoordelijkheid van NGO’s en van boerenfamilies in het Zuiden om de 

problemen van boerenfamilies aan te pakken. Overheden in het Zuiden, internationale 

instellingen, NGO’s en boerenfamilies in het Zuiden krijgen tot slot allemaal minder 

mogelijkheid toegewezen door de lezers van deze tekst. 

Het testframe verhoogt het sterkst de kennis van Fair Trade die consumenten naar eigen 

zeggen hebben. De betrokkenheid van consumenten met Fair Trade neemt ook toe wanneer ze 

blootgesteld worden aan het testframe en daarnaast heeft het ook een positieve impact op de 

attitude die consumenten hebben ten opzichte van de prijs van Fair Trade producten.  

Deze effecten zijn de enige die optreden in vergelijking met de controlegroep. Ten opzichte 

van de lezers van de andere twee frames stellen we nog meer verschillen vast: in vergelijking 

met enkel de Colruyttekst doet het testframe het beter voor de variabelen bezorgdheid, belang en 

interesse. In vergelijking met de Colruyttekst en de tekst van Vredeseilanden is bij lezers van het 

testframe het vertrouwen in Fair Trade, de neiging tot kopen en de waargenomen effectiviteit van 

consumenten groter. Ten opzichte van studenten die de tekst van Vredeseilanden gelezen 

hebben, gaan studenten die het testframe gelezen ten slotte hebben meer akkoord met de 

principes van Fair Trade en hechten ze er meer belang aan. 

Op basis van vaststellingen tijdens de focusgroepgesprekken maken we de volgende 

nuance. Het testframe blijkt inderdaad effectief te zijn om gedurende een korte blootstelling de 
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houding van consumenten ten opzichte van Fair Trade in positieve zin te verschuiven. Bij een 

langere blootstelling, zoals tijdens de focusgroepgesprekken, worden echter tekortkomingen 

duidelijk. Enerzijds was de tekst te zwaar geschreven en ondervonden consumenten daarom 

moeilijkheden bij het lezen. Anderzijds laat de beeldspraak van het FrameWorks Institute zich 

inhoudelijk moeilijk toepassen op het onderwerp Fair Trade. Het beeld van “steunpilaren van 

onze voedselvoorziening” werd daardoor niet begrepen door deelnemers en wanneer gevraagd 

werd hierop door te denken, kwam de tekst bovendien ongeloofwaardig over. Daarom moet 

gezocht worden naar een alternatieve formulering.  

Voor ons experiment is dit echter van secundair belang. Het doel van dit eindwerk was om 

te testen wat de impact is van de manier van framing op de houding van consumenten ten 

opzichte van Fair Trade. Bovenstaande nuancering doet bijgevolg geen afbreuk aan het bewijs 

dat wij leveren dat de conclusies van het FrameWorks Institute ook geldig zijn voor de Vlaamse 

culturele context. De combinatie van toon, boodschapper, waarde en beeldspraak die zij 

voorstelden, is succesvol gebleken om bij een korte blootstelling ook de mening en houding van 

Vlaamse consumenten in productieve zin te veranderen. 

 

4.4.2 Stimulansen, redenen, drempels & kanalen 

In dit deel combineren we inzichten uit de internetenquête en de focusgroepgesprekken om de 

belangrijkste drempels, redenen en stimulansen voor Fair Trade consumptie te bespreken. 

Daarnaast geven we een overzicht van de meest gepaste kanalen waarlangs consumenten over 

Fair Trade geïnformeerd willen worden. We vergelijken onze resultaten telkens met die van 

vroeger onderzoek. 

 

Stimulansen 

Uit de internetenquête besluiten we dat de drie belangrijkste stimulansen om (meer) Fair Trade 

producten te kopen de volgende zijn: een ruimere beschikbaarheid in gewone supermarkten 

(69,7%), meer garanties dat mensen in het Zuiden er baat bij hebben (52,9%) en een breder 

assortiment van Fair Trade producten (48,4%). Op basis van de focusgroepgesprekken komen 

daar nog een lagere prijs en meer reclame bij. De stimulansen die onze steekproef vermeldt, 

komen zeer goed overeen met die van de meer representatieve studie van De Pelsmacker et al. 
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(2005c). Daarnaast hebben ook Vermeir en Verbeke (2005) en Vantomme et al. (2006) de 

beperkte beschikbaarheid van Fair Trade producten aangehaald als belangrijke barrière voor 

consumenten. De Pelsmacker et al. (2003), Vackier et al. (2004) en Poncelet et al. (2005) 

toonden allen aan dat wanneer Fair Trade producten ook in het gewone circuit van supermarkten 

beschikbaar zouden zijn, consumenten minder moeite zouden moeten doen om ze te kopen. Dit 

komt doordat speciaalzaken zoals Wereldwinkels in de regel een kleiner assortiment hebben, 

moeilijker te bereiken zijn en onregelmatige openingsuren hebben.  

Dat consumenten meer garanties willen dat mensen in het Zuiden baat hebben bij Fair 

Trade, koppelen wij ten slotte aan een lage waargenomen effectiviteit van consumptie. Dit 

bevestigt de onderzoeken van Roberts (1996) en Bird en Huges (1997) die concluderen dat 

consumenten ervan overtuigd moeten worden dat hun aankoopgedrag een wezenlijk verschil zal 

maken alvorens ze hun intenties omzetten in daadwerkelijke consumptie. De geloofwaardigheid 

van productinformatie speelt daarbij een cruciale rol. 

Redenen 

De drie belangrijkste redenen die consumenten in onze studie aangeven om Fair Trade producten 

te kopen zijn achtereenvolgens de eerlijke prijs voor producenten in het Zuiden (66,4%), uit 

respect voor de producenten (44,4%) en om de strijd aan te gaan tegen een onrechtvaardig 

handelssysteem (41,1%). De eerlijke prijs staat ook bij De Pelsmacker et al. (2005c) en Pirotte 

(2007) op de eerste plaats. Bij De Pelsmacker et al. bestond de top drie verder uit een veilig en 

eerlijk productieproces (bij ons op de vierde plaats met 38,7%) en behoud van waardigheid en 

autonomie van de producenten (bij ons op de zesde plaats met 27,3%). Pirotte vermeldde na de 

eerlijke prijs voor producenten als belangrijkste redenen eerbied voor de werkomstandigheden en 

een menswaardig leven voor de boeren in het Zuiden, beide vergelijkbaar met ‘uit respect voor 

de producenten’. Nieuw in onze studie is dus het belang van de strijd tegen een onrechtvaardig 

handelssysteem als reden om Fair Trade producten aan te kopen
17
. 

 

 

 

                                                 

17
 Deze reden werd overigens door de vier groepen van deelnemers even vaak aangehaald. 
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Drempels 

Wanneer we kijken naar de redenen die consumenten opgeven om géén Fair Trade producten te 

kopen blijken uit onze studie de te hoge prijs (43,3%), uit gewoonte (32,1%), er niet aan gedacht 

(19,3%) en onvoldoende informatie (13,8%) de voornaamste te zijn. Ook dit komt sterk overeen 

met de resultaten van vroeger onderzoek. Carrigan en Attalla (2001), Mielants et al. (2003), 

Meulenberg (2003), De Pelsmacker et al. (2003; 2005a; 2005c) en Vackier et al. (2004) 

vermeldden allen als voornaamste drempels het gebrek aan (geloofwaardige) informatie en de te 

hoge prijs. Het belang van gewoontes als barrière werd eveneens reeds door verschillende studies 

vermeld ter verklaring van de kloof tussen de positieve attitudes voor duurzame producten en het 

eigenlijke aankoopgedrag ervan (Cera-foundation, 2001; Thogersen, 2001; Minteer et al., 2004). 

Jager (2000) en Vackier et al. (2004) stelden ten slotte ook vast dat het gebrek aan een onvoldane 

behoefte met betrekking tot duurzaamheid een drempel vormt om tot de aankoop van duurzame 

producten over te gaan. Het feit dat in ons onderzoek bijna 1 op 5 consumenten ‘er niet aan 

gedacht’ als reden geeft om geen Fair Trade producten te kopen, bevestigt dat dit ook voor Fair 

Trade het geval is. 

Tijdens de focusgroepgesprekken stelden we wat de drempels betreft een verschil vast 

tussen de groepen. De deelnemende laaggeschoolden hadden minder financiële middelen 

waardoor ze gevoeliger dan anderen waren voor het feit dat Fair Trade producten doorgaans 

duurder zijn. Bij hogergeschoolden bleek een gebrek aan convenience en beschikbaarheid van 

Fair Trade producten de voornaamste drempels. 

 

Informatiekanalen 

Tot slot blijken de kanalen waarlangs consumenten het liefst over Fair Trade geïnformeerd wil 

worden promotie in de winkel zelf (54,7%), reclame in massamedia (50,8%) en labels en 

etiquettes op het product zelf (42,8%) te zijn. Het meest opvallende verschil met De Pelsmacker 

et al. (2005c) is dat zij vaststellen dat informatiebrochures (bij ons op de laatste plaats met 

21,9%) beter gepast zijn dan reclame via massamedia (bij hen voorlaatste). Zowel de resultaten 

van onze internetenquête als die van onze focusgroepgesprekken bevestigen met andere woorden 

de recentere conclusie van Poncelet et al. (2005). Zij stelden zoals wij vast dat promotie van het 
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Fair Trade label op radio, op TV en in kranten en magazines de voorkeur geniet ten opzichte van 

een informatiefolder die naar consumenten toegezonden wordt. 

 

4.5 Beperkingen 

De belangrijkste beperking van de conclusies van dit eindwerk is zondermeer het gebrek aan een 

representatieve steekproef. De vertekening naar hooggeschoolde jongeren verkleint de externe 

validiteit en daardoor de veralgemeenbaarheid van ons onderzoek. De geforceerde manier 

waarop de beeldspraak van het FrameWorks Institute op Fair Trade is toegepast, zien we ook als 

een tekortkoming. We vermoeden ook dat de ‘structuur metafoor’ beter tot zijn recht komt 

wanneer het bijvoorbeeld in de context van ecologische duurzaamheid aangewend wordt. 

Het aantal vragen in de internetenquête naar socio-demografische afkomst hebben we 

bewust beperkt gehouden om de afhakingsgraad te drukken. Dit heeft echter beperkingen 

veroorzaakt: we stellen vast dat we geen uitspraken kunnen doen over de invloed van 

bijvoorbeeld afkomst, sociaal milieu, politieke voorkeur of waardeoriëntatie op het effect van de 

verschillende frames. Ook meet men met een enquête enkel de weergegeven mening en houding 

van respondenten. Er vond geen observatie van daadwerkelijk aankoopgedrag plaats hoewel 

tussen deze twee al herhaaldelijk een kloof is vastgesteld (Carrigan en Attalla, 2001; De 

Pelsmacker et al., 2005b; Vermeir en Verbeke, 2006). Respondenten die zeggen dat ze meer 

geneigd zijn om Fair Trade producten te kopen zullen dit echter niet altijd ook doen. 

Verder zijn er verschillende tekortkomingen in de internetenquête geslopen die mogelijk de 

resultaten van dit onderzoek hebben beïnvloed: dubbele vragen zoals 4.1, 4.2, 4.7 en 20.1 kunnen 

respondenten verward hebben en hebben daardoor mogelijk hun antwoorden vertekend. Ook 

hadden we classificatievragen zoals de vragen over Fair Trade aankoopgedrag in het verleden 

beter vóór het lezen van het frame gesteld. Hierdoor had het frame geen invloed kunnen hebben 

op de antwoorden van respondenten op deze vragen.  

Wat de focusgroepgesprekken betreft, vermelden we als voornaamste beperking dat 

deelnemers op voorhand reeds wisten dat Fair Trade het onderwerp van de discussie ging 

vormen. Hoewel het voordeel hiervan was dat deelnemers er al eens over nagedacht hadden en 

een attitude hebben kunnen vormen, vermoeden we dat dit een vertekening veroorzaakt heeft 

naar consumenten die geïnteresseerd waren in dit onderwerp. Mensen met een uitgesproken 
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sceptische houding ten opzichte van Fair Trade hebben we daardoor waarschijnlijk niet bij de 

focusgroepgesprekken kunnen betrekken. 

De laatste beperking is eigen aan Strategic Frame Analysis, de methodologie die we voor 

dit onderzoek gebruikten. Met al het werk van ons experiment hebben we namelijk enkel het 

effect van drie mogelijke frames getest. Er zijn echter een hele reeks andere combinaties van de 

verschillende elementen van een frame denkbaar waar we nu geen uitspraak over kunnen doen. 

Misschien had de mening van ontwikkelingssamenwerker of diplomaat op een humoristische, 

luchtige toon in combinatie met de waarde ‘afhankelijkheid’, ‘solidariteit’ of ‘verbondenheid’ 

een heel ander effect teweeggebracht. Zelfs op de gebruikte ‘structuur metafoor’ waren variaties 

mogelijk: funderingen of fundamenten die aangetast worden, draagkrachten die ondermijnd 

worden, ....  
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5. BESLUIT 

In dit hoofdstuk worden de conclusies van dit eindwerk getrokken. Na een korte inleiding waarin 

we de doelstelling en de werkwijze van ons experiment hernemen, komen we tot het algemene 

besluit. Daarna geven we aan wat de implicaties zijn van dit eindwerk voor de marketingpraktijk. 

