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MANAGEMENTSAMENVATTING 

In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft D&B een 
gedragsonderzoek uitgevoerd naar kleding. Het onderzoek richt zich op 
consumenten en heeft als doel een kansrijke en impactvolle gedragsstrategie te 
ontwikkelen om de milieudruk in de textielketen te verlagen. Consumenten 
hebben een groot aandeel in de enorm vervuilende textielindustrie; de grote vraag 
naar goedkope, trendgevoelige kleding dwingt tot vervuilende 
productieprocessen. Ook verspillen consumenten veel water en energie door 
kleding te vaak te wassen en danken ze kleding snel weer af.  

Het onderzoek bestaat uit drie fasen: het definiëren van het doelgedrag, 
doelwaarden en doelgroep, de gedragsanalyse, het interventieontwerp en advies 
voor flankerend beleid.  

De aanpak focust zich zowel op het veranderen van gedrag als het veranderen van 
de mindset van consumenten.  

FASE 1: DEFINIËREN DOELGEDRAG, DOELWAARDEN EN DOELGROEP 
In de eerste fase hebben we met behulp van deskresearch en interviews met 
experts vijf kansrijke doelgedragingen gedefinieerd.  

• Minder kleding kopen 
• Tweedehands kleding (ver)kopen (deze is later gesegmenteerd tot 

tweedehands kleding kopen én kleding verkopen) 
• Kleding ruilen 
• Kleding minder vaak wassen 

Daarnaast besloten we ons te richten op de doelwaarden imago, duurzaamheid en 
hygiëne en op de doelgroep mannen en vrouwen van 18-40 jaar. 

FASE 2: GEDRAGSANALYSE 
We voerden een vragenlijstonderzoek uit onder 1.046 respondenten uit Nederland. 
In de vragenlijst onderzochten we per doelgedraging het huidige gedrag, de 
intenties, associaties, motieven en weerstanden. Daarnaast onderzochten we wat 
de rol van de waarden was. Hieruit kwamen de volgende belangrijke resultaten: 

Minder kleding kopen: het aanbod van fast fashion is enorm en vaak nieuwe 
kleding kopen is sterk gewoontegedrag. Ons imago is een belangrijke weerstand 
tegen het kopen van minder kleding. Acceptatie door anderen door een goed 
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imago (elke dag iets nieuws dragen) is een sterke behoefte. Een motief voor het 
kopen van minder kleding is het besparen van geld.  

Tweedehands kleding kopen: 37,4% van de respondenten koopt al tweedehands 
kleding en dit vervangt deels het kopen van nieuwe kleding. Het aanbod is echter 
nog gering, wat het gedrag moeilijker maakt. Negatieve associaties met hygiëne en 
scepticisme zijn belangrijke weerstanden tegen tweedehands kleding. Ook spelen 
self-efficacy (vertrouwen dat je makkelijk kunt vinden wat je zoekt) en imago een 
belangrijke rol bij het wel of niet kopen van tweedehands kleding.  

Kleding ruilen: mensen blijken het liefste één-op-één te ruilen en gezelligheid is 
hiervoor een belangrijk motief. Ook de self-efficacy en het imago zijn belangrijk 
voor het vertonen van dit gedrag. Kleding ruilen is nog niet de sociale norm en 
wordt relatief moeilijk gevonden. 

Kleding die je niet meer draagt verkopen: 43,1% van de respondenten verkoopt 
wel eens gedragen kleding. Hiervoor is het verdienen van geld het belangrijkste 
motief. Ook blijkt de self-efficacy wederom een belangrijke rol te spelen. 

Kleding minder vaak wassen: wassen is sterk gewoontegedrag en minder vaak 
wassen wordt sterk geassocieerd met minder fris. Gemak lijkt een motief voor 
minder wassen.  

FASE 3A: INTERVENTIEONTWERP 
Duurzaam kleding (ver)kopen stimuleren: het hogere doel van de interventies is 
dat mensen minder kleding kopen. Dit bewerkstelligen we door in te zetten op het 
kopen van tweedehands kleding en ruilen van kleding. Het verkopen van kleding 
die je niet meer draagt is faciliterend gedrag. Met een tweedelige strategie 
stimuleren we het duurzaam (ver)kopen van kleding.  

Stap 1: lok het nieuwe gedrag uit met een challenge. Gebruik social proof met 
rolmodellen, zorg voor een positieve ervaring en maak het gedrag makkelijker 
door self-efficacy te verhogen, bijvoorbeeld middels een app. 

Stap 2: help mensen het nieuwe gedrag vol te houden door ze bijvoorbeeld een 
toolkit aan te bieden met producten die ondersteunen bij het afgeven van 
publiekelijke commitment, de vorming van implementatie intenties en het 
plaatsen van reminders in de eigen omgeving. Zet een flankerende 
communicatiecampagne in die bestaat uit twee onderdelen:  
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Assocatiecampagne: deze start vóór de challenge en creëert en stimuleert de 
nodige positieve associaties tussen de doelgedragingen en de concepten ‘fris’, 
‘hip’, ‘uniek’, ‘makkelijk’ en ‘gezellig’ bij ruilen. 

Complimentencampagne: laat mensen achteraf beseffen dat ze zich goed en 
duurzaam gedragen. Zo helpen we ze om de doelgedragingen – die ze dan al 
vertonen – achteraf te koppelen aan duurzaamheid en dit te internaliseren. Zo 
stimuleren we de gewenste spillover naar minder kleding kopen en wellicht ook 
ander duurzaam gedrag. 

Minder wassen stimuleren: de doelgroep hoeft niets nieuws te leren, maar moet 
minderen met gedrag dat ze al vertonen. Een simpelere aanpak is hier afdoende.  

Stap 1: lok het nieuwe gedrag uit met social proof. Laat zien hoe vaak anderen, 
waarmee men zich kan identificeren, wassen, en zorg voor een concreet 
handelingsperspectief, waarbij je ervoor zorgt dat je het moment dat mensen hun 
kleding in de wasmand gooien vóór bent.  

Stap 2: help mensen het nieuwe gedrag vol te houden met reminders. Denk hierbij 
aan een sticker die mensen eraan herinnert een geur- en vlekcheck te doen 
voordat ze hun kleding wassen.  

Een flankerende communicatiecampagne bestaat weer uit twee delen:  

Assocatiecampagne: deze start vóór de social proof-interventie en creëert en 
stimuleert de positieve associaties tussen het concrete handelingsperspectief en 
‘fris’.  

Complimentencampagne: laat mensen achteraf beseffen dat ze zich door minder 
te wassen ook nog eens duurzaam gedragen. Zo helpen we ze wederom om dit 
gedrag te koppelen aan duurzaamheid en dit te internaliseren.   

FASE 3B: FLANKEREND BELEID 
Flankerend beleid ondersteunt de interventieconcepten en 
communicatiecampagnes. Beleid gefocust op prijsprikkels, zoals het subsidiëren 
van duurzame kledingaankopen, kan consumenten stimuleren tot het kopen van 
tweedehands in plaats van nieuwe kleding. Daarnaast is het kansrijk om beleid te 
voeren dat ervoor zorgt dat het fysieke aanbod van tweedehands kleding en 
mogelijkheden tot ruilen (zoals circulaire kledingcentra) in stadscentra vergroot en 
deze winkels aantrekkelijker zijn. Andere beleidsopties zijn een verbod op de 
continue sale, een ophaalservice voor tweedehands kleding en het verplichten van 
duurzaamheidslabels op kleding.  
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PROBLEEMSCHETS 

De textielindustrie drukt zwaar op het milieu en de consument speelt een grote rol 
in dit probleem. Zo dwingt de enorme vraag naar goedkope, trendgevoelige 
kleding tot vervuilende productieprocessen. Ook verspillen consumenten 
bijvoorbeeld veel water en energie door kleding te vaak te wassen en danken ze 
kleding snel weer af. Een groot deel van deze afgedankte textiel wordt uiteindelijk 
verbrand en daarbij komen veel giftige stoffen vrij. Als je dit gedrag uitdrukt in 
cijfers, dan blijkt dat 5% van de totale klimaatbelasting door de Nederlandse 
consument veroorzaakt wordt door het kopen, gebruiken en afdanken van kleding 
(Milieu Centraal, 2020).  

 

 

 

 

 

Dit is een complex probleem, waarbij naast consumenten veel meer stakeholders 
een rol spelen. Het gedrag van al deze stakeholders is slechts een symptoom van 
een dieperliggend probleem. De normen en waarden van onze maatschappij 
vormen de wortel: hoe we kijken naar kleding, onze identiteit, prestatie, geld en 
hoezeer dit beïnvloed wordt door een collectief systeem dat focust op groei. We 
denken steeds nieuwe kleding (maar ook andere spullen) nodig te hebben om mee 
te tellen en geluk te vinden. Dit is logisch, maar het klopt niet. Er ontstaat een 
vicieuze cirkel van alsmaar meer willen. 

Een effectieve aanpak van dit probleem vraagt om een verandering van concreet 
gedrag bij consumenten, zoals minder vaak je kleren wassen of minder kleding 
kopen. Er is echter ook een versterking van de juiste normen en waarden nodig, 
een verandering van mindset. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenW) 
vroeg D&B om te onderzoeken hoe dit tweeledige doel bereikt kan worden. Voor je 
ligt het product van dit onderzoek: een adviesrapport waarin we de werkwijze en 
resultaten beschrijven. 

Kledingkast van de Nederlandse consument 

De Nederlandse consument (Maldini et al., 2017): 

• koopt gemiddeld 46 kledingstukken per jaar; 
• heeft een garderobe van gemiddeld 173 kledingstukken (waarvan 50 

ongedragen in het afgelopen jaar);  
• gooit jaarlijks 40 kledingstukken weg.  
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We starten met een uitleg van onze aanpak. Vervolgens beschrijven we per 
onderzoeksfase hoe we te werk gingen, wat onze overwegingen waren en delen we 
tevens de resultaten. We eindigen met advies voor flankerend beleid.  

AANPAK: FOCUS OP GEDRAG ÉN MINDSET 

Goedbedoelde veranderpogingen mislukken vaak omdat men niet goed begrijpt 
wat mensen beweegt. Ondanks decennia aan wetenschappelijke kennis over 
gedrag, worden nog altijd vooral intuïtieve keuzes gemaakt bij de ontwikkeling van 
interventies. Dat is niet vreemd. Ieder mens heeft tenslotte levenslange ervaring 
met gedrag en vanuit die beleving zijn bepaalde strategieën logisch. Maar niet alles 
wat logisch is, heeft ook (het gewenste) effect. 

Zo worden de pijlen bij beïnvloeding vaak gericht op ratio; op de mens als bewust 
denkend en handelend. Met goede voor- en tegenargumenten, een boete of juist 
beloning, krijg je mensen in actie, is het idee. Na een afweging van de voor- en 
nadelen, kunnen ze er vervolgens niet meer omheen, toch? In de praktijk blijken 
mensen echter alleen bewuste afwegingen te maken wanneer er sprake is van veel 
(persoonlijk) belang en bovendien voldoende tijd, zin, energie en cognitieve 
capaciteit. In werkelijkheid komt het meeste van ons dagelijkse gedrag dan ook 
niet bewust, maar onbewust tot stand. 

We werken met twee wetenschappelijk onderbouwde verandermodellen om te 
onderzoeken welke factoren het gedrag rondom kleding onbewust sturen en hoe 
je het kan veranderen: het Change Mindset Model (CMM) en het Behavior Change 
Model (BCM).  

CHANGE MINDSET MODEL  
We ontwikkelden dit conceptuele model om te laten zien hoe onze mindset en ons 
gedrag elkaar beïnvloeden en waarom verandering van beiden nodig is voor een 
blijvend effect. Dit werkt als volgt. Gedragsveranderingsprojecten starten meestal 
met een abstract probleem, bijvoorbeeld: ‘Consumenten gedragen zich niet 
duurzaam’. Na het concretiseren van dit probleem weet je wat het 
probleemgedrag precies is: consumenten kopen wekelijks kleding, ze wassen hun 
kleding wekelijks en gooien oude kledingstukken weg. Daarna analyseer je welke 
factoren invloedrijk zijn en bedenk je een interventie die hier naadloos op aansluit 
om dit concrete gedrag te veranderen. Effectief, maar slechts op kleine schaal en 
vaak tijdelijk. Als je wil dat consumenten dit gedrag volhouden en zelfs verwante 
duurzame gedragingen gaan vertonen (kleding doorverkopen, tweedehands 
kleding kopen, etc.), is internalisatie nodig. Je zorgt er dan voor dat zij het nieuwe 
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gedrag gaan zien als onderdeel van hun identiteit. Door eerst belangrijke waarden 
uit te vragen en de doelgroep vervolgens zelf te laten concluderen dat het nieuwe 
gedrag bij deze waarden past, verander je als het ware de bril waardoor de 
doelgroep naar zichzelf en de wereld kijkt (mindset). Daarmee verhoog je de 
intrinsieke motivatie: ‘Ik vind dit zelf belangrijk, dus ik blijf het doen’. Dit sluit aan 
bij de onderzoeksbevindingen dat het aanschaffen van kleding vooral op 
egomotieven is gestoeld (Harris, Roby & Dibb, 2015). Een goed voorbeeld is 
onderzoek waarin ziekenhuismedewerkers werden gestimuleerd om hun handen 
vaker te (blijven) wassen door dit gedrag te koppelen aan de waarden die zij 
belangrijk vonden, namelijk de gezondheid van hun patiënten (Grant & Hofmann, 
2011).  

Er is hier sprake van tweerichtingsverkeer. Een verandering van mindset zorgt voor 
ander gedrag: ‘Ik ben een duurzaam persoon, dus ik koop minder kleding’. Een 
verandering van concreet gedrag kan echter met de juiste aanpak ook zorgen voor 
verandering van mindset: ‘Ik koop minder kleding, dus blijkbaar ben ik een 
duurzaam persoon’. Interveniëren op beide pijlers tegelijk is het meest effectief, 
omdat ze elkaar versterken. Hoe vaker je je duurzaam gedraagt, hoe meer je dit als 
onderdeel gaat zien van je identiteit en andersom. 