We eindigen met enkele suggesties voor toekomstig onderzoek. 

 

5.1 Inleiding 

Dit eindwerk had als doelstelling te testen wat het effect is van de manier van framing van 

boodschappen over Fair Trade op de houding van consumenten ten opzichte van dit onderwerp. 

Onder framing verstaan we de manier waarop een verhaal verteld wordt. Het is het selectieve 

gebruik van beelden, symbolen, metaforen en boodschappers en de wijze waarop deze signalen 

onze gemeenschappelijke en duurzame culturele modellen prikkelen. Door de manier van 

framing van communicatieboodschappen over Fair Trade beïnvloedt men namelijk de manier 

waarop consumenten er over nadenken. 

Door het effect van verschillende mogelijke frames na te gaan, wilden we aanbevelingen 

formuleren die moeten leiden tot effectievere communicatie over Fair Trade. Dit zorgt enerzijds 

voor de ontwikkeling van een breder draagvlak bij consumenten voor beleidsmaatregelen die 

betrekking hebben op de problemen van boerenfamilies in het Zuiden. Anderzijds zien 

consumenten in het Noorden een belangrijkere rol voor zichzelf binnen deze problematiek 

weggelegd en nemen ze een positievere houding aan ten opzichte van het concept Fair Trade. 

Onderzoekers van het FrameWorks Institute hebben aan de hand van hun ‘Strategic Frame 

Analysis’ methode voor de Franse en de Amerikaanse context aangetoond welke manier van 

framing het productiefst is voor communicatie over duurzame voedingssystemen. Omdat we 

vermoedden dat de aard van de frames die de opvattingen en intentie tot gedrag van 

consumenten het effectiefst beïnvloedt sterk cultuurgebonden is, wilden we weten in welke mate 

de conclusies van hun onderzoek ook geldig zijn in Vlaanderen. Daartoe bestudeerden we eerst 

en vooral de frames waarmee Colruyt en Vredeseilanden, de twee organisaties waar we mee 

samenwerkten, over Fair Trade producten communiceren. Aan de hand hiervan werd voor beide 

organisaties een representatieve boodschap opgesteld die de dominante frames bevat waarvan 
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beide gebruik maken. Daarnaast ontwikkelden we een testboodschap, een ‘reframe’, op basis van 

de resultaten en aanbevelingen van het FrameWorks onderzoek in de V.S. en Frankrijk. Voor 

deze drie verschillende frames gingen we na welk effect ze hebben op de manier waarop 

consumenten nadenken over Fair Trade. 

Hiertoe volgden we twee complementaire pistes. We combineerden kwantitatief onderzoek, 

met name een internetenquête (n=1617), met kwalitatief onderzoek, met name een vijftal 

focusgroepgesprekken (n=32). De internetenquête liet toe op kwantitatieve wijze na te gaan 

welke verschuivingen de drie teksten veroorzaakten in de antwoorden van consumenten op een 

reeks indicatorvragen over Fair Trade. Dit deden we door respondenten willekeurig in vier 

groepen te verdelen. Drie van die groepen kregen bij het begin van de enquête één van de drie 

frames te lezen. De vierde groep diende als referentie en kreeg op voorhand geen tekst te lezen. 

Door achteraf verschuivingen in antwoorden te analyseren, konden we conclusies trekken over 

de impact van elk frame op de houding van consumenten ten opzichte van Fair Trade. De reeks 

focusgroepgesprekken die we daarnaast organiseerden, dienden om de vastgestelde effecten in de 

internetenquête beter te kunnen begrijpen. 

 

5.2 Algemeen besluit 

Dit eindwerk suggereert dat de conclusies van het FrameWorks Institute ook geldig zijn voor de 

Vlaamse culturele context. De combinatie van toon, boodschapper, waarde en beeldspraak die zij 

voorstelden, is succesvol gebleken om gedurende een korte blootstelling ook de mening en 

houding van Vlaamse consumenten in productieve zin te veranderen. Dit stemt ons optimistisch 

wat betreft het ‘vertalen’ van effectieve frames tussen verschillende culturen en het ontwikkelen 

van strategieën om op lange termijn belangrijke boodschappen te communiceren aan het 

internationale publiek. 

Na het lezen van het testframe, dit is de boodschap opgesteld op basis van de 

aanbevelingen van het FrameWorks Institute, ontstaat er bij consumenten een groter draagvlak 

voor verschillende beleidsmaatregelen die betrekking hebben op de problemen van 

boerenfamilies in het Zuiden. Consumenten kennen daarnaast meer verantwoordelijkheid én 

meer mogelijkheid toe aan zowel individuen als supermarktketens om de problemen van 

boerenfamilies in het Zuiden aan te pakken na een blootstelling aan het testframe. Verder 

vermindert deze tekst de waargenomen verantwoordelijkheid van NGO’s en van boerenfamilies 
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in het Zuiden om de problemen van boerenfamilies aan te pakken. Overheden in het Zuiden, 

internationale instellingen, NGO’s en boerenfamilies in het Zuiden krijgen allemaal minder 

mogelijkheid toegewezen door de lezers van deze tekst. Deze boodschap heeft ten slotte een 

positief effect op de kennis die consumenten van Fair Trade hebben, hun betrokkenheid met Fair 

Trade en hun attitude ten opzichte van de prijs van Fair Trade producten. 

De tekst van Colruyt blijkt daarentegen contraproductief te werken. Hoewel het 

Colruytframe een positieve impact heeft op enkele algemene beleidsvoorkeuren van 

consumenten, stellen we daarnaast een reeks negatieve effecten vast. Het lezen ervan doet 

consumenten minder verantwoordelijkheid en mogelijkheid toewijzen aan overheden in het 

Noorden om de problemen van boerenfamilies in het Zuiden aan te pakken. Ook 

supermarktketens, overheden in het Zuiden en internationale instellingen krijgen minder 

mogelijkheid toegewezen door de lezers van deze tekst. De kennis van het concept Fair Trade 

waarover consumenten naar eigen zeggen beschikken, stijgt lichtjes na het lezen van de tekst van 

Colruyt, maar voor andere dimensies van consumentengedrag zorgt het Colruytframe voor een 

daling. Naast de geloofwaardigheid en het belang van Fair Trade doet het bij consumenten ook 

de neiging tot kopen, de attitude ten opzichte van de prijs én de interesse in Fair Trade afnemen. 

Het lezen van de Colruyttekst heeft ten slotte ook een negatief effect op de kennis van 

verkooppunten. 

De boodschap van Vredeseilanden is duidelijk een verhaal dat consumenten al kennen en 

bovendien ook geloven. Alleen werkt de scherpe toon van deze tekst polariserend en blijkt hij 

daardoor ook niet productief. We stellen bijgevolg vast dat de impact ervan beperkt blijft. Wat 

het effect ervan op beleidsvoorkeuren betreft, versterkt deze tekst enkel het draagvlak voor één 

van de bedrijfsgerichte maatregelen. Op de toewijzing van verantwoordelijkheid en mogelijkheid 

om de problemen van boerenfamilies in het Zuiden aan te pakken heeft deze tekst daarentegen 

weinig effect. Opvallend is wel dat deze tekst de waargenomen verantwoordelijkheid en 

capaciteit van boerenfamilies in het Zuiden voor het oplossen van hun eigen problemen 

vermindert. Daarnaast krijgen ook overheden in het Zuiden en supermarktketens door lezers 

minder capaciteit toegewezen om iets aan de situatie te doen. De tekst van Vredeseilanden doet 

bij consumenten zowel de kennis van het concept Fair Trade als de betrokkenheid tot Fair Trade 

toenemen. We stellen echter een negatief effect vast op de neiging tot kopen: consumenten die 

deze tekst lezen, blijken minder geneigd om Fair Trade producten te kopen. Bij enkel studenten 
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heeft de blootstelling aan dit frame ten slotte ook voor andere dimensies van consumentengedrag 

een negatief effect. Door de tekst te lezen hebben ze minder vertrouwen in Fair Trade, hechten ze 

er minder belang aan, hebben ze een minder positieve houding ten opzichte van de prijs ervan én 

gaan ze minder akkoord met de principes ervan. 

Het feit dat het lezen van één van de drie verschillende teksten zoveel significante effecten 

teweegbrengt, wijst er ten slotte op dat consumenten nieuwsgierig zijn naar Fair Trade. Ze willen 

duidelijk meer hierover te weten komen en staan open voor nieuwe informatie. Ook de 

vrijwillige deelname van een verrassend groot aantal mensen aan de internetenquête en de 

focusgroepgesprekken onderschrijft onze conclusie dat mensen niet alleen een positieve attitude 

hebben ten opzichte van Fair Trade producten, maar er ook meer over leren. Het bestaan van een 

aanzienlijke hoeveelheid goodwill en nieuwsgierigheid ten opzichte van Fair Trade vormt in 

onze ogen een reële kans voor de organisaties die Fair Trade producten vermarkten om zowel het 

publieke bewustzijn over dit thema als het marktaandeel van Fair Trade producten te vergroten.  

 

5.3 Implicaties voor de marketingpraktijk 

Dit eindwerk laat toe om een aantal interessante implicaties te identificeren voor de 

marketingstrategieën van Fair Trade organisaties en supermarktketens. Eerst bespreken we de 

implicaties voor de marketingpraktijk wat het gebruik van frames betreft. Daarna behandelen we 

welke aanbevelingen we kunnen doen voor de marketers van Fair Trade producten. Dit doen we 

aan de hand van het inzicht dat we verkregen hebben omtrent de belangrijkste drempels, redenen 

en stimulansen voor Fair Trade consumptie en de meest gepaste kanalen waarlangs consumenten 

over Fair Trade geïnformeerd willen worden. 

 

5.3.1 Voor het gebruik van frames 

Dit eindwerk toont aan dat de manier van framing van boodschappen over Fair Trade een groot 

effect heeft op de houding en mening van consumenten. Bij het uitwerken van 

communicatiecampagnes dient men daarom alleszins rekening te houden met de toon, de 

boodschapper, de waarden en de beelden waarvan men gebruik maakt.  
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Toon 

Consumenten waarderen de droge en neutrale toon waarop de tekst van Colruyt en het testframe 

geschreven is. De scherpe, polariserende toon van de tekst van Vredeseilanden werkt echter niet 

productief. Consumenten bestempelen hem als ongenuanceerd en zwart-wit en vermoedelijk 

verzwakt dit de impact ervan. Men dient er bijgevolg op te passen het effect van een 

communicatieboodschap niet te ondermijnen door het gebruik van te gekleurd taalgebruik. 

 

Boodschapper 

NGO’s zijn een geloofwaardige boodschapper en hebben volgens consumenten binnen Fair 

Trade een belangrijke rol te spelen. Wetenschappers zijn in ieder geval ook geloofwaardig, maar 

voor hen is het onduidelijk of ze in dit verband wel relevant zijn. In de ogen van consumenten is 

ten slotte voor supermarktketens een betekenisvolle rol weggelegd door hun grootte en hun 

sleutelpositie tussen producenten en consumenten. Ze worden echter door consumenten niet 

geassocieerd met initiatieven rond eerlijke handel en hun motieven worden bovendien sterk in 

vraag getrokken. De gedachte dat ze enkel op winst uit zijn, zorgt ervoor dat ze met betrekking 

tot Fair Trade geen geloofwaardige boodschapper zijn.  

Verder dienen supermarktketens zich bewust te zijn van de negatieve reactie bij 

consumenten en het verdere verlies aan geloofwaardigheid indien uitkomt dat zij hogere 

winstmarges heffen op Fair Trade producten. Dit zou veel consumenten verontwaardigen en de 

opvatting dat supermarktketens te winstgeoriënteerd zijn versterken. Eerlijke informatie en 

openheid op dit vlak vanwege supermarktketens is daarom aangeraden. 

Wat het gebruik van boodschappers betreft besluiten we dat het samenwerkingsverband 

tussen Colruyt en Vredeseilanden om verschillende redenen complementair is. Het gebrek aan 

geloofwaardigheid van een supermarktketen met betrekking tot Fair Trade kan opgevangen 

worden door de associatie met een NGO. De kleinschaligheid en het alternatieve imago waarmee 

NGO’s geassocieerd worden, kunnen daarentegen weer opgevangen worden door de 

samenwerking met een supermarktketen. Juist die kleinschaligheid en het alternatieve imago van 

Fair Trade doen consumenten geloven dat het geen structurele oplossingen biedt voor de 

problemen van boerenfamilies in het Zuiden. Fair Trade wegsturen uit zijn alternatief imago is in 

onze ogen dan een voorwaarde om een breder publiek van consumenten aan te spreken en ook 
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hen ervan bewust te maken dat hun persoonlijke - zij het bescheiden - bijdrage een verandering 

in de juiste richting kan teweegbrengen. Doordat veel consumenten momenteel terugvallen op 

een gevoel van machteloosheid is een strategie die hier vermoedelijk in kan slagen het 

benadrukken van de signaalfunctie van Fair Trade. 

 

Waarden 

Dit eindwerk bevestigt het potentieel van een reframe dat gebaseerd is op de waarde van de 

toekomst en het belang van de manier waarop wij het voedingssysteem nalaten voor volgende 

generaties. Consumenten zijn met andere woorden gevoelig voor de gevolgen van de huidige 

keuzes voor voedselproductie voor volgende generaties en de leefbaarheid van het 

voedingssysteem op lange termijn. De schrijvers van communicatieboodschappen houden hier 

bijgevolg best rekening mee. 

 

Beelden 

De ‘structuur metafoor’ zoals voorgesteld door het FrameWorks Institute blijkt ten slotte wel 

degelijk effectief te zijn voor de Vlaamse culturele context. Wij raden echter niet aan om het 

beeld van “steunpilaren die onderuit gehaald worden” te gebruiken om over Fair Trade te 

communiceren. Dit specifieke beeld komt waarschijnlijk inhoudelijk beter tot zijn recht wanneer 

het bijvoorbeeld in de context van ecologische duurzaamheid aangewend wordt. 

 

5.3.2 Voor de marketing van Fair Trade producten 

De respondenten van dit onderzoek geloofden dat ze meer Fair Trade producten zouden kopen 

als deze ruimer beschikbaar waren in gewone supermarkten en als consumenten meer garanties 

kregen dat mensen in het Zuiden er baat bij hadden. Daarnaast zouden ook een breder 

assortiment, meer informatie over Fair Trade en een lagere prijs consumptie aanmoedigen.  

De te hoge prijs ervan vormt volgens respondenten de belangrijkste drempel die het kopen 

van Fair Trade producten belemmert. Ook gewoontegedrag speelt hier volgens hen een 

belangrijke rol. Indien Fair Trade organisaties niet in staat zijn zelf de prijs te doen afnemen, kan 

de overheid overwegen het prijsverschil tussen Fair Trade producten en gewone producten 

kunstmatig te verkleinen via een systeem van fiscale voordelen. Het invoeren van subsidies voor 
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Fair Trade producten is hier een voorbeeld van. Extra belastingen heffen op niet-Fair Trade 

producten is voor respondenten van dit onderzoek omwille van verschillende redenen geen optie. 

De belangrijkste reden dat respondenten Fair Trade producten kopen is omdat producenten 

in het Zuiden er een eerlijke prijs door krijgen. Daarnaast vormen respect voor de producenten en 

de strijd tegen een onrechtvaardig handelssysteem ook belangrijke redenen. Respondenten 

zouden tot slot het liefst geïnformeerd worden door promotie in de winkel zelf en door 

informatie op de labels en etiquettes. Daarnaast vinden zij reclame over Fair Trade via TV, 

tijdschriften en kranten ook gepast.  

 

5.4 Suggesties voor toekomstig onderzoek 

Wij splitsen de suggesties voor toekomstig onderzoek op in twee soorten. Enerzijds doen we 

suggesties voor mogelijk onderzoek aan de hand van de data die wij voor dit eindwerk 

verzameld hebben. Door plaats- en tijdsbeperkingen zijn we van mening dat de mogelijkheden 

van onze dataset nog niet voor 100% zijn benut. Anderzijds vermelden we ook enkele ideeën om 

nieuwe data te verzamelen en daarmee verder te werken. 

Aan de hand van onze dataset kunnen onderzoekers die geïnteresseerd zijn in het effect van 

framing bijvoorbeeld nagaan of het effect verschilt naargelang de socio-demografische groep 

waartoe respondenten behoren. Een eerste studie van de tabellen met paarsgewijze t-testen (zie 

Bijlage 6) toonde geen systematische effecten, maar grondigere analyse kan uitsluitsel brengen. 

Ook het bestuderen van een mogelijk effect van framing op de stimulansen, drempels, redenen 

en kanalen voor Fair Trade consumptie behoort tot de mogelijkheden.  

Er kunnen echter ook interessante conclusies volgen uit de verzamelde data die niet met 

framing te maken hebben. Los van de effecten van de frames kan het bijvoorbeeld verhelderend 

zijn te bestuderen hoe de houding van consumenten ten opzichte van Fair Trade varieert over 

socio-demografische groepen. De resultaten hiervan kunnen dan vergeleken worden met eerder 

onderzoek (o.a. Roberts, 1996; EFTA, 1998, Cowe en Williams, 2000; IDEA Consult, 2002; 

Vackier et al., 2004; Poncelet et al., 2005; Sonecom, 2005; IESN Consult, 2006). Ook de studie 

van verschillen tussen socio-demografische groepen in de toewijzing van verantwoordelijkheid 

en mogelijkheid of in beleidsvoorkeuren kan interessante resultaten opleveren voor onder andere 

beleidsmakers en lobbygroepen. 
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De gebruikte dataset heeft echter ook beperkingen en daardoor doen we ook enkele 

suggesties voor onderzoek aan de hand van nieuwe data. De belangrijkste beperking van de 

verzamelde data is de sterke vertekening naar hooggeschoolde jongeren. Dit verkleint de externe 

validiteit en daardoor de veralgemeenbaarheid van ons onderzoek. We stellen daarom voor om 

aan de hand interviews specifiek gericht op laaggeschoolden en ouderen een meer 

representatieve dataset te bekomen. Dit bijkomend onderzoek zou eveneens vragen kunnen 

bevatten naar de afkomst, het sociale milieu, de politieke voorkeur en de waardeoriëntatie van 

deelnemers. Hierdoor zouden uitspraken over de invloed van deze variabelen op het effect van 

verschillende frames mogelijk worden. Daarnaast hebben we het gevoel dat meer 

focusgroepgesprekken bij laaggeschoolden interessante nieuwe inzichten zouden kunnen leveren 

in hoe onze drie frames overkomen bij deze bevolkingsgroep. 

Tot slot lijkt het ons boeiend om een gelijkaardige studie uit te voeren, maar dan met twee 

mogelijke verschillen. Enerzijds zou men een reeks andere mogelijke combinaties van de 

verschillende elementen van een frame kunnen uittesten op hun effectiviteit voor het onderwerp 

Fair Trade. Eventueel kan dit in samenwerking met andere supermarktketens, NGO’s of 

overheidsinstellingen om het effect van de dominante frames waar zij mee communiceren 

empirisch te valideren. Anderzijds zijn we van mening dat de resultaten van een analoge studie 

met als onderwerp biologische of lokale voeding interessant zouden kunnen zijn. Welke frames 

zijn met andere woorden het effectiefst in de Vlaamse culturele context voor deze thema’s? Het 

referentieonderzoek van het FrameWorks Institute heeft als voornaamste focus ecologische 

duurzaamheid waardoor hun aanbevelingen voor deze context inhoudelijk beter tot hun recht 

zouden komen. Een nieuw eindwerk met als mogelijke titel: ‘Framing als strategie voor 

effectieve communicatie over biologische en lokale voeding’ behoort dan tot de mogelijkheden. 
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A-1 

BIJLAGE 1 INTERNETENQUÊTE 

Items die omgekeerd werden voor de analyse staan aangeduid met een (R) 

Schuingeschreven tekst en titels verschenen niet in de enquête 

 

Voorwoord 

Beste deelnemer, 

In het kader van mijn eindwerk bij het departement “Landbouw- en Voedseleconomie” voer ik 

deze enquête naar Fair Trade consumentengedrag uit.  

Deelnemers die geïnteresseerd zijn in het uiteindelijke resultaat van deze studie kunnen mij een 

mailtje sturen op ewout.stoefs@student.kuleuven.be en zullen op de hoogte gebracht worden van 

het resultaat. 

 

Op voorhand reeds bedankt voor uw deelname, 

Ewout Stoefs 

 

Tekst  

(niet voor controlegroep) 

De laatste tijd is er in de media namelijk heel wat te doen geweest rond de effecten van 

internationale handel voor kleinschalige boerenfamilies in het Zuiden. Volgens sommige 

experten spelen Fair Trade producten hier een rol in. Lees de tekst die volgt aandachtig, er zullen 

achteraf vragen over gesteld worden.  

 

-boodschap- (Colruytframe, Vredeseilandenframe of Testframe) 

 

Aan de hand van een 7-punt Likert schaal (met 1= “helemaal niet” tot 7= “helemaal wel”) 

1.1. In welke mate was je op voorhand reeds bekend met het onderwerp van de tekst
18
?  

1.2. In welke mate komt dit overeen met de idee dat je al had van Fair Trade?  

1.3. In welke mate geloof jij wat er in de tekst staat? 

                                                 

18
 Deze vraag varieerde naar gelang de vragenlijst (zie Materiaal en Methoden). 
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Vragenlijst 

Beleidsvoorkeuren 

(vanaf nu alle voor vier groepen) 

Geef voor de volgende beleidsmaatregelen aan in welke mate je er persoonlijk mee akkoord 

bent. Let op: niet zeggen of je denkt dat deze beleidsmaatregelen bestaan of niet, enkel of je 

ermee akkoord zou gaan indien ze bestaan. Je eigen mening geven dus. 

(7-punt Likert schaal met 1 ‘helemaal niet akkoord’ en 7 ‘helemaal akkoord’ + geen mening):  

 

2.1. De Vlaamse overheid geeft de voorkeur aan Fair Trade producten. Ze koopt bijvoorbeeld 

enkel koffie met een Fair Trade label 

2.2. Voor bepaalde landbouwproducten betaalt de Europese Unie een exportsubsidie. Hierdoor 

kunnen Europese landbouwers hun (duurdere) producten kwijt op de (goedkopere) 

wereldmarkt. Dit houdt in dat als handelaars bijvoorbeeld suiker willen uitvoeren, ze het 

prijsverschil terugbetaald krijgen 

2.3. De problemen van boerenfamilies in het Zuiden worden opgenomen in het leerplan voor de 

middelbare school in Vlaanderen. 

2.4. De overheden in ontwikkelingslanden investeren meer in hun landbouwsector 

2.5. De overheden in ontwikkelingslanden investeren meer in scholing 

2.6. De overheden in het Noorden (hoge inkomenslanden) investeren meer in ontwikkelings-

samenwerking gericht op plattelandsontwikkeling, landbouw en voedselzekerheid 

2.7. De Vlaamse overheid voorziet subsidies voor ondernemingen die Fair Trade producten 

aankopen 

3.2. De Vlaamse overheid heft hogere belastingen op producten die geen Fair Trade label dragen 

3.3. De Vlaamse overheid verplicht supermarktketens om een bepaalde hoeveelheid Fair Trade 

producten in hun rekken aan te bieden 

3.4. De Vlaamse overheid verbiedt supermarkten om hogere winstmarges te heffen op Fair Trade 

producten dan op producten zonder Fair Trade label. Hierdoor kunnen supermarkten niet 

langer meer winst maken op Fair Trade producten en worden deze ook goedkoper. 
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Toewijzing van verantwoordelijkheid en mogelijkheid 

Geef voor elk van de volgende actoren aan in welke mate ze volgens jou persoonlijk de 

verantwoordelijkheid dragen om de problemen van boeren en boerinnen in het Zuiden aan te 

pakken. 

(7-punt Likert schaal met 1 ‘zeer weinig verantwoordelijkheid’ en 7 ‘zeer veel 

verantwoordelijkheid’ + geen mening):  

4.1. Individuele burgers in het Noorden en hun productkeuzes 

4.2. Individuele burgers in het Noorden en hun stemgedrag 

4.3. De overheden van landen in het Noorden (hoge inkomenslanden) 

4.4. De overheden van landen in het Zuiden (lage inkomenslanden) 

4.5. Internationale instellingen (bijvoorbeeld de Wereldhandelsorganisatie, de Wereldbank, het 

IMF) 

4.6. Niet-Gouvermentele Organisaties (NGO’s, bijvoorbeeld Vredeseilanden, Oxfam Wereld-

winkels,...) 

4.7. Kleinschalige boerenfamilies in het Zuiden 

4.8. Supermarktketens en hun aankoopbeleid 

 

Geef voor elk van de volgende actoren aan in welke mate ze volgens jou persoonlijk de 

mogelijkheid hebben om de problemen van boeren en boerinnen in het Zuiden aan te pakken 

(7-punt Likert schaal met 1 ‘helemaal geen mogelijkheid’ en 7 ‘heel veel mogelijkheid’ + geen 

mening):  

5.1. Individuele burgers in het Noorden en hun productkeuzes 

5.2. Individuele burgers in het Noorden en hun stemgedrag 

5.3. De overheden van landen in het Noorden (hoge inkomenslanden) 

5.4. De overheden van landen in het Zuiden (lage inkomenslanden) 

5.5. Internationale instellingen (bijvoorbeeld de Wereldhandelsorganisatie, de Wereldbank, het 

IMF) 

5.6. Niet-Gouvermentele Organisaties (NGO’s, bijvoorbeeld Vredeseilanden, Oxfam Wereld-

winkels,...) 

5.7. Kleinschalige boerenfamilies in het Zuiden 

5.8. Supermarktketens en hun aankoopbeleid 
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Dimensies van consumentenhouding 

Geef aan in welke mate de volgende uitspraken voor jou persoonlijk van toepassing zijn. 