Het Change Mindset Model, toegepast op duurzaam gedrag rondom kleding 
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BEHAVIOR CHANGE MODEL  
We ontwikkelden dit praktische model om systematisch en efficiënt tot effectieve 
gedragsverandering te komen. In de kern koppelen we met dit model invloedrijke 
analysefactoren aan kansrijke interventietechnieken. Je kan gedrag namelijk pas 
veranderen als je weet hoe het ontstaat. Als blijkt dat consumenten sceptisch zijn 
over hoe duurzaam kleding is, vraagt dat bijvoorbeeld om een andere interventie 
dan wanneer consumenten vooral struikelen over de hoge prijzen van duurzame 
kleding. We gebruiken de stappen van het BCM-model in deze opdracht om zowel 
de mindset als het gedrag van de doelgroep te analyseren en daar vervolgens 
passende interventies aan te koppelen. In dit onderzoek doorlopen we stap 1 
(doelanalyse) t/m het eerste deel van stap 5 (het kiezen van een 
interventiemethode). 

  

Het BCM-model 
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FASE 1: DOELGEDRAG, DOELWAARDEN EN 
DOELGROEP DEFINIËREN 

Het doel van deze eerste onderzoeksfase was 3 tot 6 kansrijke, impactvolle 
doelgedragingen definiëren binnen de verschillende fasen van de textielketen: de 
productiefase, de retailfase, de gebruiksfase en de afdankfase (stap 1 van het BCM-
model). Dit zijn gedragingen die beïnvloedbaar zijn en een grote impact hebben op 
de reductie van de milieudruk in de textielketen in Nederland. Daarbij 
identificeerden we de bijbehorende doelwaarden, oftewel welke waarden we 
willen beïnvloeden binnen deze casus. Ook specificeerden we de doelgroep. Het 
aanbrengen van focus tijdens deze eerste fase is cruciaal, omdat bij elke 
gedraging, waarde en doelgroep andere factoren een rol spelen en daarom ook 
andere interventies effectief zijn. We gebruikten de volgende methoden: 

• Deskresearch 
• Interviews met 6 experts 

DESKRESEARCH 
We bekeken ruim 50 wetenschappelijke studies en praktijkrapporten over 
duurzaam gedrag en de textielindustrie. Hierbij zochten we naar onderbouwde 
kennis over enerzijds welke gedragingen van consumenten rondom kleding de 
grootste impact hebben op het milieu en anderzijds welk gedrag kansrijk is om te 
beïnvloeden. Daarbij keken we naar de onderliggende waarden van consumenten 
en naar eventuele verschillen tussen doelgroepen. Als de doelgedragingen en -
waarden afhankelijk zijn van persoonskenmerken als opleidingsniveau, geslacht 
en leeftijd, kan het namelijk nodig zijn om een specifieke doelgroep te kiezen of te 
segmenteren. Tot slot zochten we naar relevante motieven, weerstanden en 
omgevingsfactoren: wat zijn redenen voor de doelgroepen om de doelgedragingen 
wel of niet te vertonen?   

We beoordeelden de studies op een aantal kenmerken om de relevantie voor dit 
onderzoek te bepalen. Zo keken we naar de betrouwbaarheid en validiteit: Hoe 
groot was de steekproef? Is er daadwerkelijk gedrag gemeten of is er sprake van 
zelfrapportage? 

INTERVIEWS 
We interviewden 6 experts uit verschillende disciplines over hun visie op de 
milieudruk van de textielindustrie en de rol van consumenten, namelijk: 



 12 

• Lara Peters – Strategisch communicatieadviseur bij Milieu Centraal 
• Emy Demkes – Journalist kledingindustrie bij De Correspondent 
• Irene Maldini – Onderzoeker Fashion & Technology bij de Universiteit van 

Amsterdam 
• José Koopman – Sustainable sourcing specialist 
• Michiel Scheffer – Programmamanager Textiel en Duurzaamheid 

Wageningen Universiteit 
• Chanel Trapman – Founder van platform Mumster (een platform voor 

positieve verandering in de kledingindustrie) en documentairemaakster 

Ook in deze gesprekken zochten we naar informatie over welk gedrag van 
consumenten rondom kleding voor de meeste milieuvervuiling zorgt, welke 
doelgroep het grootste probleem vormt, bij welke doelgroep we de meeste winst 
kunnen behalen en hoe het zit met draagvlak voor verandering. We stelden onder 
meer deze vragen: 

• Welke doelgedragingen in de volgende fasen zijn volgens jou het meest 
impactvol en kansrijk om te veranderen? (hierbij legden we een aantal 
gedragingen voor) 

• Zijn er nog andere gedragingen van consumenten die bijdragen aan de 
milieudruk van de textielketen? 

• Welke doelgroep heeft de grootste impact op de milieudruk door de 
textielketen, wanneer zij haar gedrag verandert? 

• Wat is volgens jou de beste oplossing – gericht op consumenten – om de 
druk van de textielindustrie op het milieu te verlagen? 

RESULTATEN  
Gekozen doelgedragingen 

Op basis van het deskresearch en de interviews besloten we in dit onderzoek te 
focussen op de volgende doelgedragingen: 

• Minder kleding kopen 
• Tweedehands kleding (ver)kopen 
• Kleding ruilen 
• Kleding minder vaak wassen  

Daarbij besloten we ons te richten op de volgende doelwaarden: 

• Imago/status 
• Duurzaamheid 
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• Hygiëne 

Tot slot specificeerden we de doelgroep: mannen en vrouwen van 18-40 jaar.  

Hieronder onderbouwen we onze keuzes. 

DOELGEDRAG – MINDER KLEDING KOPEN 

De experts waren unaniem over deze doelgedraging: als je de druk van de 
textielindustrie op het milieu wil verlagen, moet consumenten stimuleren om 
minder te kopen het doel zijn. “Minder kopen is uiteindelijk het beste. De andere 
gedragingen zijn een soort uitwerking daarvan”, aldus Lara Peters van Milieu 
Centraal. Literatuur laat ook zien dat consumentisme de wortel is van de 
milieudruk door de textielindustrie (Dutch Circular Textiles Platform, 2017). De 
enorme vraag naar goedkope, trendgevoelige kleding dwingt tot vervuilende 
productieprocessen (Mistra Future Fashion, 2019). Wetenschapper Irene Maldini 
benadrukt ook dat ‘volume’ – dus de hoeveelheid kleding die wordt geproduceerd 
en gekocht door de consument – het belangrijkste is om aan te pakken: “Alle 
moeite die wordt gestoken in duurzamere productieprocessen wordt tenietgedaan 
door de hoeveelheid kleding die wordt geproduceerd. Al die andere acties – zoals 
beter produceren – zijn ook waardevol, maar ze pakken niet het echte probleem 
aan.” Ook maakt ze een kanttekening bij de veronderstelde relatie tussen vraag en 
aanbod: “Het verminderen van de vraag leidt niet per se tot minder productie. Op 
de lange termijn misschien wel, maar dit is niet vanzelfsprekend. De bedrijven 
hebben namelijk het laatste woord. Ik heb met veel bedrijven gesproken en 
hoorde vaak dat ze hopen op meer verkoop en dus sowieso al meer produceren. 
Wat over is doen ze dan in de sale, waardoor het alsnog verkoopt. Onderzoek van 
een collega laat zien dat 30% van de kleding wordt verkocht met korting.” Er moet 
dus ook iets veranderen bij kledingproducenten. 

De experts waren ook unaniem over hoe kansrijk ‘minder kleding kopen’ is voor 
beïnvloeding. Ze achtten die kans relatief laag. Mensen willen namelijk graag 
variëren met hun kleding, zodat ze hun identiteit kunnen uitdrukken. Kleding is in 
onze maatschappij sterk ingebed in sociale relaties (Entwistle, 2000). Vanuit 
gedragswetenschappelijk perspectief sluiten we ons hierbij aan. ‘Erbij horen’ is 
evolutionair gezien een sterke drijfveer voor mensen: dit hielp ons door de jaren 
heen om te overleven en werd daarom een krachtige, onbewuste behoefte die ons 
gedrag nu nog steeds stuurt. Daarbij is steeds nieuwe kleding kopen een gewoonte 
en stuurt onze omgeving dit gedrag sterk. Mensen worden continu verleid om 
nieuwe kleren te kopen, op straat maar ook door de media. 
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Verandering van dit gedrag vraagt om een stapsgewijze aanpak op meerdere 
fronten (ook bij producenten, winkels, via andere doelgedragingen en de mindset 
van consumenten) en een lange adem. Aangezien we wel kansen zien om dit 
veranderproces te starten en door de grote milieu-impact van deze doelgedraging, 
besloten we om deze mee te nemen in het onderzoek.  

DOELGEDRAGING – TWEEDEHANDS KLEDING (VER)KOPEN 1 

Toen we de experts vroegen op welke gedraging zij zouden inzetten als het gaat 
om impact en kansen voor verandering, kozen zij bijna allemaal voor het 
tweedehands kopen en aanbieden van kleding. José Koopman: “Dit wordt 
booming. Ik zie de markt groeien, de jeugd dit vanzelfsprekend doen en zich er ook 
niet meer voor schamen. Het was altijd voor mensen met minder te besteden, 
maar dit wordt steeds meer mainstream.” Lara Peters: “Reduce is een belangrijke 
stap op de R-ladder waar een brede doelgroep potentie heeft om nog vaker 
tweedehands te kopen. Door hierop in te zetten, creëren we meer vraag naar 
tweedehands kleding, waardoor je waarschijnlijk indirect ook groei bij de 
aanbodzijde stimuleert.” Als consumenten hun kleding tweedehands kopen en 
aanbieden, is er minder productie nodig en belandt er minder kleding op de 
afvalberg. Literatuur laat ook zien dat tweedehands kopen al steeds meer een 
gewoonte wordt (Ipsos, 2020; Milieu Centraal, 2020; ThredUp, 2019) en dat er 
draagvlak is: twee op de vijf van de consumenten die nog nooit tweedehands 
kocht, geeft aan dit wel te willen doen (Ipsos, 2020). Daarbij speelt deze gedraging 
– in tegenstelling tot minder kleding kopen – mooi in op de behoefte van 
consumenten aan variatie en aan goedkope kleding. Daarom achten we dit gedrag 
naast impactvol ook kansrijk voor beïnvloeding en besloten we hierop te focussen 
in dit onderzoek. 

DOELGEDRAGING – KLEDING RUILEN 

Ook het ruilen van kleding heeft een grote milieu-impact. Net als bij tweedehands 
kopen en aanbieden is er minder productie nodig en belandt er minder kleding op 
de afvalberg (Henninger, Bürklin & Niinimäki, 2019). Daarbij achten we dit gedrag 
zeer kansrijk voor beïnvloeding. Ook hierbij geldt namelijk dat dit gedrag goed 
inspeelt op de sterke behoefte van consumenten aan variatie en goedkope 
kleding. Daarnaast heeft dit gedrag veel voordelen voor de consument ten 
opzichte van nieuwe en/of tweedehands kleding kopen. Kleding ruilen is gratis en 
er is een sterk sociaal aspect: je maakt een ander – vaak een bekende – zichtbaar 
blij met jouw kleding, je kan elkaar kledingadvies geven tijdens een kledingruil en 

 

1 Deze doelgedraging is in de volgende fase opgesplitst in twee doelgedragingen: tweedehands kleding kopen 
en kleding die je niet meer draagt verkopen.  
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er is een gezamenlijke shopbeleving (Henninger et al., 2019; Long & Fain, 2015; 
Matthews & Hodges, 2016). Chanel Trapman onderschrijft dit: “Ruilen is echt een 
uitkomst. Ik denk dat veel mensen nog niet doorhebben dat we alleen maar 
nieuwe dingen kopen terwijl er al zoveel is. En dat je met iets simpels als een 
kledingruil anderen blij kan maken met kleding die je wegdoet en er zelf iets voor 
terug kan krijgen, gratis. Dit moet je mensen laten ervaren. Het heeft voor mensen 
zelf alleen maar voordelen.” Dit is dan ook de derde doelgedraging waar we ons op 
focussen in dit onderzoek. 

DOELGEDRAG – KLEDING MINDER VAAK WASSEN  

Het beïnvloeden van het wasgedrag van consumenten heeft op veel verschillende 
manieren impact op de milieudruk: minder uitstoot van microplastics, minder 
energie- en waterverbruik en minder slijtage van kleding (Milieu Centraal, 2019; 
WRAP, 2019). Het is daarom qua impact een goede gedraging om op in te zetten, 
zo vindt ook Lara Peters: “Qua impact is dit zeker interessant, omdat het veel 
verschillende raakvlakken heeft voor het verlagen van de milieudruk. In één klap 
kun je verschillende dingen aanpakken.” Daarbij achten we dit gedrag ook kansrijk 
voor beïnvloeding. Minder wassen is namelijk concreet gedrag waarvoor draagvlak 
is (Motivaction, 2020) en er zijn veel praktische voordelen voor consumenten. Denk 
aan kosten- en tijdsbesparing (Milieu Centraal, 2019). Kleding minder vaak wassen 
werd dan ook de vierde doelgedraging binnen dit onderzoek. 