(7-punt Likert schaal met 1 ‘zeer mee oneens’ en 7 ‘zeer mee eens’ + geen mening):  

 

-vertrouwdheid- 

6.1. Ik ben vertrouwd met de problematiek van achtergestelde boerenfamilies in het Zuiden 

6.2. Deze problematiek is nieuw voor mij (R) 

6.3. Ik ben bekend met het concept Fair Trade 

 

-betrokkenheid- 

7.1. Ik trek me de problemen van achtergestelde boerenfamilies in het Zuiden aan 

 

-bezorgdheid- 

8.1. Ik maak me zorgen over de problemen van achtergestelde boerenfamilies in het Zuiden  

8.2. Ik maak me zorgen over het feit dat boerenfamilies in het Zuiden moeilijk toegang hebben 

tot de wereldmarkt 

8.3. Ik maak me zorgen over het feit dat boerenfamilies in het Zuiden het risico lopen uitgebuit te 

worden door grote voedingsbedrijven 

 

-geloofwaardigheid- 

9.1. Ik geloof dat producenten in het Zuiden problemen hebben 

 

-instemming- 

10.1. Ik ben akkoord met de principes van Fair Trade 

 

-belang- 

11.1. Ik vind dat Fair Trade iets belangrijks is 

11.2. Ik vind dat Fair Trade producten onnodig zijn (R) 

11.3. Ik vind dat prioriteit moet gegeven worden aan het aanpakken van de problemen van 

achtergestelde boerenfamilies in het Zuiden 
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-vertrouwen- 

12.1. Ik heb vertrouwen in het Fair Trade label 

 

-liefdadigheid- 

13.1. Ik vind dat Fair Trade iets weg heeft van liefdadigheid 

 

-kolonialisme- 

14.1. Ik vind dat Fair Trade iets weg heeft van kolonialisme 

 

-neiging tot kopen- 

15.1. Als een product een Fair Trade label draagt, ben ik sneller geneigd het te kopen 

 

-attitude ten opzichte van de  prijs- 

16.1. Als een product een Fair Trade label draagt, ben ik bereid er een hogere prijs voor te 

betalen 

16.2. Als de producent een gegarandeerde minimumprijs heeft gekregen, ben ik bereid een 

hogere prijs voor zijn product te betalen. 

16.3. Als de producent een extra inkomen krijgt voor scholing en gezondheidszorg ben ik bereid 

een hogere prijs voor zijn product te betalen. 

 

-interesse- 

17.1. Ik ben geïnteresseerd in Fair Trade producten 

17.2. Ik zou graag op de hoogte willen gehouden worden van acties van de bedrijven die Fair 

Trade producten verhandelen 

 

-waargenomen effectiviteit van consumptie-  

18.1. Om de problemen van achtergestelde boerenfamilies in het Zuiden aan te pakken, denk ik 

dat Fair Trade een goede oplossing is 

18.2.. Mensen die Fair Trade producten kopen maken volgens mij geen verschil (R) 

18.3. Ik heb het gevoel dat een individuele consument iets wezenlijks kan veranderen aan deze 

problematiek 
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-kennis verkooppunten- 

19.1. Ik weet in mijn buurt waar ik Fair Trade producten kan kopen 

 

-waargenomen toegankelijkheid- 

20.1. Het kost mij veel moeite om Fair Trade producten te kopen omdat Fair Trade-

verkooppunten moeilijk toegankelijk zijn (onregelmatige openingsuren, weinig 

parkeermogelijkheid ...) (R) 

 

Stimulansen, Redenen, Drempels & Kanalen 

21. Geef aan welke van de volgende zaken je zouden aanmoedigen om Fair Trade producten te 

kopen? (meerdere antwoorden mogelijk) 

Volgorde van de antwoordmogelijkheden randomiseren 

Ruimere beschikbaarheid in gewone supermarkten 

Een breder assortiment van Fair Trade producten 

Meer garanties dat mensen in de derde wereld baat hebben bij Fair Trade projecten 

Fair Trade producten en verpakkingen duidelijker herkenbaar maken 

Meer reclame maken voor Fair Trade 

Een lagere prijs voor Fair Trade producten 

Meer informatie geven over de betekenis van Fair Trade en de normen waaraan de producten 

moeten voldoen 

De Fair Trade verkooppunten meer toegankelijk maken (langere openingsuren, betere 

parkeermogelijkheden, ...) 

Beter uitzicht van Fair Trade producten 

Betere smaak van Fair Trade producten 

Mooiere etalage 

Meer gezonde Fair Trade producten 

Meer verse Fair Trade producten 

Een kleiner impact op het milieu bij de productie en transport van Fair Trade producten 

 

22. Als je Fair Trade producten koopt, wat zijn dan voor jou de redenen hiervoor? (meerdere 

antwoorden mogelijk) 

Volgorde van de antwoordmogelijkheden randomiseren 
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Een eerlijke prijs voor de producenten in het Zuiden 

Een veilig en eerlijk productieproces 

Om de strijd aan te gaan tegen een onrechtvaardig handelssysteem 

Uit respect voor de producenten 

Als signaal naar de supermarkten om rekening te houden met de problemen van boerenfamilies 

in het Zuiden 

Om goed te willen doen voor anderen 

Behoud van waardigheid en autonomie van de producenten 

De prijs 

De kwaliteit 

De smaak 

De beschikbaarheid in de winkel 

Het imago 

Om eens te proberen 

Uit liefdadigheid 

Geen idee 

De gebruiksvriendelijkheid 

 

23. Als je geen Fair Trade producten koopt, wat zijn dan voor jou redenen om dit niet te doen? 

(meerdere antwoorden mogelijk)  

Volgorde van de antwoordmogelijkheden randomiseren 

Niet genoeg informatie beschikbaar  

Slechte of onvolledige informatie beschikbaar 

Te hoge prijs 

Slechte smaak van Fair Trade producten 

Mindere kwaliteit 

overaanbod aan ‘Goede Doelen’ die op mijn geweten spelen 

Ik heb er niet aan gedacht 

Onbetrouwbaar label 

Slecht imago van Fair Trade producten 

Uit gewoonte 

Geen idee 
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24. Welke kanalen vind je het meest gepast om geïnformeerd te worden over Fair Trade? 

(meerdere antwoorden mogelijk) 

Volgorde van de antwoordmogelijkheden randomiseren 

Promotie in de winkel zelf 

Labels en etiquettes op het product zelf 

Een informatiebrochure 

Een documentaire op TV 

Reclame op TV, in tijdsschriften, kranten,... 

Op een event/festival/... 

Posters/affiches in het straatbeeld 

Via mond-tot-mond reclame 

Een reclamecampagne die uitgaat van de overheid 

 

aankoopgedrag in het verleden 

25. Hoe vaak (ongeveer) kocht je het voorbije jaar een Fair Trade product? 

Nooit 

<5 keer 

5-20 keer 

>20 keer 

 

26. Hoeveel geld besteedde je het voorbije jaar (ongeveer) aan Fair Trade producten? 

0€ 

1-10€ 

11-50€ 

51-100€ 

101-250€ 

meer dan 250€ 

 

27. Indien je het voorbije jaar een Fair Trade product kocht, waar deed je dat dan? (meerdere 

antwoorden mogelijk) 

Bij de bakker 

Carrefour 
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Colruyt of Bio Planet 

Delhaize 

GB 

In een bio, natuur of dieet winkel 

Op café 

Oxfam Wereldwinkel 

Elders (schrijf waar) 

 

Registratie 

Tot slot volgen nog enkele korte vragen voor statistische doeleinden. Ik verbind me ertoe jouw 

gegevens niet door te geven aan derden. Deze worden enkel gebruikt om de invloed van 

geografische situering, leeftijd, geslacht,... op Fair Trade aankoopgedrag na te gaan. Je 

emailadres wordt gebruikt voor het verloten van de prijzen. Als je wint, zal je via dit emailadres 

op de hoogte worden gebracht. 

 

Wat is je emailadres? 

Geslacht: M/V 

Wat is je leeftijd? 

Wat is de postcode van je thuis? 

Wat is je beroep? (Dropdown met: arbeider, bediende, zelfstandige, ambtenaar, op pensioen, 

zonder beroep, student) 

Indien je student bent, aan welke faculteit studeer je? (Dropdown met Godgeleerdheid, 

Kerkelijk Recht, Hoger Instituut voor Wijsbegeerte, Rechtsgeleerdheid, Economische en 

Toegepaste Economische Wetenschappen, Sociale Wetenschappen, Letteren, Psychologie en 

Pedagogische Wetenschappen, Geneeskunde, Farmaceutische Wetenschappen, Bewegings- en 

Revalidatiewetenschappen, Wetenschappen, Ingenieurswetenschappen, Bio-

ingenieurswetenschappen) 

Indien je niet meer studeert, wat is je hoogst behaalde diploma of getuigschrift? (Dropdown met 

Lagere school, Middelbare school, Hogeschool, Universiteit) 

Hartelijk dank voor je deelname! 

Indien je een prijs gewonnen hebt, kom je dit gauw te weten. 
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BIJLAGE 2 LEIDRAAD VOOR DE MODERATOR VAN HET 

FOCUSGROEPGESPREK 

Inleiding (10 minuten) 

Verwelkoming 

Kennismaking: “Stel jullie eens even in het kort aan elkaar voor” : 

Naam 

Streek waar je vandaan komt 

Opleiding (voor Bio-ingenieurstudenten: Welke major? Voor anderen: wat gestudeerd?) 

Beroep, job in de publieke sector of privé-sector? 

Gezinssamenstelling: getrouwd / gescheiden / alleenstaand 

+ aantal kinderen en leeftijd ervan 

Beroep van het gezinshoofd, indien jij dat zelf niet bent 

Hobby’s 

Verenigingsleven? (sport, cultuur, vrijwilligerswerk,…) 

(in eigen woorden) Benadrukken van spontaniteit, openheid en anonimiteit: verduidelijken 

dat audio-opnamen enkel dienen ter bevordering van het analyseren van het gesprek. Hun namen 

worden niet genoteerd en komen in geen enkele rapportering voor. Het is enkel een ruggesteuntje 

voor mij (de thesisstudent) die de analyse moet maken van het onderzoek. Het is ook 

gemakkelijker te verwerken indien jullie er op letten om niet tegelijk te praten, altijd 1 voor 1. 

Misschien best ook GSM’s afzetten, aub. 

 

(in eigen woorden) Toelichten onderzoeksdoelstelling: enkel vermelden dat het voor een 

onderzoek is van het Departement Landbouw- en Voedseleconomie over attitude ten opzichte 

van Fair Trade (vaag houden!)  

 

Overlopen van het programma: 

Voor dit focusgroepgesprek hebben we, vind ik toch, een zeer interessant onderwerp: wij gaan de 

komende twee uur praten over de effecten van internationale handel voor kleinschalige 

boerenfamilies in het Zuiden en de rol van Fair Trade producten daar in. Na een inleiding over 
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Fair Trade en internationale handel gaan we daarover samen 3 teksten doornemen en zal ik 

daarbij steeds enkele vragen stellen. Op het einde zou ik het ook nog graag over enkele 

mogelijke beleidsmaatregelen willen hebben. 

 

Fair Trade: Associaties en Aankoopgedrag (15-20 minuten) 

-Identificatie van relevante opvattingen/opinies/attitudes, motivaties en gedragspatronen- 

 

Fair Trade 

Eerst en vooral: Voor wie hier is Fair Trade iets helemaal nieuws?  

PROBEN: dus heeft er nog nooit van gehoord? 

Wat komt er spontaan in jullie op als je aan Fair Trade denkt? 

PROBEN: Wat weten jullie van Fair Trade? Wanneer je aan Fair Trade denkt, welke associaties 

komen dan het eerst bij jou op?  

Wat vinden jullie persoonlijk daarvan? Hoe staan jullie ten opzichte van dit concept?  

PROBEN: Ga je daar mee akkoord?  Vind je het belangrijk? Onnodig? Nuttig? 

Wie van jullie koopt Fair Trade?  

VERVOLGENS: Wat is de reden dat je dat koopt? Hoe vaak/ voor hoeveel geld/ welke 

producten? 

Zijn jullie bereid hier een hogere prijs voor te betalen?  

PROBEN: Hoeveel hoger? Vb: 1 pot choco van 500g van 1 euro, hoeveel mag die meer kosten 

als die Fair Trade is? 

 

Internationale handel 

Wat verstaan jullie onder het begrip ‘internationale handel’? 

Als jullie over internationale handel denken, denken jullie dat het systeem vlot draait? Of loopt 

er iets fout? Waarom, wat is er fout?  

PROBEN: Wie kan hier iets aan doen? Eventueel: Waarom denken jullie dat Fair Trade 

producten bestaan? 

Wat denken jullie van de situatie van kleinschalige, familiale boeren in het Zuiden?  

PROBEN: Is dit problematisch? 
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Welke problemen hebben kleinschalige, familiale boeren in het Zuiden? (Als je denkt aan de 

mensen die ons eten maken, wat komt er dan in jou op?) 

 Deze problemen neerschrijven op het bord/groot blad 

Moet er volgens jullie hier iets aan gedaan worden? 

PROBEN: Wat kan er zo al gedaan worden? Wat wordt er aan deze problemen gedaan? 

Wie is verantwoordelijk om deze problemen aan te pakken? Wie moet hiervoor zorgen? 

PROBEN: waarom zijn die juist verantwoordelijk? 

Wat zouden jullie graag zien gebeuren om de condities van boeren in het Zuiden te verbeteren? 

 

-Boodschappen roteren over de focusgroepen- 

 

Colruytframe (20 minuten) 

A/ Waarmee associëren jullie internationale supermarktketens (bv Carrefour, GB, ...) ?  

PROBEN: Wat komt er in jullie op? Wat zijn volgens jullie de eigenschappen van internationale 

supermarktketens? 

Welke rol spelen ze volgens jullie in internationale handel/de problematiek van boerenfamilies in 

het Zuiden? 

Hebben zij verantwoordelijkheden? Zo ja, dewelke? (bv een sociale verantwoordelijkheid tov de 

producenten in landen waaruit zijn invoeren? Milieu? Economisch?) 

Eventueel: Is dit al altijd zo geweest of verandert dit? 

 

B/ Ik zou graag jullie mening willen weten over een tekst die geschreven is over de rol die 

supermarktketens spelen. 

 

-Boodschap Colruyt uitdelen en laten lezen- 

 

1) Kan iemand kort samenvatten wat er juist in deze tekst gezegd wordt?  

2) Zijn er zaken in de tekst die jullie verwarrend vinden? Die jullie niet begrijpen? 

PROBEN: zijn er woorden die niet duidelijk zijn? Dubbelzinning zijn? 

3) Wat is jullie reactie?  
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PROBEN: Hoe voel je je bij deze tekst? Geloven jullie wat er geschreven staat? Is het volgens 

jullie echt? Vinden jullie deze tekst geloofwaardig? 

4) Worden in deze tekst oplossingen gegeven voor de problemen van boerenfamilies in het 

Zuiden? Denk je dat die zullen werken? 

5) Wat zijn de gevolgen als er niets aan die problemen gedaan worden? (Als  supermarktketens 

dit niet doen?) 

6) Vinden jullie het belangrijk dat supermarktketens Fair Trade producten aanbieden?  

PROBEN: Spreekt jullie dit aan? Zijn jullie eerder geneigd om daar inkopen te doen? 

 

Vredeseilandenframe (20 minuten) 

A/ Waarmee associëren jullie NGO’s? Wat komt er in jullie op?  

Eventueel: NGO uitleggen. Kennen jullie er een aantal? (vb Vredeseilanden, Oxfam, Broederlijk 

Delen, ...) 

Welke rol spelen ze volgens jullie bij de problematiek van boerenfamilies in het Zuiden?  

PROBEN: Is dit een belangrijke rol? 

Hebben zij verantwoordelijkheid? Zo ja, dewelke? 

 

B/ Ik zou graag jullie mening willen weten over een tekst die geschreven is over de rol die 

NGO’s hierin spelen. 

 

-Boodschap Vredeseilanden uitdelen en laten lezen- 

 

1) Kan iemand kort samenvatten wat er juist in deze tekst gezegd wordt?  

2) Zijn er zaken in de tekst die jullie verwarrend vinden? Die jullie niet begrijpen? 

PROBEN: zijn er woorden die niet duidelijk zijn? Dubbelzinning zijn? (bijvoorbeeld 

‘internationale ontwikkelings- handels- en landbouwbeleid’, ‘kapitalistische context’, ‘dumpen’, 

‘exportsubsidies’, etc... ?) 

3) Wat is jullie reactie?  

PROBEN: Hoe voel je je bij deze tekst? Geloven jullie wat er geschreven staat? Is het volgens 

jullie echt? Vinden jullie deze tekst geloofdwaardig? 

4) Welke problemen worden er besproken? 
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5) Zijn er oplossingen voor deze problemen? Wat moet er hieraan gedaan worden? 

PROBEN: Worden in deze tekst oplossingen gegeven voor de problemen van boerenfamilies in 

het Zuiden? Denk je dat die zullen werken? 

5) Wat zijn de gevolgen als er niets aan die problemen gedaan worden? (Als  NGO’s dit niet 

doen?) 

6) Vinden jullie het belangrijk dat NGO’s hiermee bezig zijn?  

PROBEN: Spreekt jullie dit aan?  

 

Testframe (20 minuten) 

A/ Waarmee associëren jullie wetenschappers?  

PROBEN: Wat komt er in jullie op? Zijn zij geloofwaardig? 

Welke rol spelen ze volgens jullie bij de problematiek van boerenfamilies in het Zuiden?  

PROBEN: Is dit een belangrijke rol? 

 

B/ Ik zou graag jullie mening willen weten over een tekst die geschreven is over wat bepaalde 

wetenschappers hierover denken. 

 

-Testboodschap uitdelen en laten lezen- 

 

1) Kan iemand kort samenvatten wat er juist in deze tekst gezegd wordt?  

2) Zijn er zaken in de tekst die jullie verwarrend vinden? Die jullie niet begrijpen? 

PROBEN: zijn er woorden die niet duidelijk zijn? Dubbelzinning zijn? 

Eventueel: Wat zou er bedoeld zijn met ‘de steunpilaren van onze voedselvoorziening’? Hebben 

jullie daar een beeld van? En wat  is de socio-economische basis van een ganse regio? 

3) Wat is jullie reactie op deze tekst?  

PROBEN: Hoe voel je je bij deze tekst? Geloven jullie wat er geschreven staat? Is het volgens 

jullie echt? 

4) Welke problemen worden er besproken? 

5) Zijn er oplossingen voor deze problemen? Wat moet er hieraan gedaan worden? 

PROBEN: Worden in deze tekst oplossingen gegeven voor de problemen van boerenfamilies in 

het Zuiden? Denk je dat die zullen werken? 
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5) Wat zijn de gevolgen als er niets aan die problemen gedaan worden?  

6) Spreekt jullie dit aan? Zijn jullie eerder geneigd om Fair Trade inkopen te doen? 

7) Denken jullie dat er meer regulering van onze voedselvoorziening nodig is?  

PROBEN: Of zou dit meer kwaad dan goed doen? Vind je dit belangrijk? 

 

Beleid en verantwoordelijken (20 minuten) 

Welke verbanden en associaties leggen mensen wanneer ze geconfronteerd worden met 

verschillende beleidsaanpakken? 

 

A/ Nu ga ik enkele ideeën opwerpen die gesuggereerd zijn om sommige van deze problemen op 

te lossen. Voor elk van deze maatregelen zou ik willen weten: 

Wat is je reactie? 

Welk probleem lost dit op? 

Wat zijn de nadelen van zo’n maatregel? 

Deze drie op bord schrijven als houvast. 

 

1/ De Vlaamse overheid geeft de voorkeur aan Fair Trade producten. Ze koopt bijvoorbeeld 

enkel koffie met een Fair Trade label. 

2/ De problemen van boerenfamilies in het Zuiden worden opgenomen in het leerplan voor de 

middelbare school in Vlaanderen. 

3/ De overheden in het Noorden (hoge inkomenslanden) investeren meer in 

ontwikkelingssamenwerking gericht op plattelandsontwikkeling, landbouw en voedselzekerheid. 

4/ De Vlaamse overheid voorziet subsidies voor ondernemingen die Fair Trade producten 

aankopen en heft hogere belastingen op producten die geen Fair Trade label dragen. 

5/ De Vlaamse overheid verplicht supermarktketens om een bepaalde hoeveelheid Fair Trade 

producten in hun rekken aan te bieden. 

6/ De Vlaamse overheid verbiedt supermarkten om hogere winstmarges te heffen op Fair Trade 

producten dan op producten zonder Fair Trade label. Hierdoor kunnen supermarkten niet langer 

meer winst maken op Fair Trade producten en worden deze ook goedkoper. 
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B/ Wanneer je deze beleidsmaatregelen bekijkt, welk is dan volgens jou de belangrijkste? 

Waarom?  

 

C/ Enkel indien er nog tijd is en deze vraag nog niet is besproken bij één van de vorige vragen 

1/ Welk van de volgende actoren hebben volgens jou persoonlijk de verantwoordelijkheid om de 

problemen van boeren en boerinnen in het Zuiden aan te pakken 

Individuele burgers in het Noorden en hun productkeuzes 

Individuele burgers in het Noorden en hun stemgedrag 

De overheden van landen in het Noorden (hoge inkomenslanden) 

De overheden van landen in het Zuiden (lage inkomenslanden) 

Internationale instellingen (bijvoorbeeld de Wereldhandelsorganisatie, de Wereldbank, het IMF) 

Niet-Gouvermentele Organisaties (NGO’s, bijvoorbeeld Vredeseilanden, Oxfam 

Wereldwinkels,...) 

Kleinschalige boerenfamilies in het Zuiden 

Supermarktketens en hun aankoopbeleid 

 

2/ Hebben ze ook de mogelijkheid daartoe? 

 

Tot Slot (5 minuten) 

Evaluatie van het Focusgroepgesprek door anoniem op een stukje papier te schrijven: 

1. Wat vond je van de vragen? (Duidelijk/onduidelijk; Moeilijk/gemakkelijk/kinderachtig; Te 

veel hetzelfde;). 

2. Commentaar op mezelf (de moderator) 

Tot slot, van alle zaken die hier vanavond gezegd zijn geweest, welke blijven u het 

meeste bij? Welk element valt het meest op? Wat zouden jullie het liefste zien gebeuren? 

Eventueel: hoe heb jij deze discussie ervaren? 

Gesprek laten uitbollen 

“Jullie zijn allemaal hartelijk bedankt voor het gesprek...” 

Bedankingsgeschenk geven 

Einde 
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BIJLAGE 3 INTRODUCTIEMAIL INTERNETENQUÊTE 

Date:  Thu, 01 Mar 2007 10:35:03 +0100 [01/03/07 10:35:03 CEST] 

From:  Ewout Stoefs <ewout.stoefs@student.kuleuven.be> 

To:  undisclosed-recipients:; 

Subject:  Help een thesisstudent en win prachtige prijzen! 

Beste, 

 

In het kader van mijn eindwerk bij het departement Landbouw- en Voedseleconomie hou ik een 

internetenquête over aankoopgedrag. Indien je 5 à 10 minuutjes de tijd kan nemen om naar 

http://www.studentenonderzoek.com/aankoopgedrag/ te surfen en de vragen op te lossen, zou je 

me bijzonder veel vooruit helpen. 

 

Bovendien maken deelnemers kans om een heleboel mooie prijzen te winnen: er worden tickets 

voor het STUK (theatervoorstelling Winterkant van SKaGeN op 27/03), allerlei prachtige 

boeken van Standaard Boekhandel, waardebonnen voor Oxfam Wereldwinkels, Kinepolis-

tickets, etc... onder de deelnemers verloot! 

 

Nogmaals de link: http://www.studentenonderzoek.com/aankoopgedrag/ 

 

Alvast bedankt en met vriendelijke groeten! 

Ewout Stoefs 

3e Ir Landbouw- en voedseleconomie 

 

PS. De eerste 15 mensen die deze mail naar 30 mensen sturen waarvan je vermoedt dat ik ze nog 

niet heb gecontacteerd, krijgen uit mijn Standaard Boekhandeldoos een boek naar keuze (zet mij 

dan wel in CC).  
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BIJLAGE 4 INTRODUCTIEMAIL FOCUSGROEPGESPREKKEN 

MET BIO-INGENIEURS 

Date:  Wed, 07 Mar 2007 08:48:03 +0100 [07/03/07 08:48:03 CEST] 

From:  Ewout Stoefs <ewout.stoefs@student.kuleuven.be> 

Subject:  Uitnodiging Focusgroepgesprek 

Beste mede-student, 

Uit een willekeurige steekproef van alle studenten aan onze faculteit ben jij uitgekozen om deze 

uitnodiging te krijgen! 

 

In het kader van mijn eindwerk als bio-ingenieur wil ik volgende week maandag een 

focusgroepgesprek houden met 8 studenten bio-ingenieur. Dat is een gesprek (kwalitatief 

onderzoek) waarmee ik wil polsen naar je mening over internationale handel en de rol die Fair 

Trade producten hier zouden kunnen spelen. Het is belangrijk dat je weet dat hier helemaal geen 

voorkennis over verwacht wordt, er zullen ook teksten voorzien worden ter informatie. Ik ben 

vooral geïnteresseerd in je attitude, niet zozeer in je kennis. 

Ik zoek dus mensen die het zien zitten om volgende week maandag (12 maart) van 19u tot (ten 

laatste) 21u samen in het departement Landbouw- en Voedseleconomie (W. De Croylaan 42, 

Heverlee) met 7 andere studenten daarover te praten. 

 

Om het geheel wat aantrekkelijker te maken voorzie ik graag wat drank en hapjes en verzeker ik 

je van een bedankingsgeschenk op het einde. Het zou me erg veel helpen als je deze tijd zou 

willen vrijmaken. Indien je dit ziet zitten, stuur me dan een mailtje en dan mail ik nog terug met 

concretere informatie. Indien je hier liever niet aan mee werkt, geef dan graag ook een seintje, 

dan weet ik dat ik iemand anders moet zoeken. 