DOELWAARDE – IMAGO/STATUS 

Literatuur laat zien dat status/imago een belangrijke onderliggende waarde is bij 
het kopen van kleding. Zo toont onderzoek van Dunning (2007) aan dat zelfbeeld 
en zelfvertrouwen belangrijk zijn bij consumentgedrag. Een studie van Harris en 
collega’s (2015) toont ook dat kleding een vorm is van zelfexpressie, een bron van 
zelfvertrouwen en ook een aspect waarop we elkaar beoordelen. Tot slot laat 
onderzoek zien dat ‘ethisch kopen’ je een goed gevoel over jezelf kan geven en dit 
een belangrijke drijfveer is voor dit gedrag (Jagel et al., 2012; Ladhary & Tchetgna, 
2017). Wanneer we consumenten beïnvloeden om meer status te ontlenen aan de 
eerdergenoemde doelgedragingen, dan aan continu nieuwe kleren kopen, heeft 
dit dan ook een grote impact op deze en verwante duurzame gedragingen. 
Consumenten gaan zichzelf zo namelijk steeds meer zien als een duurzaam 
persoon, ook al is status/imago het initiële motief om duurzaam te kopen. Zo 
wakkeren we tevens intrinsieke motivatie aan en zorgen we ervoor dat 
gedragsverandering beklijft: consumenten willen zelf duurzaam omgaan met 
kleding en vervallen daardoor minder snel terug in oud gedrag door prikkels uit de 
omgeving. Denk hierbij aan vrienden die trends volgen of winkels die kleding in de 
sale verkopen. 
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DOELWAARDE – DUURZAAMHEID  

Literatuur laat ook zien dat ‘zorgen om het milieu’ een belangrijke waarde is als 
het gaat om duurzaam gedrag in algemene zin. Consumenten die duurzaamheid 
belangrijk vinden blijken zich eerder duurzaam te gedragen. Dit hangt samen met 
een gevoel van persoonlijke verantwoordelijkheid en self-efficacy: consumenten 
moeten het gevoel hebben dat zij met hun gedrag invloed hebben op de 
milieudruk (Bouman et al., 2020). Emy Demkes zegt hierover: “Je kan inzetten op 
milieu-impact. Nu zijn mensen nog trots op het hebben van veel kleding. Meerdere 
dagen achter elkaar dezelfde kleren dragen wordt gezien als onmodieus of zelfs 
vies. Dat moet veranderen. De norm moet veranderen.” Als we een duurzame 
mindset bij consumenten stimuleren en tegelijk inspelen op self-efficacy, werkt dit 
de gekozen doelgedragingen in de hand. Daarnaast geldt ook hier dat er 
intrinsieke motivatie voor duurzaam gedrag ontstaat, zodra consumenten zichzelf 
gaan zien als een duurzaam persoon. Op deze manier zorgen we, zoals eerder 
werd uitgelegd, voor langetermijneffecten en uitstraling naar ander duurzaam 
gedrag. 

DOELWAARDE – HYGIËNE  

Bij het kopen van tweedehands kleding, het ruilen van kleding en het minder vaak 
wassen van kleding blijkt hygiëne ook een belangrijke onderliggende waarde. 
Consumenten vinden hygiëne belangrijk en hebben het beeld dat tweedehands 
kleding ‘vies’ is (Laitala & Grimstad Klepp, 2018; Motivaction, 2017). Ook bij minder 
wassen van kleding is hygiëne een belangrijke waarde (Milieu Centraal, 2019; 
Motivaction, 2020). We wassen kleding vaak na één keer dragen, omdat we het 
idee hebben dat ze dan vies zijn, niet omdat dit daadwerkelijk zo is. Dit hangt ook 
samen met de sociale status: hygiëne is in onze ogen een belangrijke voorwaarde 
voor acceptatie door anderen, een factor waarop we elkaar sterk beoordelen. Het 
is dan ook de norm om vaak te wassen (Ashenburg, 2007). Als we consumenten 
beïnvloeden om bovengenoemde doelgedragingen als hygiënisch te gaan zien, is 
de kans groter dat ze dit gedrag vertonen.  

In de afbeelding hieronder tonen we hoe de gekozen doelgedragingen en waarden 
met elkaar samenhangen. Deze samenhang was een extra reden om binnen dit 
onderzoek voor deze focus te kiezen: omdat ze elkaar versterken kunnen we meer 
impact creëren. 
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Samenhang gekozen doelgedragingen en waarden consumenten rondom kleding 

DOELGROEP – MANNEN EN VROUWEN 18-40 JAAR 

Literatuur laat zien dat vrouwen van 18-40 jaar de meeste kleding kopen, het 
vaakst wassen en er ook het meest voor open staan om minder te wassen (Milieu 
Centraal 2019; Motivaction, 2020). Als het gaat om minder kleding kopen en 
minder vaak wassen, is er dan ook de meeste winst te behalen bij deze groep. Ook 
laat onderzoek zien dat bij vrouwen het meeste draagvlak is voor tweedehands 
kleding en het ruilen van kleding (Henninger et al., 2019; Long & Fain, 2015; 
Matthews & Hodges, 2016). Zij zijn daarom tevens de meest kansrijke groep om op 
in te zetten voor deze doelgedragingen.  

Er is nog relatief weinig bekend over hoe mannen met kleding omgaan. Irene 
Maldini beschreef hoe zij tijdens haar onderzoek ervaarde dat mannen minder 
‘trots’ zijn op hun kleding en het zelfs beschamend leken te vinden om de inhoud 
van hun kast te tonen: “Mannen vinden kleding veel meer een privébezit dan 
vrouwen. Sommige mannen maakten zich echt zorgen om hun privacy tijdens mijn 
onderzoek, terwijl ik hun kleren niet eens aanraakte. Ik liet ze zelf tellen en was er 
alleen bij.” Hierdoor kan de drempel om tweedehands te (ver)kopen of ruilen voor 
mannen hoger zijn. Literatuur laat dan ook zien dat vrouwen dit al vaker doen dan 
mannen (Henninger et al., 2019; Long & Fain, 2015; Matthews & Hodges, 2016; 
Milieu Centraal, 2020). Hoewel we verwachten dat de doelgedragingen moeilijker 
te stimuleren zijn bij mannen, is er bij deze groep wel veel kennis te winnen en ook 
winst te behalen. Daarom besloten we ze toch mee te nemen in dit onderzoek. 
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DEZE DOELGEDRAGINGEN KOZEN WE NIET 
We kozen de focus op bovengenoemde doelgedragingen. Bij deze selectie 
overwogen we ook een aantal andere opties. Hieronder beschrijven we kort 
waarom we deze uitsloten. 

KRITISCHE VRAGEN STELLEN AAN KLEDINGMERKEN 

We kozen niet voor de doelgedraging ‘kritische vragen stellen aan kledingmerken’, 
omdat we de impact op het verlagen van de milieudruk laag achten. Het effect is 
namelijk indirect: ook als je consumenten zover krijgt om kritische vragen te 
stellen, is het nog maar de vraag in hoeverre dit het gedrag van kledingmerken 
stuurt. Daarbij is het erg lastig voor consumenten om te achterhalen wat ‘goed en 
fout is’ in de textielindustrie en hier goede vragen over te stellen. Dat we steeds 
meer greenwashing zien (merken die duurzaamheid als marketingtool gebruiken, 
maar niet echt duurzaam zijn), maakt dit nog lastiger voor consumenten. Ook 
achten we dit gedrag niet kansrijk voor verandering. Er is namelijk geen direct 
effect zichtbaar voor consumenten: ze moeten er relatief veel moeite in steken, 
maar het levert ze persoonlijk niks op. Chanel Trapman beaamt dit: “De grootste 
verandering gaat niet komen als mensen kritische vragen gaan stellen. Mensen 
weten helemaal niet wat ze moeten vragen. Dit is te vaag. Je ziet als consument 
ook niks terug hiervan.” Ook Michiel Scheffer sluit zich hierbij aan: “Het is moeilijk 
voor een consument om erachter te komen hoe het echt zit. Op het etiket staat het 
niet, het personeel weet het niet en soms kan je geen nummer vinden van een 
hoofdkantoor. De consument moet hier wel heel veel moeite voor doen.” 

KLEDING LEASEN EN/OF HUREN 

Er is nog weinig bekend over de milieu-impact van het leasen en/of huren van 
kleding, zo benoemt ook Lara Peters: “Dit is nog ontgonnen gebied. We weten nog 
niet precies wat de impact hiervan is op het milieu, die rekensom is nog niet 
gemaakt. Misschien vernieuwen deze initiatieven hun collecties vaak en misschien 
gebruiken mensen dit systeem bovenop het kopen van iets nieuws. Dat heeft geen 
zin.” Daarbij achten we dit gedrag minder kansrijk voor verandering. Kleding 
leasen en/of huren kan goed werken als er een speciale gelegenheid is, maar als 
men dit standaard moet doen, kost het gevoelsmatig relatief veel moeite: 
consumenten worden geen eigenaar van de nieuwe kleren, maar moeten ze steeds 
weer terugbrengen naar de winkel. We zien dan ook in de literatuur dat 
Nederlanders hier minder voor openstaan (WRAP, 2020).  

KLEDING KOPEN BIJ DUURZAME MERKEN 

Kleding kopen bij duurzame merken heeft impact op de druk van de 
textielindustrie op het milieu. In de productieprocessen van deze merken komen 



 19 

vaak minder schadelijke stoffen vrij en wordt minder water verbruikt. Ook is de 
kwaliteit van de kleding vaak beter, waardoor het langer meegaat en de 
consument in theorie minder hoeft te kopen. Dit is echter geen garantie. Sterker 
nog, Irene Maldini vond in haar onderzoek dat vrouwen die met duurzame kleding 
bezig zijn de meeste kledingstukken in hun kast hebben hangen: “Vrouwen die 
waarde hechten aan hun kleding en bezig zijn met duurzaamheid hebben de 
meeste kledingstukken in hun kast hangen. Ze zijn trots op hun waardevolle 
collectie.” Dit suggereert een relatief lage milieu-impact (vergeleken met minder 
kopen, tweedehands kopen etc.), omdat consumenten blijkbaar toch veel blijven 
kopen, er dan alsnog veel geproduceerd moet worden en kleding op de afvalberg 
belandt. Daarbij is duurzame kleding relatief duur en daardoor slechts voor een 
beperkte doelgroep binnen handbereik. Ook achten we dit gedrag niet erg kansrijk 
voor verandering door de sterke invloed van omgevingsfactoren. Denk aan de 
hoge prijs en gebrek aan beschikbaarheid; consumenten moeten goed zoeken 
naar duurzame kleding (Henninger et al., 2016). 

KLEDING LATEN REPAREREN/REFURBISHEN 

Als consumenten kleding vaker laten repareren, heeft dit ook impact op de 
milieudruk door de textielindustrie. In theorie zou er dan namelijk minder kleding 
op de afvalberg belanden en hebben consumenten minder nieuwe kleding nodig. 
Als consumenten hun kleding echter laten repareren, wil dit niet zeggen dat ze niks 
nieuws kopen. Die kans achten we klein, omdat consumenten zoals beschreven 
sterk verlangen naar variatie in hun kleding. Literatuur laat ook zien dat er weinig 
draagvlak is bij Nederlanders voor repareren en/of refurbishen (WRAP, 2020). Dit 
kost relatief veel moeite en voor hetzelfde geld kopen consumenten nieuwe 
kleding. Vanuit gedragspsychologisch perspectief is dit gedrag dan ook minder 
kansrijk voor beïnvloeding. 

KLEDING WASSEN OP EEN LAGERE TEMPERATUUR 

We keken ook naar de milieu-impact van kleding wassen op een lagere 
temperatuur en met minder zeep. Onderzoek laat zien dat de wastemperatuur de 
afgelopen jaren al omlaag is gegaan. Consumenten zijn daarentegen wel meer 
gaan wassen (Laitala, Klepp & Boks, 2012). Daarom kozen we er in dit onderzoek 
voor om (net als Milieu Centraal in haar onderzoeken) te focussen op de 
doelgedraging minder wassen in plaats van wassen op een lagere temperatuur.  

KLEDING CORRECT INLEVEREN VOOR RECYCLING 

De impact van kleding correct inleveren voor recycling op de milieudruk achten we 
relatief laag. Ook als consumenten kleding in de juiste bakken gooien, kan het op 
de afvalberg terechtkomen. Er is momenteel namelijk een textieloverschot, 



 20 

waardoor veel ingeleverd textiel wordt verbrand. Daarbij werkt het stimuleren van 
dit gedrag de andere doelgedragingen mogelijk tegen: het kan ervoor zorgen dat 
consumenten hun kleding minder snel verkopen en/of ruilen, omdat het 
makkelijker is om het in een kledingbak te gooien. Momenteel brengt 26% van de 
Nederlanders textiel al naar een kledinginzamelingspunt (WRAP, 2019). We achten 
dit gedrag wel kansrijk om te stimuleren: het is concreet, makkelijk gedrag dat 
vooral te maken heeft met het aanbieden van de juiste kennis en voorzieningen. 
Dit maakt tegelijk dat het heel ander gedrag is dan de andere gekozen 
doelgedragingen, met andere drijfveren en daarom ook andere kansrijke 
interventies. Het draait hier echt om ‘afval scheiden’, wat thematisch gezien op 
een ander niveau zit. Daarnaast gaf IenW aan nog geen definitieve beslissing te 
hebben genomen over het toekomstige beleid rondom textielinzameling, omdat 
dit samenhangt met de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid voor textiel 
die wordt geïntroduceerd. In combinatie met de lage impact op de milieudruk, 
deed dit ons besluiten om niet op dit gedrag te focussen. 
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FASE 2: GEDRAGSANALYSE  

In de vorige fase kozen we de doelgedragingen: minder kleding kopen, 
tweedehands kleding kopen, kleding die je niet meer draagt verkopen, kleding 
ruilen en kleding minder vaak wassen. Het doel van deze tweede fase is om de 
kritische gedragsfactoren voor deze doelgedragingen in beeld te brengen (stap 2 
en 3 van het BCM-model); welke motieven, weerstanden en omgevingsfactoren 
zijn het meest bepalend? Deze factoren geven in de volgende fase richting voor het 
kiezen van de juiste aanpak. Welke interventie effectief is, hangt immers af van de 
drijfveren die het gedrag veroorzaken. Daarbij toetsen we in deze fase of de 
relevante doelwaarden die we vonden in de literatuur (duurzaamheid, imago en 
hygiëne) of andere waarden het belangrijkst zijn voor onze specifieke doelgroep: 
mannen en vrouwen tussen de 18 en 40 jaar oud in Nederland. Tot slot 
onderzoeken we hoe deze waarden samenhangen met de doelgedragingen. 

VRAGENLIJSTONDERZOEK 

We brachten de kritische gedragsfactoren in kaart met een vragenlijstonderzoek. 
Met een poweranalyse berekenden we hoeveel respondenten nodig waren om 
betrouwbare verschillen en effecten te detecteren in onze data. Vervolgens 
hebben we de vragenlijst uitgezet via een panelbureau. 1.046 respondenten 
vulden de vragenlijst volledig in. 