 

Alvast bedankt en met vriendelijke groeten, 

Ewout Stoefs 

3e Ir Bio-ingenieur in de Landbouwkunde 
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BIJLAGE 5 VRAGEN REKRUTERING FOCUSGROEPGESPREKKEN 

MET KLANTEN VAN COLRUYT 

Goeiemorgen/goeiemiddag mevrouw/mijnheer, 

 

U spreekt met Stefanie Van Den Bossche van de firma Colruyt. Wij zijn momenteel een 

klantonderzoek aan het doen. Bent u bereidt om daar eventueel aan mee te werken? 

� nee, geen interesse: gesprek afronden 

Het onderzoek gaat over Fair Trade producten, dus over eerlijke handel. Kennis hierover is zeker 

niet nodig. De persoon die de vragen zal stellen, gaat hier dan ook eerst meer informatie over 

geven.  

Er zullen gesprekken zijn die doorgaan op 19, 20 en 21 maart, en dat zal in groepen van 8 

personen gebeuren. De vragen worden afgenomen door een student van de Universiteit van 

Leuven. En dat zal zo’n 2u duren.  Zou u hier willen aan deelnemen? 

� nee: geen extra informatie 

� ja: ga verder 

Extra informatie: De bedoeling van het interview is om te praten over wat u beïnvloedt bij het 

aankopen van producten. Het zal wel vooral over Fair Trade producten gaan, dus eerlijke handel. 

Als u niet weet wat dat juist is, dan is dit zeker geen probleem want daar wordt eerst informatie 

over gegeven. Er zal ook iets te eten en te drinken voorzien zijn en na afloop krijgt iedere 

deelnemer een geschenk. 

� nee, toch geen interesse: gesprek afronden 

� ja: ga verder 

Zou ik uw opleidingsniveau dan mogen weten? De gesprekken worden namelijk gevoerd volgens 

het opleidingsniveau. 

� geeft opleidingsniveau 

Ok, het gesprek zal doorgaan op ... om 19u. 

Universitaire opleiding:  maandag 19 maart 

Hogeschool:   dinsdag 20 maart 

Middelbaar:   woensdag 21 maart 
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Het zal doorgaan in het Centrum van Landbouw- en Voedseleconomie aan de Willem de 

Croylaan in Heverlee. Maar het volledige adres en een plannetje zal u nog opgestuurd worden. 

Mag ik ook uw leeftijd weten? 

� geeft leeftijd 

Ok, dank u. Dit is enkel om te zien dat we personen uit verschillende leeftijdscategorieën 

hebben. Ik ga nu gewoon nog kijken of ik het juiste adres heb van u. (geef adres) Dan kan ik u 

alle informatie nog eens opsturen. Daarin zal de juiste plaats en datum van het gesprek nog 

vermeld worden.  

Ok, bedankt. Ik zal u de dag vóór het gesprek nog eens contacteren ter herinnering. 
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BIJLAGE 6 OVERIGE TABELLEN MET T-TESTEN 

Algemene beleidsmaatregelen 

 

2.1
a
 Colruyt Vredeseilanden Testframe Controle 

Totale steekproef 5,40 4* 5,37 5,39 4* 5,22 

5,01 5,36 1* 5,44 1** 5,27 Man  

Vrouw 5,65 4** 5,34 5,51 4** 5,18 

5,32 4* 5,25 5,43 4** 5,10 

5,80 5,59 5,80 5,76 

<26 

26-40 

0>40 
5,92 6,08 4* 5,52 5,35 

5,85 4* 6,14 1*4** 6,22 1**4*** 5,49 

 

Koper
b
 

Niet-koper 5,19 2* 4,94 5,10 5,07 

4,94 5,33 5,40 5,08 
 

Supermarkt
c
 

Speciaalzaak 5,70 4** 5,58 4* 5,66 4** 5,32 

Studentensteekproef 5,26 5,20 5,38 4** 5,10 

a
In rijen staan de gemiddelde scores per (sub)dataset en per frame. De getallen in superscript bij de gemiddelde 

scores geven aan ten opzichte van welk frame de paarsgewijze t-test een significant verschil aangeeft. 1 staat voor de 

Colruytframe, 2 voor de Vredeseilandenframe, 3 voor de testframe en 4 (zie verdere vragen) voor de controlegroep. 

* betekent verder dat de t-test een p-waarde heeft  <0,10, ** een p-waarde <0,05 en *** een  p-waarde <0,001. 

Significante verschillen staan tot slot in het vet gedrukt. 

b
We definiëren een koper als iemand die per jaar vijf of meer keer Fair Trade producten koopt én in totaal voor meer 

dan €50 euro. Al wie hier niet aan voldoet beschouwen we als een niet-koper. 

c
 We maken ook een onderscheid op basis van de plaats waar respondenten Fair Trade producten kopen. Aan de 

hand van de antwoorden van respondenten op vraag 27 delen we ze op in klanten van supermarkten (Carrefour, 

Colruyt, Delhaize, GB en Spar als antwoord) en klanten van speciaalzaken (Wereldwinkel, bio-, natuur- of 

dieetwinkel en markt als antwoord). 
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2.2 Colruyt Vredeseilanden Testframe Controle 

Totale steekproef 3,73 2* 3,54 3,82 2** 3,79 2** 

3,32 3,39 3,58 3,50 Man  

Vrouw 4,02 2,3** 3,66 3,74 3,97 2** 

3,87 2** 3,55 3,79 2* 3,95 2** 

3,26 3,74 3** 3,03 3,61 

<26 

26-40 

0>40 2,82 3,36 3,30 2,74 

3,49 3,45 3,20 3,58 3* 

 

Koper 

Niet-koper 3,85 2* 3,62 3,90 2* 3,94 2** 

4,04 3,73 4,55 1*2,4** 3,65 
 

Supermarkt 

Speciaalzaak 
3,68 3,54 3,49 3,81 2*3** 

Studentensteekproef 3,83 2* 3,61 3,79 3,94 2** 

 

 

2.3 Colruyt Vredeseilanden Testframe Controle 

Totale steekproef 5,37 4** 5,25 5,35 4** 5,12 

5,16 5,30 4** 5,17 4,93 Man  

Vrouw 5,51 2,4** 5,19 5,61 2,4** 5,23 

5,31 4* 5,16 5,43 2,4** 5,10 

5,67 5,42 5,64 5,20 

<26 

26-40 

0>40 5,82 5,50 5,36 5,30 

5,54 5,62 4* 5,88 1,2*4** 5,29 

 

Koper 

Niet-koper 5,28 2**4* 5,01 5,21 5,04 

4,81 4,82 5,43 1,2**4* 4,98 
 

Supermarkt 

Speciaalzaak 5,57 4** 5,46 4* 5,63 4** 5,24 

Studentensteekproef 5,23 5,08 5,41 2, 4** 5,13 
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2.4 Colruyt Vredeseilanden Testframe Controle 

Totale steekproef 5,21 5,16 5,25 5,11 

5,04 4,90 5,24 1*4** 4,82 Man  

Vrouw 5,38 5,32 5,45 5,28 

5,19 5,12 5,33 2,4* 5,11 

5,67 3* 5,55 5,20 5,31 

<26 

26-40 

0>40 
5,38 4,96 5,76 2,4* 4,91 

5,30 5,74 1,4** 5,59 1,4* 5,21 

 

Koper 

Niet-koper 5,21 2** 4,87  5,22  2** 5,09 2* 

5,50 5,14 5,33 5,28 
 

Supermarkt 

Speciaalzaak 5,21 5,27 5,41 1* 5,25 

Studentensteekproef 5,20 5,06 5,30 2** 5,13 

 

 

2.5 Colruyt Vredeseilanden Testframe Controle 

Totale steekproef 5,82 4** 5,70 5,79 4* 5,60 

5,86 5,77 5,78 5,72 Man  

Vrouw 5,89 4** 5,69 5,93 2*4**  5,54 

5,83 4** 5,70 5,84 4** 5,58 

6,11 6,04 6,06 5,73 

<26 

26-40 

0>40 6,17 2* 5,48 6,00 5,57 

5,84 6,02 4** 6,21 1,4** 5,64 

 

Koper 

Niet-koper 5,88 2,4**3* 5,57 5,68 5,57 

5,87 5,48 5,75 5,51 
 

Supermarkt 

Speciaalzaak 5,90 5,88 5,91 4* 5,69 

Studentensteekproef 5,81 2, 4* 5,62 5,85 2*,4** 5,58 
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2.6 Colruyt Vredeseilanden Testframe Controle 

Totale steekproef 5,46 4* 5,37 5,48 4* 5,33 

5,40 4* 5,35 4* 5,42 4* 5,10 Man  

Vrouw 5,53 5,41 5,57 5,49 

5,41 5,32 5,48 2* 5,35 

5,97 3,4* 5,69 5,44 5,60 

<26 

26-40 

0>40 
5,57 5,60 2* 5,83 4** 4,91 

5,63 4* 5,78 4** 5,83 4** 5,37 

 

Koper 

Niet-koper 5,41 2** 5,18 5,35 5,35 

5,60 2* 5,24 5,56 5,33 
 

Supermarkt 

Speciaalzaak 5,66 4** 5,59 5,53 5,41 

Studentensteekproef 5,44 2* 5,24 5,45 2* 5,40 

 

 

Bedrijfsgerichte beleidsmaatregelen 

 

3.1 Colruyt Vredeseilanden Testframe Controle 

Totale steekproef 5,05 5,14 5,23 1,4 * 5,04 

4,61 4,79 4,84 4,74 Man  

Vrouw 5,31 5,33 5,51 1*4** 5,21  

5,09 5,24 5,36 1** 5,24 

5,15 4,95 4,86 4,84 

<26 

26-40 

0>40 
4,29 3,96 4,90 2,4** 3,43 

5,28 5,08 5,27 5,06 

 

Koper 

Niet-koper 4,91 5,13 1* 5,26 1**4* 5,05 

4,38 5,14 1** 5,36 1** 4* 4,81 
 

Supermarkt 

Speciaalzaak 5,22 5,22 5,39 4** 5,14 

Studentensteekproef 5,10 5,19 5,34 1** 5,23 
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3.2 Colruyt Vredeseilanden Testframe Controle 

Totale steekproef 3,99 4,03 4,10 3,92 

3,87 3,87 4,04 4* 3,63 Man  

Vrouw 4,08 4,18 4,30 4,07 

4,00 4,10 4,18 3,99 

4,29 4,21 4,31 3,79 

<26 

26-40 

0>40 
3,57 3,24 4,14 2* 3,33 

4,28 4,29 4,43 4,09 

 

Koper 

Niet-koper 3,89 3,91 4,03 3,83 

3,43 4,43 1**4* 4,33 1** 3,84 
 

Supermarkt 

Speciaalzaak 4,24 4* 4,10 4,33 4** 3,98 

Studentensteekproef 3,95 4,05 4,15 4,02 

 

 

3.3 Colruyt Vredeseilanden Testframe Controle 

Totale steekproef 3,93 4,43 1*** 4,43 1*** 4,31 1** 

3,45 3,75 4,69 1,4** 3,42 Man  

Vrouw 4,25 4,77 1** 4,73 1** 4,71 1** 

3,88 4,40 1** 4,58 1*** 4,45 1*** 

4,18 4,34 4* 3,94 3,66 

<26 

26-40 

0>40 
4,43 4* 3,96 4,31 4* 3,43 

4,24 4,47 4,53 4* 4,10 

 

Koper 

Niet-koper 3,80 4,31 1** 4,49 1*** 4,38 1** 

3,83 4,25 4,65 1** 4,14 
 

Supermarkt 

Speciaalzaak 4,17 4,47 1* 4,89 1**4* 4,31 

Studentensteekproef 3,83 4,39 1*** 4,52 1*** 4,42 1*** 
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3.4 Colruyt Vredeseilanden Testframe Controle 

Totale steekproef 5,08 5,25 4** 5,38 1,4** 5,02 

4,84 4* 4,88 4** 5,16 4** 4,40 Man  

Vrouw 5,30 5,49 5,58 1* 5,36 

5,18 5,25 5,45 1,4**2* 5,14 

5,09 4* 5,44 4** 5,15 4* 4,44 

<26 

26-40 

0>40 
4,52 5,00 5,38 1* 4,85 

5,29 5,10 5,41 4* 4,97 

 

Koper 

Niet-koper 5,04 5,33 1*4** 5,40 1,4** 5,03 

4,65 4,85 5,50 1,2,4** 4,69 
 

Supermarkt 

Speciaalzaak 5,18 5,43 1* 5,52 1**4* 5,20 

Studentensteekproef 5,13 5,31 5,45 1,4** 5,15 

 

 

Verantwoordelijkheid 

 

Individuen en hun 

productkeuzes 
Colruyt Vredeseilanden Testframe Controle 

Totale steekproef 4,46 4,38 4,74 2*** 1,4** 4,45 

4,28 4,39 4,78 1,2,4** 4,20 Man  

Vrouw 4,56 2* 4,36 4,81 1**2***4* 4,60 2** 

4,41 4,33 4,70 1,2,4** 4,47 

4,85 4* 4,48 5,19 2,4** 4,30 

<26 

26-40 

0>40 
4,46 4,64 5,07 1* 4,74 

4,95 4,78 5,03 4,97 

 

Koper 

Niet-koper 4,22 4,16 4,66 1,2***4** 4,22 

4,06 4,41 4,45 1* 4,10 
 

Supermarkt 

Speciaalzaak 4,62 4,78 4,96 1,2,4** 4,67 

Studentensteekproef 4,30 4,27 4,67 1,2,4** 4,44 2* 
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Individuen en hun 

stemgedrag 
Colruyt Vredeseilanden Testframe Controle 

Totale steekproef 3,91 3,95 4,12 1,4** 2* 3,91 

3,72 3,97 1,4* 4,07 1,4** 3,64 Man  

Vrouw 4,01 3,95 4,15 2* 4,07 

3,79 3,90 3,95 3,88 

4,60 2*4** 4,04 4,53 2*4** 3,63 

<26 

26-40 

0>40 
4,17 4,46 5,07 1**2* 4,83 1* 

4,41 4,41 4,47 4,30 

 

Koper 

Niet-koper 3,67 3,72 3,94 1**2,4* 3,72 

3,64 4,10 1,3*4** 3,48 3,31 
 

Supermarkt 

Speciaalzaak 4,04 4,16 4,34 1**4* 4,13 

Studentensteekproef 3,71 3,88 3,97 1** 3,87 

 

 

Overheden in het 

Noorden 
Colruyt Vredeseilanden Testframe Controle 

Totale steekproef 5,44 5,61 1** 5,66 1** 5,65 1** 

5,29 5,54 1* 5,55 1* 5,48 Man  

Vrouw 5,54 5,66 5,76 1** 5,74 1* 

5,44 5,57 5,65 1** 5,65 1* 

5,66 5,55 5,61 5,57 

<26 

26-40 

0>40 
5,25 6,12 1** 5,89 1* 5,78 

5,78 5,85 5,88 5,94 

 

Koper 

Niet-koper 5,29 5,48 1* 5,57 1** 5,50 1* 

5,15 5,59 1** 5,40 5,64 1** 
 

Supermarkt 

Speciaalzaak 5,62 5,69 5,81 1** 5,74 

Studentensteekproef 5,40 5,53 5,63 1** 5,64 1** 
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Overheden in het Zuiden Colruyt Vredeseilanden Testframe Controle 

Totale steekproef 5,67 5,71 5,64 5,72 

5,67 5,61 5,53 5,72 Man  

Vrouw 5,73 5,81 3* 5,61 5,76 

5,70 5,72 5,59 5,69 

5,61 5,77 5,43 6,02 1*3** 

<26 

26-40 

0>40 
5,35 5,81 5,81 5,78 

5,65 5,76 5,74 5,88 1* 

 

Koper 

Niet-koper 
5,66 5,72 3** 5,50 5,67 

5,49 5,73 5,95 1* 5,83 
 

Supermarkt 

Speciaalzaak 5,77 3* 5,71 5,56 5,75 3* 

Studentensteekproef 5,71 5,70 5,58 5,67 

 

 

Internationale 

instellingen 
Colruyt Vredeseilanden Testframe Controle 

Totale steekproef 5,91 5,98 5,91 5,97 

5,93 4* 5,92 5,85 5,72 Man  

Vrouw 5,91 6,00 5,95 6,09 1,4** 

5,89 5,90 5,86 5,95 

6,06 6,13 5,94 6,04 

<26 

26-40 

0>40 
6,00 6,54 1,4** 6,26 6,00 

6,22 6,29 3,4* 6,07 6,10 

 

Koper 

Niet-koper 5,77 5,81 5,82 5,90 

5,70 6,05 1** 6,07 1* 5,94 
 

Supermarkt 

Speciaalzaak 6,05 6,00 5,98 6,03 

Studentensteekproef 5,83 5,90 5,84 5,97 1* 
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NGO’s Colruyt Vredeseilanden Testframe Controle 

Totale steekproef 5,35 3* 5,34 3* 5,17 5,35 3* 

5,34 3,4** 5,21 3** 4,75 4,96 Man  

Vrouw 5,33 5,42 5,40 5,58 1** 

5,29 5,29 5,16 5,46 1,2*3** 

5,54 4** 5,45 4** 5,17 4,89 

<26 

26-40 

0>40 
5,58 5,60 5,14 5,39 

5,44 5,33 5,27 5,44 

 

Koper 

Niet-koper 
5,28 5,34 3* 5,12 5,35 3** 

5,13 5,29 5,30 5,00 
 

Supermarkt 

Speciaalzaak 5,40 3* 5,27 5,22 5,43 3* 

Studentensteekproef 5,21 5,26 5,11 5,45 1,4** 2* 

 

 

Boerenfamilies in het 

Zuiden 
Colruyt Vredeseilanden Testframe Controle 

Totale steekproef 4,27 2** 3* 3,94 4,06 4,37 3** 2*** 

4,48 2**3* 4,06 4,10 4,48 2**3* Man  

Vrouw 4,17 2* 3,93 4,01 4,34 2,3** 

4,27 2,3** 3,91 3,99 4,25 2**3* 

4,44 4,38 4,28 4,73 

<26 

26-40 

0>40 
4,35 4,00 4,41 5,18 1,3*2** 

4,26 4,18 4,31 4,60 1*2** 

 

Koper 

Niet-koper 4,27 2,3** 3,87 3,93 4,28 2,3** 

4,12 3,98 4,43 2* 4,42 2* 
 

Supermarkt 

Speciaalzaak 4,42 2,3** 3,99 3,96 4,35 2,3** 

Studentensteekproef 4,24 2** 3* 3,90 3,99 4,29 1,2, 3** 
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Supermarktketens en hun 

aankoopbeleid 
Colruyt Vredeseilanden Testframe Controle 

Totale steekproef 4,96  4,98 5,32 1,2*** 4** 5,07 

4,74 4,89 5,23 1,2**4* 4,96 Man  

Vrouw 5,08 5,06  5,42 1,2,4** 5,14 

4,91 4,92 5,27 1,2,4** 5,05 

5,09 5,21 5,66 1,4**2* 4,96 

<26 

26-40 

0>40 
5,29 5,36 5,55 5,55 

5,15 5,30 5,55 1**2* 5,34 

 

Koper 

Niet-koper 4,86 4,83 5,22 1,2,4** 4,96 

4,81 5,06 5,34 1,4** 4,78 
 

Supermarkt 

Speciaalzaak 5,08 5,11 5,43 1,2,4** 5,21 

Studentensteekproef 4,86 4,92 5,21 1,2** 4* 5,03 1* 

 

 

Mogelijkheid 

 

Individuen en hun 

productkeuzes 
Colruyt Vredeseilanden Testframe Controle 

Totale steekproef 4,53 4,47 4,71 1* 2,4** 4,51 

4,53 4,61 4,70 4* 4,41 Man  

Vrouw 4,56 2* 4,33 4,77 2**4* 4,55 2* 

4,53 4,45 4,70 2**4* 4,49 

4,63 4,53 5,03 2,4** 4,27 

<26 

26-40 

0>40 
4,63 4,12 4,72 5,04 2** 

4,91 4,90 5,21 1,2*4** 4,86 

 

Koper 

Niet-koper 4,40 2* 4,20 4,52 2**4* 4,31 

4,42 4,54 4,27 4,38 
 

Supermarkt 

Speciaalzaak 4,70 4,58 4,98 1,2,4** 4,66 

Studentensteekproef 4,44 4,40 4,70 1,2** 4* 4,48 
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Individuen en hun 

stemgedrag 
Colruyt Vredeseilanden Testframe Controle 

Totale steekproef 3,85 4,01 1* 4,07 1,4** 3,86 

3,78 4,07 1*4** 4,04 4** 3,59 Man  

Vrouw 3,91 3,92 4,12 1,2* 4,01 

3,74 3,87 4,02 1**4* 3,80 

4,54 4** 4,28 4** 4,09 3,70 

<26 

26-40 

0>40 
4,46 4,54 4,71 4,87 

4,22 4,49 1,4* 4,48 4* 4,19 

 

Koper 

Niet-koper 3,71 3,71 3,90 2,4* 3,70 

3,83 3,97 4* 3,57 3,52 
 

Supermarkt 

Speciaalzaak 3,94 4,16 1* 4,28 1,4** 3,99 

Studentensteekproef 3,67 3,89 1* 4,04 1** 4* 3,81 

 

 

Overheden in het 

Noorden 
Colruyt Vredeseilanden Testframe Controle 

Totale steekproef 5,76 5,91 1** 5,92 1** 5,91 1** 

5,63 5,80 5,85 1,4* 5,63 Man  

Vrouw 5,89 5,98 6,00 6,05 1** 

5,80 5,91 5,91 5,94 1* 

5,60 5,85 6,28 1,2,4** 5,64 

<26 

26-40 

0>40 
5,79 6,04 5,89 6,14 

5,95 6,08 6,17 1* 6,10 

 

Koper 

Niet-koper 5,70 5,82 5,86 1* 5,82 

5,57 5,68 5,86 1* 5,81 
 

Supermarkt 

Speciaalzaak 5,89 6,01 6,06 1** 5,99 

Studentensteekproef 5,75 5,86 5,90 1* 5,94 1** 
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Overheden in het Zuiden  Colruyt Vredeseilanden Testframe Controle 

Totale steekproef 5,37 5,35 5,39 5,55 1, 3* 2** 

5,28 5,30 5,47 5,57 1,2* Man  

Vrouw 
5,40 5,37 5,31 5,55 2*3** 

5,43 5,34 5,31 5,50 3* 

4,77 5,34 1* 5,56 1** 5,69 1** 

<26 

26-40 

0>40 
5,21 5,32 5,76 5,91 1,2* 

5,08 5,39 1* 5,62 1** 5,55 1** 

 

Koper 

Niet-koper 5,46 3* 5,32 5,25 5,55 2,3** 

5,32 5,42 5,77 1* 5,87 1**2* 
 

Supermarkt 

Speciaalzaak 5,29 5,36 5,29 5,52 1,3** 

Studentensteekproef 5,40 5,31 5,31 5,47 

 

 

Internationale 

instellingen 
Colruyt Vredeseilanden Testframe Controle 

Totale steekproef 5,94  6,09 1**3* 5,99 6,13 1,3** 

5,85 6,11 1** 6,17 1,4** 5,93 Man  

Vrouw 6,00 6,08 3* 5,93 6,22 1**2*3*** 

5,94 6,05 5,95 6,11 1,3** 

5,86 6,30 1** 6,03 6,11 

<26 

26-40 

0>40 
6,17 6,23 6,50 1* 6,26 

6,02 6,41 1,4** 6,30 1** 6,15 

 

Koper 

Niet-koper 5,91 5,93 5,85 6,10 1,2,3** 

5,79 5,92 6,07 6,06 
 

Supermarkt 

Speciaalzaak 6,03 6,20 1** 6,10 6,18 1** 

Studentensteekproef 5,90 6,01 5,92 6,13 1,3** 2*  
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NGO’s Colruyt Vredeseilanden Testframe Controle 

Totale steekproef 5,40 5,41 5,33 5,45 3* 

5,27 5,28 5,18 5,10 Man  

Vrouw 5,45 5,50 5,48 5,64 1**3* 

5,38 5,40 5,35 5,54 1,3**2* 

5,37 5,45 5,26 5,11 

<26 

26-40 

0>40 
5,50 5,65 5,62 5,26 

5,43 5,63 5,51 5,44 

 

Koper 

Niet-koper 
5,36 5,32 5,30 5,48 2,3* 

5,25 5,25 5,33 5,55 1,2* 
 

Supermarkt 

Speciaalzaak 
5,44 5,50 5,38 5,46 

Studentensteekproef 5,34 5,37 5,32 5,54 1,2,3** 

 

 

Boerenfamilies in het 

Zuiden 
Colruyt Vredeseilanden Testframe Controle 

Totale steekproef 3,41 3* 3,36 3,22 3,52 2* 3** 

3,55 3,58 3,38 3,58 Man  

Vrouw 3,34 3* 3,25 3,10  3,48 2*3** 

3,40 3** 3,33 3* 3,13 3,42 3** 

3,49 3,55 3,39 3,76 

<26 

26-40 

0>40 
3,61 3,73 3,75 4,04 

3,30 3,64 1* 3,66 1* 3,53 

 

Koper 

Niet-koper 3,45 3** 3,26 3,02 3,49 2*3** 

3,32 3,60 3,45 3,42 
 

Supermarkt 

Speciaalzaak 3,46 3** 3,48 3** 3,15 3,51 3** 

Studentensteekproef 3,36 3* 3,32 3* 3,13 3,46 3** 
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Supermarktketens en hun 

aankoopbeleid 
Colruyt Vredeseilanden Testframe Controle 

Totale steekproef 5,07 5,08 5,39 1,2** 4* 5,25 1,2** 

5,00 5,01 5,34 1,2**4* 5,09 Man  

Vrouw 5,10 5,11 5,45 1,2** 5,30 1,2* 

4,99 5,04 5,36 1***2**4* 5,20 

5,17 5,23 5,28 5,14 

<26 

26-40 

0>40 
5,79 5,08 6,00 2** 5,63 

5,27 5,41 5,79 1,2,4** 5,46 

 

Koper 

Niet-koper 4,96 4,89 5,21 1,2** 5,11 2** 

5,00 5,34  4** 5,37 1*4** 4,83 
 

Supermarkt 

Speciaalzaak 5,13 5,18 5,57 1,2***3** 5,32 1* 

Studentensteekproef 4,93 5,01 5,31 1,2** 5,20 1** 2* 

 