OPBOUW VRAGENLIJST  
We vroegen de respondenten naar hun huidige gedrag (bijv. hoe vaak koop je 
gemiddeld kleding?), intenties (bijv. hoeveel kleding ben je van plan te kopen 
komend jaar?), associaties (bijv. waar denk je aan bij ‘minder kleding kopen’?) en 
motieven en weerstanden (bijv. door minder kleding te kopen kan ik geld 
besparen). Daarnaast vroegen we naar waarden (geef het belang van de volgende 
waarden aan als een leidend principe in je leven) en demografische kenmerken, 
zoals geslacht, leeftijd en opleidingsniveau.  

We baseerden deze vragen op het literatuuronderzoek in de vorige fase. Daaruit 
bleek welke factoren mogelijk een rol spelen bij de gekozen doelgedragingen en 
hoe de waarden hiermee samenhangen. Met deze vragenlijst onderzochten we 
welke van deze factoren het meest relevant zijn voor onze specifiek onze doelgroep: 
mannen en vrouwen tussen de 18 en 40 jaar oud in Nederland.  
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We bekeken welke factoren belangrijk zijn voor intenties en (zelfgerapporteerd) 
gedrag, door zowel bewuste associaties met het doelgedrag uit te vragen als 
verbanden te bekijken tussen motieven en weerstanden (hierna: overtuigingen) 
aan de ene kant en intenties en (zelfgerapporteerd) gedrag aan de andere kant. Op 
die manier brachten we zowel de bewuste als onbewuste gedragsfactoren in kaart. 
Aan de ene kant is het interessant om te weten welke bewuste associaties mensen 
hebben met de verschillende doelgedragingen. Welke aspecten komen spontaan 
bij hen op als ze nadenken over het doelgedrag en zijn deze overwegend positief of 
negatief? Mensen kunnen echter slecht inschatten wat hun gedrag nu echt stuurt 
en antwoorden dikwijls sociaal wenselijk. Daarom is het ook interessant om de 
meer onbewuste invloed van overtuigingen te bekijken – specifiek van 
overtuigingen waarvan uit de literatuurstudie bleek dat deze een rol kunnen 
spelen. Door te kijken naar de samenhang tussen iemands score op een 
overtuiging als ‘Ik vind het belangrijk om altijd de nieuwste mode aan te hebben’ 
en hoeveel kleding iemand aangeeft te kopen, zien we ook welke overtuigingen 
het doelgedrag voorspellen op een meer onbewust niveau.  

RESULTATEN 

Hieronder delen we de resultaten van het vragenlijstonderzoek. We gaan in op de 
demografische kenmerken en de uitkomsten rondom de doelgedragingen, 
doelwaarden en verschillen tussen doelgroepen. Binnen de doelgedragingen 
maken we onderscheid tussen intentie (wat men wil doen het aankomende jaar) 
en (zelfgerapporteerd) gedrag (wat men nu doet) en de bewuste en onbewuste 
overtuigingen.  

SAMENSTELLING VAN DE STEEKPROEF 
De steekproef respondenten was als volgt samengesteld.  

Geslacht  

Man 48.7% 

Vrouw 51.3% 

Leeftijd  

18-20 5.2% 

21-25 14.2% 
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26-30 23.9% 

31-35 26.8% 

36-40 29.6% 

Opleidingsniveau  

Laag 10.2% 

Midden 38.6% 

Hoog 51.2% 

Mate van stedelijkheid  

Zeer sterk stedelijk 20.1% 

Sterk stedelijk 26.0% 

Matig stedelijk 21.1% 

Weinig stedelijk 18.5% 

Niet-stedelijk 14.4% 

Tabel 1: Verdeling steekproef 

 
DOELGEDRAG ‘MINDER KLEDING KOPEN’ 
Voor het doelgedrag ‘minder kleding’ kopen vonden we de volgende resultaten 
voor het gedrag, de intentie, bewuste- en onbewuste overtuigingen van de 
respondenten. 

GEDRAG: WAT MENSEN NU DOEN 

Mensen kopen gemiddeld 16,5 keer kleding per jaar; iets vaker dan één keer per 
maand. Per keer kopen ze gemiddeld 4,1 kledingstukken en geven ze per maand 
gemiddeld € 92,93 aan kleding uit.  

Vrouwen blijken iets vaker kleding te kopen dan mannen: 18,22 keer per jaar 
versus 14,86 keer per jaar. Dit effect verdwijnt echter als je controleert voor 
hoeveel van de kleding die mensen kopen tweedehands kleding is: dan is er geen 
verschil meer tussen mannen en vrouwen. Ook voor leeftijd, opleidingsniveau en 
mate van stedelijkheid vonden we geen verschil tussen de doelgroepen.  
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Mensen doen gemiddeld bijna evenveel aankopen online als in de winkel 
(gemiddelde score = 54.52 op een schaal van 0-100, waarbij 0 staat voor alles 
online, 50 voor evenveel online als in de winkel en 100 voor alles in de winkel). 
Voordat ze gaan shoppen weten mensen soms wel en soms niet precies wat ze 
gaan kopen (gemiddelde score = 47.6 op een schaal van 0-100, waarbij 0 staat voor 
‘ik weet van tevoren precies wat ik ga kopen’ en 100 voor ‘ik weet van tevoren nog 
niet wat ik ga kopen). Dit heeft een verband met hoe vaak per jaar mensen kleding 
kopen en hoeveel geld ze per maand uitgeven aan kleding: hoe impulsiever de 
aankopen die mensen doen, hoe vaker per jaar ze kleding kopen en hoe meer geld 
ze per maand aan kleding uitgeven.  

Het liefst kopen ze hun kleding alleen (door 66% van de respondenten gekozen) of 
met hun partner (door 36% van de respondenten gekozen). Mensen die hun 
kleding (wel eens) met anderen kopen, kopen niet vaker kleding of geven niet 
meer geld uit aan kleding dan mensen die dit altijd alleen doen. Volgens hun eigen 
inschatting, kopen mensen over het algemeen minder kleding dan mensen in hun 
omgeving (gemiddelde score = 37.66 op een schaal van 0-100 waarbij 50 staat voor 
evenveel kleding kopen). 

Mensen geven zelf aan dat de belangrijkste redenen om kleding te kopen de 
volgende zijn (op volgorde van vaakst tot minder vaak genoemd): 

1. Uiterlijk: er goed of leuk uitzien 
2. Vervangen van oude, versleten of kapotte kleding 
3. Kleding ‘nodig’ hebben 
4. Meewillen met de trend 
5. Nieuwe kleding willen 
6. Voor een speciale gelegenheid 

 

 

 

 

 

Wordcloud: ‘De belangrijkste redenen om kleding te kopen’ 

 

 

Nieuw, Functioneel, Prijs, Bedekken, Nieuwe kleding, Zin, Mee 
met de mode, Nodig, Oude kleding vervangen, 

Kwaliteit, Goed, Er leuk uit zien, Iets nieuws, Comfortabel, Niet 
naakt, netjes 
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BEWUSTE OVERTUIGINGEN: WAT MENSEN KOPPELEN AAN ‘MINDER KLEDING KOPEN’ 

We vroegen mensen waar ze aan denken bij ‘minder kleding kopen’. Hierbij werd 
‘geld besparen’ het vaakst genoemd, gevolgd door ‘duurzaamheid en milieu’, 
‘consuminderen’ en ‘langer doen met kleding’. Dit zijn voor mensen de 
belangrijkste overtuigingen.  

 

 
 

 

 

 
Wordcloud: Associaties met ‘Minder kleding kopen’ 

ONBEWUSTE OVERTUIGINGEN: DE RELATIE TUSSEN OVERTUIGINGEN EN WAT MENSEN DOEN OF VAN 

PLAN ZIJN 

Hoe belangrijker mensen het vinden om altijd de nieuwste mode te dragen en vaak 
iets anders aan te hebben, hoe vaker per jaar mensen kleding kopen – 
gecontroleerd voor hoeveel tweedehands kleding mensen kopen. Vooral veel 
keuze hebben in je kledingkast lijkt dus een belangrijk motief voor dit gedag.  

Gemiddeld zijn mensen van plan komend jaar ongeveer evenveel kleding te kopen 
als ze afgelopen jaar deden (gemiddelde score = 47.15 op een schaal van 0-100 
waar 50 staat voor evenveel kleding als afgelopen jaar; relatief normale verdeling 
met grote piek in het midden). We vinden geen verschil in intentie tussen de 
doelgroepen voor geslacht, leeftijd, opleidingsniveau en mate van stedelijkheid.   

Voor intentie (hoeveel kleding zijn mensen van plan te gaan kopen aankomend 
jaar ten opzichte van hoeveel kleding ze afgelopen jaar kochten) spelen geld en 
imago juist een belangrijke rol. Hoe sterker mensen denken dat ze geld kunnen 
besparen door minder kleding te kopen, hoe minder kleding ze van plan zijn te 
kopen en hoe sterker ze denken dat ze met kleding indruk op anderen kunnen 
maken, hoe meer kleding ze van plan zijn te kopen.  

De andere overtuigingen die we uitvroegen lijken geen rol te spelen voor hoeveel 
kleding mensen (van plan zijn te gaan) kopen.  

 
 

Huidige kleding, Consuminderen, Jammer, Oude kleding, Heb 

genoeg, Betere kwaliteit, saai, Kopen wat je nodig hebt, 

Kleren, Duurzaam, Minder vaak, Milieu, Leuk, Geld 
besparen, Schoenen, Langer met kleding doen, Tweedehands 
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DOELGEDRAG ‘TWEEDEHANDS KLEDING KOPEN’ 
Voor het doelgedrag ‘tweedehands kleding kopen’ vonden we de volgende 
resultaten voor het gedrag, bewuste- en onbewuste drijfveren van de 
respondenten. 

GEDRAG: WAT MENSEN NU DOEN 

37,4% van de mensen koopt wel eens tweedehands kleding en gemiddeld 35,2% 
van de kleding die zij kopen is tweedehands.  

Meer vrouwen (45.1% van de vrouwen) dan mannen (29.4% van de mannen) kopen 
tweedehands kleding. Ook voor leeftijd vinden we een verschil tussen de 
doelgroepen. Meer jongere mensen (48.1% van de 18-20 jarigen en 46.1% van de 
21-25 jarigen) dan oudere mensen (32.4% van de 26-30 jarigen; 39.1% van de 31-35 
jarigen; 33.9% van de 36-40 jarigen) koopt tweedehands kleding. Voor 
opleidingsniveau en mate van stedelijkheid vinden we geen verschil tussen 
doelgroepen.  

Het kopen van tweedehands kleren zorgt er over het algemeen voor dat ze minder 
nieuwe kleding kopen (gemiddelde score = 36.2 op een schaal van 0-100, waar 50 
staat voor ‘evenveel nieuwe kleding’). De tweedehands kleren zijn dus geen 
aanvulling, maar deels een vervanging. Men koopt tweedehands kleding vooral in 
een kringloopwinkel (door 44,4% van de respondenten gekozen; zie Grafiek 1). 

We vroegen mensen die tweedehands kleding kopen ook om welke reden ze dit 
doen. Daarbij noemen ze geld besparen als het belangrijkste motief, gevolgd door 
duurzaamheid/milieu en consuminderen op de derde plaats. 

Voor mensen die nooit tweedehands kleding kopen, geldt dat 79,2% wel weet 
waar je dit kan doen. Als deze groep wel tweedehands kleding zou kopen, zou ze 
dit het liefste in een tweedehands winkel doen (door 43% van de respondenten 
gekozen; zie Grafiek 1). Hen vroegen we naar de redenen om GEEN tweedehands 
kleding te kopen, waarop zij ‘vies en onhygiënisch’ het vaakst noemden, gevolgd 
door ‘liever nieuwe kleding willen’ en ‘geen fijn/prettig idee’. 
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Grafiek 1. Voorkeur voor gebruik verkooppunten om tweedehands kleding te kopen 

BEWUSTE OVERTUIGINGEN: WAT MENSEN KOPPELEN AAN ‘TWEEDEHANDS KLEDING KOPEN’ 

We vroegen mensen waar ze aan denken bij ‘tweedehands kleding kopen’. Hierbij 
werd ‘goedkoop’ het meest genoemd, gevolgd door duurzaamheid/milieu, 
marktplaats/kringloop, vintage, vies en versleten/gedragen/gebruikt/oud. 

 

 

 

 

 

 

Wordcloud: Associaties met ‘Tweedehands kleding kopen’ 

ONBEWUSTE OVERTUIGINGEN: DE RELATIE TUSSEN OVERTUIGINGEN EN WAT MENSEN DOEN OF VAN 

PLAN ZIJN 

Of mensen nu tweedehands kleding kopen, hangt het sterkst samen met of ze 
geloven makkelijk te kunnen vinden wat ze zoeken als ze tweedehands kleding 
kopen en of ze deze tweedehands kleding fris vinden. Op de tweede plek zijn 
overtuigingen rondom identiteit en wat je met kleding uitstraalt belangrijk 
(bijvoorbeeld: tweedehands kleding dragen is ‘hip’, en met tweedehands kleding 
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kan je indruk maken op anderen). Factoren als gemak, het besparen van geld, 
bijdragen aan een beter milieu en het niet willen bijdragen aan slechte 
arbeidsomstandigheden spelen ook een rol, maar dit verband is zwak.  

We vonden dat enkele percepties samenhangen met leeftijd. Dit zijn de volgende:  

• ‘Met tweedehands kleding kan ik indruk maken op anderen’: hoe jonger, 
hoe hoger de score. 

• ‘Met tweedehands kleding kan ik dingen dragen die niemand anders heeft’: 
over het algemeen hoe jonger, hoe hoger de score. 

• ‘Als ik kleding tweedehands koop, vind ik de kledingstukken die ik zoek’: 
hoe jonger, hoe hoger de score. 

• ‘Tweedehands kleding kopen is lastig’: vooral 18-20-jarigen scoren hier 
lager op dan de andere leeftijdscategorieën.  

De relatie met intentie bekeken we alleen voor mensen die aangaven al 
tweedehands kleding te kopen. Uit de antwoorden op de intentievraag bleek 
namelijk dat veel mensen die nog geen tweedehands kleding kochten, aangaven 
van plan te zijn om (nog) minder tweedehands kleding te kopen komend jaar. 
Waarschijnlijk hebben zij de schaal van deze vraag dus verkeerd geïnterpreteerd – 
het voelde mogelijk gek voor hen om met een antwoord op het midden van de 
schaal aan te geven dat ze ook volgend jaar niet van plan waren om tweedehands 
kleding te gaan kopen. We laten antwoorden op deze intentievraag van mensen 
die op dit moment geen tweedehands kleding kopen dus buiten beschouwing. 
Hetzelfde geldt later in het rapport voor de intentie om kleding die je niet meer 
draagt te verkopen of te ruilen.  

Gemiddeld zijn mensen die tweedehands kleding kopen van plan komend jaar 
ongeveer evenveel tweedehands kleding te kopen als ze afgelopen jaar deden 
(gemiddelde score = 48.44 op een schaal van 0-100 waar 50 staat voor evenveel 
tweedehands kleding als afgelopen jaar; relatief normale verdeling met grote piek 
in het midden). Tweedehands kledingkopers tussen de 21 en 30 hebben een 
sterkere intentie komend jaar meer tweedehands kleding te gaan kopen (21-25 = 
54.1; 26-30 = 53.1) dan tweedehands kledingkopers jonger dan 21 (18-20 = 44,5) of 
ouder dan 30 (31-35 = 46,3; 36-40 = 44,3). We vinden geen verschil in intentie tussen 
de doelgroepen voor geslacht, opleidingsniveau en mate van stedelijkheid.   

Voor mensen die al tweedehands kleding kopen, spelen de volgende overtuigingen 
een rol bij intentie: hoe sterker ze denken dat je met tweedehands kleding indruk 
kan maken op anderen, dat tweedehands kleding ‘hip’ is en dat je door 
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tweedehands kleding te kopen geld kan besparen, hoe meer tweedehands kleding 
ze van plan zijn te gaan kopen.   

DOELGEDRAG ‘KLEDING DIE JE NIET MEER DRAAGT VERKOPEN’ 
Voor het doelgedrag ‘tweedehands kleding verkopen’ vonden we de volgende 
resultaten voor het gedrag, de bewuste- en onbewuste drijfveren van de 
respondenten. 

GEDRAG: WAT MENSEN NU DOEN 

43,1% van de mensen verkoopt wel eens kleding die ze niet meer dragen: zij 
verkopen gemiddeld 42,3% van de kleding die ze niet meer dragen. Dit heeft een 
verband met hoe vaak per jaar mensen kleding kopen en hoeveel geld ze per 
maand uitgeven aan kleding: hoe vaker per jaar mensen kleding kopen en hoe 
meer geld ze per maand uitgeven aan kleding, hoe meer kleding ze ook weer 
verkopen.  

Meer vrouwen (53.4% van de vrouwen) dan mannen (32.2% van de mannen) 
verkopen wel eens kleding die ze niet meer dragen. Ook voor leeftijd vinden we 
een verschil tussen de doelgroepen. Meer jongere mensen (51.9% van de 18-20 
jarigen en 52% van de 21-25 jarigen) dan oudere mensen (44% van de 26-30 
jarigen; 41.6% van de 31-35 jarigen; 37.7% van de 36-40 jarigen) verkopen kleding. 
Voor opleidingsniveau en mate van stedelijkheid vinden we geen verschil tussen 
doelgroepen.  

Het verkopen doen mensen vooral online (door 67% van de respondenten 
gekozen; zie Grafiek 2). Mensen die hun kleding tot nu toe nog nooit verkochten 
zouden dit het liefste online doen (54,2%; zie Grafiek 2).  

 

Grafiek 2. Voorkeur voor gebruik verkooppunten om tweedehands kleding te (ver)kopen.  
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BEWUSTE DRIJFVEREN: WAT MENSEN KOPPELEN AAN ‘KLEDING DIE JE NIET MEER DRAAGT VERKOPEN’ 

Ook bij dit doelgedrag vroegen we mensen naar hun associaties: waar denk je aan 
bij ‘kleding die je niet meer draagt verkopen?’. Hierbij werd ‘geld verdienen’ het 
vaakst genoemd, gevolgd door ‘marktplaats/Vinted/United Wardrobe’, 
‘Duurzaamheid/Milieu’, ‘Gedoe/lastig’, ‘Opruimen’, ‘Weggeven/doneren’ en 
‘Iemand blij maken’.  

 

 

 

 

 

Wordcloud: Associaties met ‘Kleding die je niet meer draagt verkopen’ 

ONBEWUSTE DRIJFVEREN: DE RELATIE TUSSEN OVERTUIGINGEN EN WAT MENSEN DAADWERKELIJK 

DOEN OF VAN PLAN ZIJN 

Er is een relatief sterk verband tussen hoe belangrijk mensen het vinden om geld 
te verdienen door kleding te verkopen en of ze dit doen: hoe belangrijker ze dit 
vinden, hoe groter die kans. Geld lijkt dus de belangrijkste voorspeller voor dit 
doelgedrag. Op de tweede plaats komt in hoeverre mensen het idee hebben dat ze 
door kleding te verkopen kunnen bijdragen aan een beter milieu en hoe lastig ze 
het vinden om kleding te verkopen. Dit verband is echter zwak. Hoe lastig mensen 
het vinden om kleding die ze niet meer dragen te bewaren tot ze het kunnen 
verkopen lijkt geen rol te spelen. 

Gemiddeld zijn mensen die kleding verkopen van plan komend jaar ongeveer 
evenveel kleding te verkopen als ze afgelopen jaar deden (gemiddelde score = 
49.03 op een schaal van 0-100 waar 50 staat voor evenveel kleding als afgelopen 
jaar; relatief normale verdeling met grote piek in het midden). We vinden geen 
verschil in intentie tussen de doelgroepen voor geslacht, leeftijd, opleidingsniveau 
en mate van stedelijkheid.   

Voor mensen die al kleding verkopen, spelen de volgende overtuigingen een rol bij 
intentie: hoe sterker ze denken dat ze met dit gedrag kunnen bijdragen aan een 
beter milieu en hoe makkelijker ze het vinden om kleding te verkopen, hoe vaker 
ze van plan zijn kleding te verkopen komend jaar.  

De kringloop, Oud, Veel gedoe, Kapot, Oude kleding, Te klein, 

Gratis weggeven, Blij maken, Zonde, Doneren, Goed, Online, 

App, Duurzaam, Marktplaats, Te groot, Geld verdienen, 
Vinted, Weggooien, Opruimen, United Wardrobe 
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DOELGEDRAG ‘KLEDING RUILEN’ 
Voor het doelgedrag ‘kleding ruilen’ vonden we de volgende resultaten voor het 
gedrag, de bewuste- en onbewuste drijfveren van de respondenten. 

GEDRAG: WAT MENSEN NU DOEN 

20,6% van de mensen ruilt kleding die ze niet meer dragen wel eens met anderen: 
zij ruilen gemiddeld 37,1% van de kleding die ze niet meer dragen.  

Voor leeftijd vinden we een verschil tussen de doelgroepen. Hoe jonger mensen 
zijn, hoe groter de kans dat ze kleding ruilen (40.7% van de 18-20 jarigen; 31.6% 
van de 21-25 jarigen; 20.8% van de 26-30 jarigen; 16.7% van de 31-35 jarigen; 
15.2% van de 36-40 jarigen). Voor geslacht, opleidingsniveau en mate van 
stedelijkheid vinden we geen verschil tussen doelgroepen.  

Mensen ruilen hun kleding het liefste één-op-één (door 65,3% van de 
respondenten gekozen), dan met groepen vrienden/familie (34,3%) en tot slot op 
een evenement (13,4%) en het vaakst met vrienden (door 69% van de 
respondenten gekozen), dan met familieleden (61,1%) en als laatste met 
onbekenden (16,7%). Het ruilen van kleding zorgt er over het algemeen voor dat 
mensen iets minder nieuwe kleding kopen (gemiddelde score = 41.83 op een 
schaal van 0-100, waar 50 staat voor ‘evenveel nieuwe kleding’). 

BEWUSTE DRIJFVEREN: WAT MENSEN KOPPELEN AAN ‘KLEDING RUILEN’ 

Over kleding ruilen is nog relatief weinig bekend. Daarom vroegen we hier naar 
associaties bij verschillende manieren van ruilen.  

Bij ‘kledingruilevenementen’ werd ‘vies/niet fris’ het vaakst genoemd, gevolgd 
door ‘druk’, ‘gezellig’, ‘duurzaamheid/milieu’, ‘gedoe/lastig’ en tot slot ‘geld 
besparen’.  

Bij ‘ruilen met familie en vrienden’ denken mensen als eerste aan ‘gezellig en leuk’, 
gevolgd door ‘milieu’, ‘lastig/gedoe’ en tot slot ‘goedkoop’. 

Bij ‘één-op–één ruilen’ denken mensen als eerste aan ‘vrienden’, gevolgd door 
‘familie’, ‘gezellig/leuk’, ‘duurzaamheid en milieu’, ‘handig/makkelijk’, ‘lastig/niet 
de goede maat’, ‘vies’ en tot slot ‘geld besparen’. 
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Wordcloud: Associaties met ‘Kleding één-op-één ruilen’ 

ONBEWUSTE DRIJFVEREN: DE RELATIE TUSSEN OVERTUIGINGEN EN WAT MENSEN DAADWERKELIJK 

DOEN OF VAN PLAN ZIJN 

We keken naar overtuigingen rondom alle verschillende manieren van ruilen, maar 
voor één-op-één ruilen is het meeste draagvlak (65,3% van de mensen geeft aan 
deze vorm het fijnst te vinden, versus 34,3% die kiest voor ruilen met groepen 
familie/vrienden en 13,4% die kiest voor ruilen op een beurs). Daarom bespreken 
we de onbewuste drijfveren voor deze vorm van ruilen.  

Er is een relatief sterk verband tussen of mensen kleding ruilen en in hoeverre ze 
denken dat ze met kleding één-op-één ruilen de kleding vinden die ze zoeken, of ze 
deze vorm van ruilen gezellig vinden en of ze hierdoor kleding kunnen dragen die 
niemand anders heeft: hoe sterker ze dit denken, hoe groter de kans dat ze kleding 
ruilen. Ook het effect dat kleding ruilen heeft (vaak iets anders kunnen aantrekken, 
indruk maken op anderen, anderen blij maken, de nieuwste mode dragen), de 
bijdrage aan een hoger doel (niet bijdragen aan slechte arbeidsomstandigheden, 
wel bijdragen aan een beter milieu en geld kunnen besparen) en hoe lastig mensen 
kleding ruilen vinden, hebben een verband met kleding ruilen. Dit verband is 
echter zwak. We vonden geen verband met de overtuigingen dat kleding ruilen niet 
fris is en dat het lastig is om kleding die men niet meer draagt te bewaren om het 
te kunnen ruilen. Deze factoren lijken geen rol te spelen bij het gedrag.  

Gemiddeld zijn mensen die kleding ruilen van plan komend jaar ongeveer evenveel 
kleding te ruilen als ze afgelopen jaar deden (gemiddelde score = 44.94 op een 
schaal van 0-100 waar 50 staat voor evenveel kleding als afgelopen jaar; relatief 
normale verdeling met grote piek in het midden). We vinden geen verschil in 
intentie tussen de doelgroepen voor geslacht, leeftijd, opleidingsniveau en mate 
van stedelijkheid.   

Voor mensen die al kleding ruilen, spelen de volgende overtuigingen over één-op-
één ruilen een rol bij intentie: hoe sterker ze denken dat ze met deze vorm van 

Weggeven, Tweedehands, Hergebruik, Milieu, Blij maken, 
Gratis, Geld besparen, Gezellig, Marktplaats, Lastig, Familie, 

Dezelfde maat, Ruilen, Win-win, Vrienden, Leuk, Handig, 
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ruilen altijd de nieuwste mode kunnen dragen, ze denken iemand anders blij te 
kunnen maken met kleding die ze zelf niet meer dragen en dat deze vorm van 
ruilen lastig is, hoe vaker ze van plan zijn kleding te ruilen komend jaar. Dit laatste 
verband is in de tegenovergestelde richting als we zouden verwachten.   

DOELGEDRAG ‘KLEDING MINDER VAAK WASSEN’ 
Voor het doelgedrag ‘kleding minder vaak wassen’ vonden we de volgende 
resultaten voor het gedrag, de bewuste- en onbewuste drijfveren van de 
respondenten. 

GEDRAG: WAT MENSEN NU DOEN 

Mensen wassen hun kleding gemiddeld 10,9 keer per maand, ondergoed en 
sokken uitgezonderd.  

Vrouwen (gemiddelde score = 11.58x per maand) wassen hun kleding vaker dan 
mannen (gemiddelde score = 9.93x per maand). Ook voor mate van stedelijkheid 
vinden we een verschil tussen de doelgroepen. Hoe stedelijker mensen wonen, hoe 
minder vaak per maand ze wassen: van 8,2 keer per maand in een zeer stedelijk 
gebied tot 13,3 keer per maand in een niet-stedelijk gebied. Dit is geen verband dat 
we verwacht hadden en we hebben hier dus ook geen duidelijke verklaring voor. 
Voor leeftijd en opleidingsniveau vinden we geen verschil tussen doelgroepen.  

Kleding wassen doen de meeste mensen na meerdere keren dragen (door 64.4% 
van de respondenten gekozen; zie Grafiek 3). De momenten om te wassen die 
respondenten het vaakst kozen hebben allemaal met (perceptie van) hygiëne te 
maken. 

 

Grafiek 3. Moment waarop mensen kleding wassen.  
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BEWUSTE DRIJFVEREN: WAT MENSEN KOPPELEN AAN ‘MINDER WASSEN’ 

We vroegen mensen waar ze aan denken bij ‘minder wassen’. 
‘Duurzaamheid/milieu’ werd het vaakst genoemd, gevolgd door ‘vies/niet fris’, 
‘geld besparen’, ‘water besparen’ en tot slot ‘kleding vaker dragen’.  