 

Dimensies van consumentenhouding 

 

Kennis Colruyt Vredeseilanden Testframe Controle 

Totale steekproef 5,55 4*  5,65 4** 5,69 1** 4*** 5,42 

5,44 5,70 1,4** 5,68 1,4** 5,43 Man  

Vrouw 5,63 4** 5,60 4* 5,72 4** 5,46 

5,59 4** 5,63 4** 5,69 4** 5,41 

5,27 5,82 1,2** 6,05 1***4** 5,47 

<26 

26-40 

0>40 
5,51 5,52 5,51 5,81 

5,96 6,16 1,4** 6,20 1,4** 5,98 

 

Koper 

Niet-koper 5,38 5,38  5,50 4** 5,19 

5,27 5,50 5,64 1**4* 5,34 
 

Supermarkt 

Speciaalzaak 5,84 4** 5,89 4*** 5,89 4*** 5,58 

Studentensteekproef 5,54 4* 5,61 4** 5,69 1* 4*** 5,39 
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Betrokkenheid Colruyt Vredeseilanden Testframe Controle 

Totale steekproef 4,76 5,02 1** 4* 5,00 1** 4* 4,86 

4,35 4,95 1***4** 4,97 1***4** 4,55 Man  

Vrouw 4,99 5,05 5,05 5,03 

4,79 5,02 1,4** 4,95 1* 4,82 

4,11 4,98 1** 5,47 1***2,4** 4,73 1** 

<26 

26-40 

0>40 
5,13 5,04 5,14 5,43 

5,43 5,59 5,52 5,44 

 

Koper 

Niet-koper 4,44 4,71 1** 4,80 1,4** 4,57 

4,11 4,90 1** 4,77 1** 4,62 1** 
 

Supermarkt 

Speciaalzaak 5,09 5,23 4* 5,24 1,4* 5,07 

Studentensteekproef 4,70 5,02 1** 4** 4,96 1** 4* 4,81 

 

 

Bezorgdheid Colruyt Vredeseilanden Testframe Controle 

Totale steekproef 4,92 5,01 5,10 1** 4,99 

4,44 4,93 1**4* 5,08 1***4** 4,69 1* Man  

Vrouw 5,23 2* 5,06 5,15 5,12 

4,93 5,00 5,05 4,93 

4,53 5,02 1* 5,28 1** 5,04 1* 

<26 

26-40 

0>40 
5,50 5,06 5,60 2* 5,32 

5,53 5,51 5,65 5,56 

 

Koper 

Niet-koper 4,67 4,74 4,88 1,4** 4,67 

4,60 4,94 1* 4,89 4,83 
 

Supermarkt 

Speciaalzaak 5,25 5,23 5,30 5,21 

Studentensteekproef 4,85 4,97 5,03 1* 4,96 
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Geloofwaardigheid Colruyt Vredeseilanden Testframe Controle 

Totale steekproef 5,92 6,01 6,00 6,05 1* 

5,96 6,01 5,95 6,05 Man  

Vrouw 5,90 6,04 1* 6,00 6,07 1* 

5,96 6,01 5,98 6,02 

5,57 6,04 1** 6,15 1** 6,12 1** 

<26 

26-40 

0>40 
6,05 6,22 5,86 6,39 3* 

6,18 6,18 6,33 1,2* 6,18 

 

Koper 

Niet-koper 5,83 5,95 5,85 6,00 1,3* 

5,79 5,81 6,02 5,84 
 

Supermarkt 

Speciaalzaak 5,90 6,12 1** 6,12 1** 6,15 1** 

Studentensteekproef 5,94 5,97 5,96 6,02 

 

 

Instemming Colruyt Vredeseilanden Testframe Controle 

Totale steekproef 6,04 6,07 6,14 6,15 1* 

5,79 6,02 1* 6,09 1**4* 5,85 Man  

Vrouw 6,16 6,11 6,21 6,30 1*2** 

6,02 6,01 6,14 1,2* 6,18 1,2** 

5,74 2**3* 6,36 6,17 5,98 2** 

<26 

26-40 

0>40 
6,38 6,19 6,25 6,04 

6,43 6,47 4* 6,43 6,30 

 

Koper 

Niet-koper 5,84 5,85 6,01 1,2* 6,08 1,2** 

5,81 6,07 4** 6,23 1,4** 5,71 
 

Supermarkt 

Speciaalzaak 6,19 6,27 6,30 6,29 

Studentensteekproef 6,01 5,98 6,13 2* 6,18 1, 2** 
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Vertrouwen Colruyt Vredeseilanden Testframe Controle 

Totale steekproef 5,36 5,44 5,59 1** 2* 5,47 

5,04 5,25 4** 5,45 1,4** 4,88 Man  

Vrouw 5,55 5,55 5,72 1,2* 5,75 1,2** 

5,33 5,36 5,60 1,2** 5,50 1* 

5,23 5,66 1,4* 5,67 1,4* 5,09 

<26 

26-40 

0>40 
5,91 5,67 5,66 5,66 

5,81 5,81 6,06 1,2** 5,98 

 

Koper 

Niet-koper 5,15 5,22 5,41 1**2,4* 5,21 

5,17 5,47 4** 5,40 4** 4,85 
 

Supermarkt 

Speciaalzaak 5,55 5,65 5,82 1**2* 5,68 

Studentensteekproef 5,32 5,31 5,55 1, 2** 5,48 1, 2* 

 

 

Belang Colruyt Vredeseilanden Testframe Controle 

Totale steekproef 5,69 5,79 5,84 1** 5,86 1** 

5,42 5,68 1** 5,73 1** 5,55 Man  

Vrouw 5,84 5,87 5,94 6,01 1,2** 

5,68 5,75 5,83 1** 5,83 1** 

5,53 5,93 1* 5,86 1* 5,85 

<26 

26-40 

0>40 
5,85 6,01 6,17 6,04 

6,15 6,18 6,24 6,20 

 

Koper 

Niet-koper 5,47 5,59 5,66 1** 5,68 1** 

5,35 5,72 1** 5,75 1**4* 5,47 
 

Supermarkt 

Speciaalzaak 5,89 6,00 1* 6,02 1** 6,04 1** 

Studentensteekproef 5,65 5,70 5,80 1** 2* 5,83 1** 2* 
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Neiging tot kopen Colruyt Vredeseilanden Testframe Controle 

Totale steekproef 4,27 4,40 4,61 1,2** 4,56 1**2* 

3,83 4,29 1** 4,46 1** 4,32 1** Man  

Vrouw 4,51 4,45 4,73 1*2** 4,64 

4,20 4,28 4,50 1,2** 4,47 1**2* 

4,37 4,91 1* 4,91  4,65 

<26 

26-40 

0>40 
4,75 4,59 5,34 2** 4,78 

5,42 5,44 5,58 5,43 

 

Koper 

Niet-koper 4,49 4,65 4,78 1,4** 4,50 

3,57 4,53 1*** 4,41 1** 4,22 1** 
 

Supermarkt 

Speciaalzaak 4,69 4,73 4,96 1,2** 4,81 

Studentensteekproef 4,07 4,23 4,49 1***2** 4,49 1,2** 

 

 

Attitude tov prijs Colruyt Vredeseilanden Testframe Controle 

Totale steekproef 4,82 4,92 5,16 1*** 2,4** 5,00 1** 

4,51 4,79 1** 5,08 1,2,4** 4,69 Man  

Vrouw 
5,00 4,99 5,23 1,2** 5,14 

4,79 4,84 5,10 1,2**4* 4,95 

4,79 5,28 1* 5,23 1* 5,04 

<26 

26-40 

0>40 
5,21 4,96 5,72 2** 5,22 

5,50 5,60 5,82 1,2** 5,73 1* 

 

Koper 

Niet-koper 4,52 4,54 4,85 1,2,4** 4,62 

4,50 4,89 1,4* 5,09 1,4** 4,47 
 

Supermarkt 

Speciaalzaak 5,17 5,19 5,40 1,2** 5,33 1* 

Studentensteekproef 4,75 4,81 5,07 1,2** 4,96 1**2* 

 

 

 

 



Bijlagen 

A-39 

Interesse Colruyt Vredeseilanden Testframe Controle 

Totale steekproef 4,54 4,74 1** 4,85 1** 4,86 1** 

3,90 4,59 1***4* 4,75 1***4** 4,29 1** Man  

Vrouw 
4,94 4,86 4,92 5,12 2,3** 

4,50 4,67 1* 4,73 1** 4,82 1** 

4,64 4,99 5,19 1* 4,86 

<26 

26-40 

0>40 4,98 5,04 5,53 4,96 

5,54 5,53 5,74 2* 5,71 

 

Koper 

Niet-koper 4,12 4,33 1* 4,41 1** 4,40 1** 

4,05 4,72 1,4** 4,64 1**4* 4,22 
 

Supermarkt 

Speciaalzaak 4,99 5,13 5,18 1* 5,22 1** 

Studentensteekproef 4,42 4,66 1** 4,71 1** 4,82 1** 

 

 

Waargenomen 

effectiviteit 
Colruyt Vredeseilanden Testframe Controle 

Totale steekproef 4,81 4,83 4,97 1, 2** 4,86 

4,67 4,68 4,87 4* 4,58 Man  

Vrouw 4,90 4,93 5,06 1* 4,98 

4,77 4,79 4,92  1,2* 4,84 

4,90 4,95 5,06 4* 4,62 

<26 

26-40 

0>40 5,17 4,99 5,38 5,29 

5,25 5,29 5,50 1,4**2* 5,23 

 

Koper 

Niet-koper 
4,62 4,59 4,73 2* 4,67 

4,64 4,79 4,80 4,50 
 

Supermarkt 

Speciaalzaak 4,99 5,04 5,16 1** 5,06 

Studentensteekproef 4,73 4,75 4,91 1** 2* 4,83 

 

 

 

 



Bijlagen 

A-40 

Liefdadigheid Colruyt Vredeseilanden Testframe Controle 

Totale steekproef 3,74 3,85 3,77 3,70 

4,21 2,4** 3,80 4,09 2,4* 3,75 Man  

Vrouw 3,49 3,85 1**2* 3,60 3,71 1* 

3,89 3,97 3,88 3,96 

3,80 4** 3,31 4,06 2*4** 2,93 

<26 

26-40 

0>40 2,33 3,52 1,3**4* 2,66 2,70 

3,37 3,24 3,54 3,36 

 

Koper 

Niet-koper 3,94 4,16 1,2,4* 3,94 3,91 

4,23 4,05 4,35 3,96 
 

Supermarkt 

Speciaalzaak 3,60 3,68 3,62 3,57 

Studentensteekproef 3,98 3,94 3,90 3,92 

 

 

Kolonialisme Colruyt Vredeseilanden Testframe Controle 

Totale steekproef 2,15 2,14 2,18 2,16 

2,30 2,26 2,37 2,23 Man 

Vrouw 2,04 2,05 2,06 2,11 

2,13 2,12 2,17 2,15 

2,44 2* 2,00 2,29 2,17 

<26 

26-40 

0>40 1,91 2,41 2,24 2,13 

1,84 1,86 1,93 2,04 

 

Koper 

Niet-koper 2,27 2,29 2,35 2,22 

2,37 2,39 2,29 2,30 
 

Supermarkt 

Speciaalzaak 
2,05 2,00 2,02 2,13 

Studentensteekproef 2,16 2,13 2,19 2,17 

 

 

 

 



Bijlagen 

A-41 

Kennis Verkooppunten Colruyt Vredeseilanden Testframe Controle 

Totale steekproef 5,60 5,80 1* 5,83 1** 5,80 1* 

5,35 5,89 1**3,4* 5,61 5,56 Man  

Vrouw 
5,78 5,74 5,92 5,90 

5,59 5,71 5,79 1* 5,79 1* 

5,54 6,28 1**4* 6,06 1* 5,71 

<26 

26-40 

0>40 6,04 5,74 5,69 5,82 

6,51 6,57 6,64 6,56 

 

Koper 

Niet-koper 5,22 5,38 5,43 5,42 

5,02 5,61 1,3**4* 5,00 5,17 
 

Supermarkt 

Speciaalzaak 6,25 6,28 6,32 6,33 

Studentensteekproef 5,47 5,71 1* 5,76 1** 5,74 1** 

 

 

Waargenomen 

Toegankelijkheid 
Colruyt Vredeseilanden Testframe Controle 

Totale steekproef 5,09 2,3** 4,85 4,78 4,95 

5,14 3** 4,87 4,48 5,01 3** Man  

Vrouw 5,08 2* 4,84  4,98 4,92 

5,07 2*3** 4,81 4,79 4,89 

4,88 5,18 5,03 4,84 

<26 

26-40 

0>40 5,95 2,3** 4,80 4,67 5,77 2,3** 

5,41 5,29 5,11 5,15 

 

Koper 

Niet-koper 4,96 2,3** 4,61 4,61 4,87 2,3* 

5,09 2,3* 4,58 4,55 5,20 2**3* 
 

Supermarkt 

Speciaalzaak 5,32 2,3,4** 5,03 4,92 5,01 

Studentensteekproef 4,95 3* 4,83 4,73 4,90 

 