 

 

 

 

 

 
Wordcloud: Associaties met ‘Kleding minder vaak wassen 

ONBEWUSTE DRIJFVEREN: DE RELATIE TUSSEN OVERTUIGINGEN EN WAT MENSEN DOEN OF VAN PLAN 

ZIJN 

Hoe sterker mensen het gevoel hebben dat kleding minder vaak wassen niet fris is, 
hoe vaker ze wassen en hoe vervelender ze het vinden om te wassen, hoe minder 
vaak ze dit doen. Vooral overtuigingen over hygiëne en gemak lijken dus belangrijk 
voor dit doelgedrag. Factoren als tijd, slijtage, geld en hogere doelen zoals milieu 
lijken geen rol te spelen bij hoe vaak mensen hun kleding wassen. 

Gemiddeld zijn mensen van plan komend jaar ongeveer even vaak kleding te 
wassen als ze afgelopen jaar deden (gemiddelde score = 49.91 op een schaal van 0-
100 waar 50 staat voor even vaak als afgelopen jaar; relatief normale verdeling met 
grote piek in het midden). We vinden geen verschil in intentie tussen de 
doelgroepen voor geslacht, leeftijd, opleidingsniveau en mate van stedelijkheid.   

Ook voor intentie (hoe vaak zijn mensen van plan kleding te gaan wassen 
aankomend jaar ten opzichte van hoeveel kleding ze afgelopen jaar wasten) blijkt 
hygiëne een belangrijke rol te spelen. Hoe sterker mensen denken dat kleding 
minder vaak wassen niet fris is, hoe vaker ze kleding van plan zijn te gaan wassen. 
Dit is de enige overtuiging die samenhangt met intentie. 

VERBAND TUSSEN DE DOELGEDRAGINGEN 
De verbanden tussen de doelgedragingen zijn allemaal significant. Mensen die 
tweedehands kleding kopen en mensen die wel eens kleding verkopen die ze zelf 
niet meer dragen, ruilen ook vaker kleding dan mensen die dit niet doen. En 

Wasmachine, Besparend, Goed, Broeken, Zuinig, Energiebesparing, 

Luchten, De wasmachine, Geld besparen, Energie, Water, 

Vaker dragen, Kosten, Water besparen, Vies, Vaak wassen, 

Duurzaam, Handwas, Bezuinigen, Onmogelijk, Uithangen, 

Langer dragen, Geld 
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mensen die tweedehands kleding kopen, verkopen ook vaker kleding die ze zelf 
niet meer dragen dan mensen die dit niet doen.  

 

 
Ruil je wel eens kleding die je niet 
meer draagt met anderen? 

Ja Nee 

Koop je wel eens 
tweedehands 
kleding?  

Ja 14.1% 23.3% 

Nee 6.5% 56.1% 

 

Tabel 2: verband tussen tweedehands kleding kopen en kleding ruilen die je niet meer draagt. 

  Ruil je wel eens kleding die je niet 
meer draagt met anderen? 

  Ja Nee 

Verkoop je wel 
eens kleding die 
je zelf niet meer 
draagt?   

Ja 13.9% 29.1% 

Nee 6.7% 50.2% 

 

Tabel 3: verband tussen kleding kopen die je niet meer draagt en kleding ruilen je niet meer draagt 

  Verkoop je wel eens kleding die je 
zelf niet meer draagt? 

  Ja Nee 

Koop je wel eens 
tweedehands 
kleding? 

Ja 26.8% 10.6% 

Nee 16.2% 46.3% 

 

Tabel 4: verband tussen tweedehands kleding kopen en kleding verkopen die je zelf niet meer draagt. 

VERSCHILLEN TUSSEN DOELGROEPEN 
We zetten hier nogmaals de interessante verschillen op een rij die we vonden 
tussen de respondenten op het gebied van geslacht, leeftijd en de mate van 
stedelijkheid. Voor opleidingsniveau vonden we geen significante verschillen. 
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Opleidingsniveau kunnen we daarnaast als proxy nemen voor inkomen, wat 
impliceert dat inkomen geen invloed heeft op een van de doelgedragingen.  

GESLACHT 

Vrouwen blijken iets vaker kleding te kopen dan mannen: 18,22 keer per jaar 
versus 14,86 keer per jaar. Dit effect verdwijnt echter als je controleert voor 
hoeveel tweedehands kleding mensen kopen: dan is er geen verschil meer tussen 
mannen en vrouwen.  

Vrouwen blijken namelijk ook vaker tweedehands kleding te kopen dan mannen: 
45,1% versus 29,4%. Daarnaast verkopen vrouwen verkopen vaker kleding die ze 
niet meer dragen dan mannen: 53,4% versus 32,2%, maar wassen ze hun kleding 
ook vaker dan mannen: 11,85 keer per maand versus 9,93 keer per maand.  

Voor kleding ruilen blijkt er geen verschil tussen mannen en vrouwen. 

LEEFTIJD 

Jongere mensen blijken vaker tweedehands kleding te kopen dan oudere mensen: 
48,1% van de 18-20-jarigen en 46,1% van de 21-25 jarigen doet dit, versus 32,4% 
van de 26-30 jarigen, 39,1% van de 31-35 jarigen en 33,9% van de 36-40 jarigen.  

Jongere mensen verkopen ook vaker kleding dan oudere mensen: 51,9% van de 
18-20-jarigen en 52% van de 21-25 jarigen doet dit versus 44% van de 26-30 jarigen, 
41,6% van de 31-35 jarigen en 37,7% van de 36-40 jarigen.  

Daarnaast blijkt dat hoe jonger mensen zijn, hoe vaker ze kleding ruilen: 40,7% van 
de 18-20-jarigen doet dit, 31,6% van de 21-25 jarigen, 20,8% van de 26-30 jarigen, 
16,7% van de 31-35 jarigen en 15,2% van de 36-40 jarigen. 

Voor hoe vaak mensen kleding kopen en hoe vaak ze wassen, maakt de leeftijd 
geen verschil. 

MATE VAN STEDELIJKHEID 

Hoe stedelijker mensen wonen, hoe minder vaak per maand ze wassen: van 8,2 
keer per maand in een zeer stedelijk gebied tot 13,3 keer per maand in een niet-
stedelijk gebied. Dit is geen verband dat we verwacht hadden, en we hebben hier 
dus ook geen duidelijke verklaring voor. Geslacht en mate van stedelijkheid 
hangen namelijk niet samen in de data en leeftijd heeft geen verband met wassen. 

Voor hoe vaak mensen kopen, hoe vaak ze tweedehands kopen, hoe vaak ze 
verkopen en hoe vaak ze ruilen, maakt de mate van stedelijkheid geen verschil.  
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WAARDEN 
We vroegen de respondenten om tien verschillende waarden te categoriseren van 
belangrijk naar minder belangrijk. We leidden deze waarden af van de Schwartz-
waardenschaal: een betrouwbare en gevalideerde schaal met universele waarden 
die voor alle mensen gelden. Welke waarde persoonlijk het belangrijkst is verschilt 
echter per persoon en per situatie. Door te kijken naar of mensen die de 
doelgedragingen al vertonen ook anders scoren op de verschillende waarden van 
mensen die het gedrag niet vertonen, brachten we in kaart hoe de waarden en het 
doelgedrag samenhangen. De meeste verbanden die we vonden waren zwak. Dit is 
in lijn met onze verwachtingen; waarden staan namelijk verder af van het gedrag 
van mensen dan concrete overtuigingen, zoals ‘Als ik tweedehands kleding koop, 
vind ik de kledingstukken die ik zoek.’  

Deze waarden bleken voor de doelgroep het sterkst samen te hangen met de 
doelgedragingen: 

• Universalisme: tolerant ten opzichte van verschillende ideeën en 
opvattingen, schoonheid van de natuur en kunst, sociale rechtvaardigheid, 
een vreedzame wereld, gelijke kansen voor iedereen, wijsheid, eenheid met 
de natuur, bescherming van het milieu. ‘Duurzaamheid’ – de waarde die op 
basis van literatuur invloedrijk leek en we benoemden in fase 1 – valt 
hieronder.  

• Macht: controle over andere mensen, gezag, rijkdom. ‘Imago’ – de tweede 
waarde die op basis van literatuur invloedrijk leek en we benoemden in 
fase 1 – valt hieronder. 

• Veiligheid: nationale veiligheid, veiligheid voor diegene van wie je houdt, 
stabiliteit van de maatschappij, netheid, wederdienst bewijzen. ‘Hygiëne’ – 
de derde waarde die op basis van literatuur invloedrijk leek en we 
benoemden in fase 1 – valt hieronder. 

We hebben gekeken naar de sterkte van de waarden voor de verschillende 
doelgroepen: 

• Geslacht: vrouwen scoren hoger op universalisme en veiligheid, mannen 
scoren hoger op macht. 

• Leeftijd: hoe jonger de doelgroep, hoe hoger de score op macht. Voor 
universalisme en veiligheid vonden we geen verschil. 

• Opleidingsniveau: hoe hoger het opleidingsniveau, hoe hoger de score op 
universalisme en veiligheid. Voor macht vonden we geen verschil. 

• Mate van stedelijkheid: hoe hoger de mate van stedelijkheid, hoe hoger de 
score op universalisme. Voor macht en veiligheid vonden we geen verschil.  
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MINDER KLEDING KOPEN 

Hoe belangrijker mensen macht vinden, hoe vaker ze kleding kopen – 
gecontroleerd voor hoeveel tweedehands kleding ze kopen. Andere waarden lijken 
niet samen te hangen met dit doelgedrag.  

TWEEDEHANDS KLEDING KOPEN 

Mensen die tweedehands kleding kopen, vinden universalisme belangrijker en 
veiligheid minder belangrijk dan mensen die geen tweedehands kleding kopen. 
Daarnaast blijken ook de waarden prestatie (succes, competentie, ambitie, invloed 
hebben op mensen en gebeurtenissen) en plezier (voldoening van verlangens, 
genieten van het leven, jezelf verwennen) samen te hangen met dit doelgedrag. 
Mensen die tweedehands kleding kopen, vinden deze waarden minder belangrijk 
dan mensen die dat niet doen.  

KLEDING VERKOPEN 

Voor kleding verkopen vonden we een samenhang met universalisme en macht. 
Mensen die wel eens kleding, verkopen vinden universalisme en macht 
belangrijker dan mensen die dit niet doen.  

KLEDING RUILEN 

Voor kleding ruilen vonden we een samenhang met universalisme, macht, 
veiligheid en stimulering (gedurfd, een afwisselend leven vol uitdaging, een 
opwindend leven). Mensen die kleding ruilen, vinden universalisme, macht en 
stimulering belangrijker en veiligheid minder belangrijk dan mensen die niet 
ruilen.  

KLEDING MINDER VAAK WASSEN 

Voor kleding minder vaak wassen vonden we alleen een samenhang met 
conformisme (gehoorzaamheid, eerbied voor ouders en ouderen, zelfdiscipline, 
beleefdheid). Hoe belangrijker mensen deze waarde vinden, hoe vaker per maand 
ze hun kleding wassen. 
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FASE 3A: INTERVENTIEONTWERP 

Het doel van deze derde onderzoeksfase was één of meer gedragsinterventies 
ontwerpen bij de gekozen doelgedragingen en -waarden. Aanvullend schreven we 
een advies voor een flankerende communicatiecampagne. We kwamen tot 
onderstaande adviezen door een brainstorm te organiseren met zeven 
gedragspsychologen. Tijdens deze brainstorm verbonden we de gevonden 
drijfveren uit de gedragsanalyse aan onderbouwde technieken, die specifiek bij 
deze factoren een grote kans op effect hebben. Vervolgens ontwierpen we op basis 
van deze technieken een interventie- en campagneadvies. Ook keken we naar 
verwachtte korte- en langetermijneffecten, randvoorwaarden voor implementatie 
en de geschatte kosten.  

INTERPRETATIE RESULTATEN 

Eerst interpreteren we de resultaten die we vonden in het vragenlijstonderzoek, de 
literatuurstudie en de interviews met de experts. We vormen een beeld van de 
bewuste en onbewuste drijfveren voor de doelgedragingen. Dit zijn de redenen 
waarom de doelgroep dit gedrag (niet) vertoont en dus de knoppen waar je aan 
moet draaien om verandering te stimuleren. Deze nemen we dan ook als 
uitgangspunt voor de strategie.   

Hieronder bespreken we per doelgedraging hoe de gevonden motieven, 
weerstanden en omgevingsfactoren zich tot elkaar verhouden en wat ze 
betekenen. Daarna gaan we in op de samenhang met de waarden. 

MINDER KLEDING KOPEN 
De belangrijkste bewuste weerstanden om minder kleding te kopen - ofwel 
motieven om juist wel nieuwe kleding te kopen -, hebben veelal te maken met het 
uitdrukken van je identiteit, je imago. Denk aan ‘er goed of leuk uitzien’ en ‘mee 
willen doen met de trend’. Daarnaast spelen meer praktische weerstanden een rol, 
zoals ‘versleten kleding moeten vervangen’. Op meer onbewust niveau zien we ook 
dat imago een grote rol speelt. Hoe belangrijker mensen het bijvoorbeeld vinden 
om altijd de nieuwste kleding te dragen, hoe vaker per jaar ze kleding kopen en 
hoe sterker de overtuiging is dat je met kleding indruk kan maken op anderen, hoe 
meer kleding ze van plan zijn om te kopen het aankomende jaar. Literatuur en de 
interviews met experts laten hetzelfde beeld zien. Mensen hebben een sterke 
behoefte om te kunnen variëren met kleding, zodat ze zich kunnen uitdrukken. 
Kleding is in onze maatschappij sterk ingebed in sociale relaties (Entwistle, 2000).  
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Dit komt ook voort uit onze behoefte aan acceptatie door mensen om ons heen. 
Dit is een sterke universele motivator: om geaccepteerd te worden kopiëren we het 
gedrag van anderen, vooral als we onzeker zijn over wat ‘goed gedrag’ is. Binnen 
deze casus is dit motief extra relevant, omdat imago zo’n grote rol speelt bij het 
kopen van kleding. Het creëren van een goed imago is te herleiden tot de wens om 
leuk gevonden te worden door anderen in je omgeving.  

De belangrijkste bewuste motieven om te minderen met het kopen van kleding 
hebben betrekking op het milieu, maar ook op het besparen van geld. Mooi is dat 
de respondenten van het vragenlijstonderzoek alleen maar positieve associaties 
hadden met ‘minder kleding kopen’. Hieruit halen we dat ze rationeel weten dat 
dit goed zou zijn en hier positief tegenover staan. 

Op een meer onbewust niveau is geld besparen ook een belangrijk motief om 
minder te kopen. Interessant is dat het motief ‘duurzaamheid en milieu’ op 
onbewust niveau niet terugkomt. De kans is dus groot dat mensen wel weten dat 
minder kleding kopen beter is voor het milieu en dat dit het sociaal wenselijke 
antwoord is, maar dit motief voor hen persoonlijk niet belangrijk genoeg is om hun 
koopgedrag te veranderen.  

Tot slot spelen omgevingsfactoren op onbewust niveau een grote rol. Het aanbod 
van fast fashion is enorm. Literatuur en de interviews laten zien dat onze 
maatschappij uitlokt tot consumeren en dat mensen continu onbewust worden 
verleid om iets nieuws te kopen. Consumenten lijken meestal niet bewust te kopen 
(‘Ik ga nu een broek halen’), maar impulsief als ze toevallig iets tegenkomen dat ze 
mooi vinden. Ook blijkt dat hoe impulsiever mensen kleding kopen, hoe vaker ze 
per jaar kleding kopen en hoe meer geld ze per maand uitgeven aan kleding. 
Kleding kopen is sterk gewoontegedrag en de norm. We zijn gewend om ons te 
laten leiden door het continu veranderende aanbod van winkels en zien anderen 
om ons heen hetzelfde doen.  

TWEEDEHANDS KLEDING KOPEN 
Het blijkt dat al heel wat mensen tweedehands kleding kopen (37,4%) en dat dit 
gedrag het kopen van nieuwe kleding deels vervangt (de tweedehands kleding is 
dus niet per se een aanvulling). Literatuur laat ook zien dat tweedehands kopen al 
steeds meer een gewoonte wordt (Ipsos, 2020; Milieu Centraal, 2020; ThredUp, 
2019) en dat er draagvlak is: twee op de vijf consumenten die nog nooit 
tweedehands kochten, geven aan dit wel te willen doen (Ipsos, 2020). Ook bleek uit 
de interviews dat het kopen (en verkopen) van tweedehands kleding een 
groeiende markt is, dat dit vooral vanzelfsprekend is voor jongeren en dat zij zich 
hier ook niet meer voor schamen. Dit wijst op draagvlak voor deze doelgedraging. 
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De belangrijkste bewuste weerstand tegen het kopen van tweedehands kleding is 
de overtuiging dat de kleding vies en versleten is. Deze negatieve associaties met 
gebrek aan hygiëne beïnvloeden de attitude – ofwel houding – van mensen ten 
opzichte van gedrag: hoe negatiever deze houding, hoe kleiner de kans dat 
mensen het vertonen.  

Op een meer onbewust niveau blijkt deze negatieve associatie met hygiëne ook 
een rol te spelen. Het draait dan niet alleen om de hygiëne van de kleding zelf, 
maar ook om hoe hygiënisch mensen eruit denken te zien in tweedehands kleding 
en wat dit doet voor hun imago. We willen niet onverzorgd overkomen. Daarnaast 
houdt de weerstand scepticisme mensen tegen om tweedehands kleding te 
kopen. Ze geloven dat de meeste tweedehands kleding vies en kapot is en ze 
binnen het aanbod dus niet zullen vinden wat ze zoeken. Scepticisme komt voort 
uit onzekerheid: we zijn onzeker over het nut van gedrag (‘Ik ga toch niks vinden 
dat ik mooi vind’) en vertonen het daarom niet. Mensen hebben namelijk een 
fundamentele behoefte aan zekerheid: we willen onszelf en de wereld om ons 
heen goed begrijpen, om zo een gevoel van veiligheid te creëren. 

Dit hangt samen met de zogeheten self-efficacy, die ook een belangrijke rol speelt 
bij het kopen van tweedehands kleding. Een lage self-efficacy rondom dit gedrag 
betekent dat mensen geloven dat het ze te veel moeite kost en meer moeite dan 
nieuwe kleding kopen. Als gevolg is er twijfel of ze dit kunnen en doen ze het niet: 
‘Ik moet weken zoeken in veel verschillende winkels om tweedehands te vinden 
wat ik zoek, dat lukt me niet’. Dit mechanisme komt voort uit de fundamentele 
behoefte van mensen aan energiebesparing. Het opsparen van energie voor 
belangrijke momenten, zoals levensbedreigende situaties, hielp ons vroeger 
overleven. 

Bewuste motieven om tweedehands te kopen zijn geldbesparing en het milieu. Op 
meer onbewust niveau lijken self-efficacy (dit werkt twee kanten op: als je denkt 
dat je makkelijk kan vinden wat je zoekt, is het juist een motief om wel 
tweedehands te kopen) en imago wederom een belangrijke rol te spelen. Geloven 
dat tweedehands kleding hip is en dat je hiermee indruk kan maken op anderen, 
lijken belangrijke voorspellers of mensen tweedehands kleding kopen of van plan 
zijn dit de aankomende tijd te doen.  

Milieu en ethiek komen ook terug als motieven voor het kopen van tweedehands 
kleding op onbewust niveau, maar wel met een zwak verband. Wederom lijkt het 
erop dat mensen weten dat ze voor het milieu beter tweedehands kunnen kopen, 
maar dat deze kennis niet opweegt tegen de meer persoonlijke weerstanden, zoals 
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het idee dat het veel moeite kost om te vinden wat je zoekt en dat tweedehands 
kleding vies is. 

Omgevingsfactoren zijn ook belangrijk bij het (niet) kopen van tweedehands 
kleding, onder meer door de invloed op self-efficacy. Het aanbod van deze kleding 
in fysieke winkels is nog gering in vergelijking met het aanbod van nieuwe kleren, 
terwijl mensen aangeven tweedehands kleding het liefst in een winkel te kopen en 
niet online. Dit kan het idee in de hand werken dat de kleding die je zoekt moeilijk 
vindbaar is. Ook lijkt er een mismatch te zijn tussen vraag en aanbod. Mensen 
kopen tweedehands kleding dus het liefst in een winkel, mogelijk omdat ze dan 
kunnen controleren of de kleren vies of versleten zijn en ze kunnen passen. 
Tegelijkertijd verkopen mensen hun gedragen kleding het liefst online, mogelijk 
omdat dit minder moeite kost. Tot slot zijn er soms geen retouropties voor 
tweedehands kleding als je het online koopt en zijn er minder maten beschikbaar 
dan wanneer je nieuwe kleding koopt. Ook deze omgevingsfactoren kunnen 
zorgen voor een lage self-efficacy. 

KLEDING RUILEN 
Uit de literatuur bleek dat het ruilen van kleding de milieu-impact behoorlijk 
verlaagt. Ook voor deze doelgedraging geldt dat er minder productie nodig is en er 
minder kleding op de afvalberg belandt (Henninger, Bürklin & Niinimäki, 2019). 
Voor kleding ruilen blijkt verrassend veel draagvlak te zijn: 20,6% van de mensen 
doet dit al en koopt hierdoor ook iets minder nieuwe kleding. Net als het kopen 
van tweedehands kleding is kleding ruilen dus een interessante vervanger voor het 
kopen van fast fashion. Het is een duurzamere manier om alsnog de behoefte aan 
variatie en meegaan met trends te vervullen.  

Mensen ruilen het liefst één-op-één. Bewuste motieven voor deze vorm van ruilen 
zijn dat het gezellig is (met vrienden), goed voor het milieu en dat je geld bespaart. 
Op onbewust niveau is gezelligheid ook een belangrijke drijfveer om te ruilen. Dit 
wordt bevestigd door de literatuur. Kleding ruilen is gratis en er is een sterk sociaal 
aspect: je maakt een ander (vaak een bekende) zichtbaar blij met jouw kleding, je 
kan elkaar kledingadvies geven tijdens een kledingruil en er is een gezamenlijke 
shopbeleving (Henninger et al., 2019; Long & Fain, 2015; Matthews & Hodges, 
2016). Ook speelt self-efficacy (denk je makkelijk te kunnen vinden wat je zoekt?) 
wederom een rol en is het imago ook hier belangrijk: hoe sterker de overtuiging 
dat je door te ruilen kleding kan dragen die niemand anders heeft, hoe groter de 
kans dat je dit doet of van plan bent.  
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Bewuste weerstanden tegen ruilen zijn dat dit vies is en dat het lastig is om de 
goede maat te vinden (scepticisme en self-efficacy). Op onbewust niveau lijken 
deze weerstanden geen rol te spelen.  

Een invloedrijke omgevingsfactor voor kleding ruilen is hoe moeilijk dit ook 
daadwerkelijk is. Het kan lastig zijn om iemand te vinden met jouw maat en stijl 
die wil ruilen.  

KLEDING DIE JE NIET MEER DRAAGT VERKOPEN 
Ook voor de gedraging ‘kleding die je niet meer draagt verkopen’ lijkt veel 
draagvlak te zijn: 43,1% verkoopt wel eens gedragen kleding. Daarnaast bleek uit 
de interviews dat door in te zetten op het kopen van tweedehands kleding, je 
indirect ook de groei aan de aanbodzijde stimuleert.  

Geld verdienen is het zowel op bewust als onbewust niveau het sterkste motief 
om kleding te verkopen.  

De belangrijkste bewuste weerstand tegen het verkopen van kleding die je niet 
meer draagt, is self-efficacy (het een gedoe en lastig vinden). Mensen die al 
kleding verkopen scoren hoger op de mate van self-efficacy dan mensen die dit 
nog niet doen, maar beide groepen geven aan het moeilijk te vinden.  

Een omgevingsfactor die relevant is voor het verkopen van gedragen kleding, is 
wederom hoe moeilijk dit ook echt is in de praktijk. Bij sommige fysieke winkels 
kost het behoorlijk wat moeite om je kleding te verkopen. Bij sommige 
kringloopwinkels moet je bijvoorbeeld tien(!) stappen doorlopen. Dit schrikt af. 
Het is veel makkelijker om kleren die je niet meer draagt in je kast te laten hangen 
of weg te gooien.  

Het is dus zaak om het gedrag zowel fysiek makkelijker te maken, als het ervaren 
gemak (self-efficacy) te verhogen.  

KLEDING MINDER VAAK WASSEN 
Minder wassen is concreet gedrag waarvoor draagvlak is (Motivaction, 2020) en er 
zijn veel praktische voordelen voor consumenten. Denk aan kosten- en 
tijdsbesparing (Milieu Centraal, 2019).  

Bewuste motieven om te minderen met wassen zijn het milieu, geldbesparing en je 
kleren langer goed houden. Op een meer onbewust niveau speelt gemak een rol: 
hoe vervelender mensen het vinden om te wassen, hoe minder vaak ze dit doen. 
We zien hier weer dezelfde tegenstelling als het gaat om het milieu: mensen weten 
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dat minder wassen goed is voor het milieu, maar het lijkt op onbewust niveau geen 
motief voor ze om hun gedrag te veranderen.  

Over het algemeen vinden mensen minder wassen minder fris. Deze associatie 
van minder wassen met slechte hygiëne hangt ook weer samen met ons imago: we 
willen overkomen op anderen als een ‘schoon’ persoon, omdat dat de norm is.  

Interessant bij deze doelgedraging is dat mensen hun kleding nu niet alleen in de 
was gooien als het daadwerkelijk vies is, maar ook ‘na meerdere keren dragen’. 
Deze laatste reden wijst op gewoontegedrag: je controleert niet of je kleren vies 
zijn, maar bent gewend om het te wassen na een bepaald aantal keer dragen. Dit 
blijkt ook uit de literatuur (Milieu Centraal, 2020). De gewoonte om je kleren in de 
was te gooien na het dragen, kan een onbewuste weerstand zijn om minder vaak 
te wassen. Uit de literatuur blijkt daarnaast dat de meerderheid van de mensen 
hun kleding niet checkt voordat ze deze in de was doen (Milieu Centraal, 2020).  

De omgeving speelt in mindere mate een rol bij dit gedrag, omdat het achter de 
voordeur plaatsvindt (je ziet niet wat anderen doen) en het relatief makkelijk is. 
Dat het gedrag plaatsvindt achter de voordeur zorgt ervoor dat er geen zichtbare 
norm is voor hoe vaak mensen wassen. De norm beschrijft vooral hoe vaak 
mensen ogenschijnlijk schone kleding dragen (bijvoorbeeld elke dag een ander, 
schoon setje), waaruit mensen mogelijk afleiden dat anderen hun kleding altijd in 
de was gooien na het dragen. 

VERSCHILLEN TUSSEN DOELGROEPEN 
We vonden in ons vragenlijstonderzoek, de literatuur en interviews met experts de 
volgende verschillen tussen doelgroepen: 

Minder kleding kopen: vrouwen kopen in het algemeen meer kleding dan 
mannen. Echter, is een deel van deze aankopen tweedehands en is er geen verschil 
meer tussen de groepen als we dit deel buiten beschouwing laten. Vrouwen en 
mannen kopen dus evenveel nieuwe kleding. Dit vinden we een opvallend 
resultaat, omdat we verwachtten dat vrouwen meer nieuwe kleding zouden 
kopen. Met aanvullend literatuuronderzoek bekeken we of vrouwen inderdaad 
meer fast fashion kopen dan mannen. Er is nauwelijks wetenschappelijk bewijs 
voor deze stelling, maar wel praktijkonderzoek dat laat zien dat er in Nederland 
meer geld wordt uitgegeven aan vrouwenkleding en er meer stuks vrouwenkleding 
worden gekocht (KplusV, 2020).  

Tweedehands kleding kopen: meer vrouwen dan mannen kopen tweedehands 
kleding. Ook kopen jongere mensen meer tweedehands kleding dan oudere 
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mensen. Daarbij bleek dat hoe jonger mensen zijn, hoe sterker ze dachten met 
tweedehands kleding indruk te kunnen maken op anderen, hoe sterker ze dachten 
dingen te kunnen dragen die niemand anders heeft en hoe sterker ze dachten de 
kledingstukken te kunnen vinden die ze zoeken.   

Kleding ruilen: hoe jonger mensen zijn, hoe groter de kans dat ze kleding ruilen. 
Uit de interviews en literatuur bleek daarnaast dat kleding voor mannen meer een 
privéaangelegenheid is (Maldini, 2019), wat ervoor kan zorgen dat ze minder snel 
geneigd zijn om kleding te ruilen. Overigens vonden we dit verschil niet in ons 
vragenlijstonderzoek. 

Kleding die je niet meer draagt verkopen: Er zijn geen verschillen gevonden 
tussen de doelgroepen. 

Minder vaak wassen: Vrouwen wassen vaker hun kleding dan mannen. Hoe 
stedelijker mensen wonen, hoe minder vaak per maand ze wassen. Mogelijk zijn 
dit vaker werkende mensen en hebben zij minder tijd om te wassen, waardoor ze 
dit efficiënter doen. 

KOPPELING MET DE WAARDEN 
We zien een duidelijke samenhang tussen de doelgedragingen en de waarden 
‘imago’, ‘duurzaamheid’ en ‘hygiëne’. Dit komt zowel terug in de literatuur als in 
het vragenlijstonderzoek. Voor veel mensen zijn deze drie waarden of mindsets 
een belangrijke leidraad in hun leven en sturen ze de gedragingen die wij willen 
beïnvloeden. Of mensen tweedehands kleding kopen, hangt dus bijvoorbeeld af 
van hun mindset rondom imago: draagt nieuwe kleding bij aan je imago of vind je 
jezelf cooler als je tweedehands kleding draagt?  

Imago is de centrale waarde als het gaat om kleding. Dit wordt bevestigd door 
literatuur. Zo toont onderzoek van Dunning (2007) dat zelfbeeld en zelfvertrouwen 
belangrijk zijn bij consumentengedrag. Een studie van Harris en collega’s (2015) 
toont ook dat kleding een vorm is van zelfexpressie, een bron van zelfvertrouwen 
en ook een aspect waarop we elkaar beoordelen.  

We vinden het dus belangrijk om dezelfde kledingkeuzes te maken als de groep, 
maar willen ook graag een individu zijn en door kleding onze identiteit tonen. Dit 
noemen we optimal distinctiveness. Op deze scheidslijn baseren we ons imago. 
Belangrijk is om te beseffen dat we deze behoefte (juist) ook kunnen vervullen met 
tweedehands kleding.  

Duurzaamheid is voor alle doelgedragingen een motief, maar alleen op bewust 
niveau. We zien ook dat duurzaamheid een belangrijke waarde is voor de 



 46 

doelgroep. Dit impliceert dat men wel weet dat de doelgedragingen duurzamer 
zijn en de doelgroep dit gedrag ook beter vindt, maar dat deze overtuiging gedrag 
niet lijkt te sturen.  

Duurzaamheid als waarde is daarbij gekoppeld aan onze identiteit. ‘Ethisch kopen’ 
kan mensen een goed gevoel over zichzelf geven en dit kan een belangrijke 
drijfveer zijn voor dit gedrag (Jagel et al., 2012; Ladhary & Tchetgna, 2017). Ook 
blijkt uit literatuur dat consumenten die duurzaamheid belangrijk vinden zich 
eerder duurzaam gedragen. Dit hangt samen met een gevoel van persoonlijke 
verantwoordelijkheid en self-efficacy: consumenten moeten het gevoel hebben 
dat zij met hun gedrag invloed hebben op de milieudruk (Bouman et al., 2020).  

Tot slot is hygiëne (in het vragenlijstonderzoek aangeduid als ‘veiligheid’) een 
belangrijke waarde voor de doelgroep. Deze waarde vertaalt zich ook naar gedrag. 
We zien overtuigingen rondom hygiëne sterk terugkomen als weerstand om 
tweedehands kleding te kopen en minder te wassen.  

MEER DOELGEDRAGINGEN STIMULEREN 
MET ÉÉN AANPAK 

In het figuur hieronder tonen we hoe de vijf doelgedragingen zich, op basis van de 
gevonden drijfveren, tot elkaar verhouden. En of het dus mogelijk is om meer 
gedragingen te stimuleren met dezelfde interventie en flankerende 
communicatiecampagne.

 

Verhouding doelgedragingen 
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Het hogere doel is dat mensen minder kleding kopen. Dit heeft uiteindelijk de 
meeste impact als we kijken naar het verlagen van de milieudruk. We schatten 
echter in dat het lastig is om dit doelgedrag te stimuleren. Zorgen voor een positief 
imago speelt namelijk een grote rol bij het veelvuldig kopen van kleding – indruk 
willen maken, iets unieks dragen, er fris uitzien – en is een sterke behoefte van 
mensen. Daarbij leven we (nu nog) in een maatschappij die uitlokt tot continu 
consumeren. Wel denken we dit doelgedrag te kunnen bereiken door te focussen 
op tweedehands kleding kopen en kleding ruilen. Sterk inzetten op deze 
gedragingen achten we kansrijker. Zo kunnen mensen in tegenstelling tot bij 
minder kopen alsnog hun sterke imago- en koopbehoeften vervullen. Op de korte 
termijn zorgt deze focus ervoor dat mensen minder nieuwe kleding kopen. Op de 
lange termijn verwachten we dat ze ook minder stuks kopen, als we ze helpen om 
dit duurzame gedrag (tweedehands kopen of ruilen) achteraf te internaliseren: ‘Ik 
ben blijkbaar een duurzaam persoon’. Hier komen we in de uitleg van het 
interventieconcept op terug.  

Het verkopen van gedragen kleding benaderen we in de aanpak als een 
faciliterende doelgedraging. Dit gedrag heeft als direct effect dat er minder textiel 
op de afvalberg belandt, maar draagt daarnaast indirect bij aan het hogere doel: 
mensen stimuleren om minder (nieuwe) kleren te kopen. Het zorgt namelijk voor 
meer aanbod van tweedehands kleding, wat cruciaal is om scepticisme te 
verminderen rondom het kopen van tweedehands kleding (er is weinig goed 
aanbod) en self-efficacy (het kost veel moeite om te vinden wat ik zoek) voor dit 
gedrag te verhogen. Ook voor dit doelgedrag is er relatief veel draagvlak. Je kan er 
immers geld mee verdienen. Minder kleding kopen, tweedehands kleding kopen, 
kleding ruilen en kleding die je niet meer draagt verkopen hebben ongeveer 
dezelfde onderliggende drijfveren en zijn onderdeel van hetzelfde psychologische 
construct: jezelf kleden op een duurzame manier en daarmee kleding een langer 
leven geven. Daarom kunnen we deze gedragingen stimuleren binnen dezelfde 
aanpak.  

Kleding minder wassen is een ander psychologisch construct. Mensen associëren 
dit niet zozeer met kleding een langer leven geven (hoewel dit wel een gevolg is, 
omdat kleding langer meegaat wanneer je het minder vaak wast), maar zien het 
vooral als een huishoudelijke taak. Ze ervaren wassen vaak als een ‘klusje’ in 
plaats van als een manier om kleren goed te verzorgen. Er is dan ook veel 
draagvlak om minder te wassen en zo tijd, energie en geld te besparen. Een ander 
belangrijk verschil tussen kleding minder wassen en de andere doelgedragingen, is 
dat dit gedrag plaatsvindt in een compleet andere omgeving: bij mensen thuis. Dit 
heeft consequenties voor je aanpak. Er zijn minder oncontroleerbare 
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omgevingsinvloeden om rekening mee te houden, maar het is ook lastiger om 
interventies te implementeren achter de voordeur. Het is dan ook kansrijker om 
voor deze doelgedraging een losse interventie- en campagnestrategie te 
ontwikkelen. Sterker nog, er is zelfs een risico op een averechts effect van de 
interventie die tweedehands kopen en ruilen moet stimuleren als we minder 
wassen meenemen in dezelfde aanpak. De gedragsanalyse laat namelijk zien dat 
het cruciaal is om het imago van tweedehandse en geruilde kleren ‘frisser’ te 
maken, terwijl mensen wassen juist sterk associëren met ‘vieze kleren’. Als we 
deze concepten samen tonen, stimuleren we mogelijk de verkeerde associatie.  

In de volgende alinea’s over het matchen van technieken, het interventieconcept, 
de flankerende communicatiecampagne en het flankerend beleid maken we dan 
ook onderscheid tussen enerzijds de doelgedragingen rondom duurzaam kleding 
(ver)kopen (minder kopen, tweedehands kopen, verkopen en ruilen) en anderzijds 
kleding minder wassen. 

TECHNIEKEN MATCHEN 

De eerste stap bij het ontwerpen van een interventie- en campagneadvies is het 
matchen van technieken. Hierbij zetten we de gevonden weerstanden en motieven 
op een rij en koppelen we ze aan verandertechnieken die specifiek bij deze 
factoren kansrijk zijn, op basis van wetenschappelijke literatuur en onze 
praktijkervaring. We beschrijven welke technieken de ingrediënten vormen van 
een effectieve aanpak binnen deze casus en waarom. Daarna vatten we de 
koppeling met de drijfveren overzichtelijk samen in twee tabellen: een tabel voor 
kleding (ver)kopen en een tabel voor kleding wassen. 

ASSOCIATIES CREËREN EN VERSTERKEN DOOR TE ZIEN ÉN ERVAREN 
Negatieve associaties rondom hygiëne vormen een belangrijke weerstand tegen 
het kopen van tweedehands kleding en ruilen, maar ook tegen minder wassen. 
Mensen koppelen deze doelgedragingen aan ‘kapot’ en ‘vies’. Positieve associaties 
met het imago van tweedehands- en geruilde kleding (‘uniek’, ‘hip’), gezelligheid 
bij ruilen en gemak bij minder wassen blijken juist motieven om dit wel te doen.  

Daarnaast zagen we ook de samenhang van hygiëne met ons imago: we willen niet 
dat anderen ons een onhygiënisch persoon vinden.       

Het is dan ook belangrijk dat de aanpak nieuwe, positieve associaties creëert met 
hygiëne (tweedehands kleding, geruilde kleding en minder wassen is fris) en de 
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bestaande positieve associaties met imago, gezelligheid en gemak versterken, om 
zo de attitude van mensen ten opzichte van het gedrag te veranderen. 

Associaties in onze hersenen ontstaan simpelweg als we twee thema’s, objecten, 
personen etc. vaker samen tegenkomen. Dan registreert ons brein dat er een 
relatie is. Dit kan op verschillende manieren gaan, bijvoorbeeld als we twee 
concepten samen zien op TV of sociale media, maar ook als we de koppeling zelf 
ervaren. Dit noemen we visceral learning en is de sterkste manier om associaties te 
creëren en versterken. Als we zelf ervaren dat tweedehands kleding wél fris is door 
het een keer te dragen, gebruiken we al onze zintuigen om dit beeld te vormen. We 
zien de kleding niet alleen zoals in een campagne, maar kunnen het ook voelen en 
ruiken. Zo ontstaat een gedetailleerder, maar ook betrouwbaarder beeld. We 
vellen het oordeel namelijk zelf, in plaats van dat we een campagnemaker moeten 
geloven. Ook ervaren we dan dat anderen ons nog steeds accepteren wanneer we 
tweedehands kleding dragen of onze kleding minder vaak wassen en dat we dus 
niet als ‘onhygiënisch’ worden gezien.  

SCEPTICISME WEGNEMEN MET GARANTIES  
Uit het onderzoek bleek dat scepticisme een belangrijke weerstand is bij het kopen 
van tweedehands kleding en het ruilen van kleding. Het is dan ook belangrijk dat 
de aanpak scepticisme wegneemt. 

De meest effectieve manier om deze weerstand te tackelen is het bieden van 
garanties: letterlijk garanderen dat het gedrag wél nuttig is. Zo geef je het gevoel 
van zekerheid en veiligheid waar mensen in de kern naar verlangen. Zo’n garantie 
kan gegeven worden door een autoriteit: iemand die we vertrouwen en waar we 
tegenop kijken. Denk aan influencers of vrienden die vertellen dat ze frisse, hippe 
tweedehands kleding kochten of wetenschappers die cijfers tonen over hoeveel 
geruilde kleren als nieuw zijn. Visceral learning werkt ook als een (nog sterkere) 
garantie: dan ervaren we zelf dat onze sceptische vooroordelen onterecht zijn.  

SELF-EFFICACY VERHOGEN DOOR GEDRAG MAKKELIJKER TE MAKEN 
De derde weerstand die mensen tegenhoudt om tweedehands te kopen en te 
ruilen, maar ook om gedragen kleding te verkopen is een lage self-efficacy. Een 
effectieve aanpak maakt de doelgedragingen dan ook makkelijker.  

Dit kun je doen door zoveel mogelijk te faciliteren. Denk aan het creëren van een 
app waarmee mensen makkelijk anderen kunnen vinden met dezelfde maat en 
kledingstijl om mee te ruilen. En aan een ophaalservice die je gedragen kleding 
naar een tweedehands winkel brengt voor de verkoop. Zo maak je verkopen niet 
alleen makkelijker, maar ook tweedehands kopen. Mensen geven immers aan het 
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liefste in tweedehands winkels te kopen, terwijl het aanbod van deze kleren nu 
nog vooral online te vinden is.  

Daarbij is het in de aanpak belangrijk om de doelgroep een duidelijk, positief 
geformuleerd handelingsperspectief te geven: benoemen wat ze wel moet doen. 
Vooral bij minder wassen is dit belangrijk, omdat ‘minder’ een vaag begrip is. Wat 
is dit precies? ‘Was je kleren zodra er een vlek in zit of als ze stinken’ is al een stuk 
duidelijker.  

Naast faciliteren en een duidelijk handelingsperspectief bieden, kun je 
gewoontevorming stimuleren om gedrag makkelijker te maken. We helpen 
mensen dan om van de doelgedragingen een routine te maken. Hierover vertellen 
we meer in de volgende alinea’s. 

GEWOONTEGEDRAG BEÏNVLOEDEN 
Ook gewoontegedrag staat het uitvoeren én volhouden van de doelgedragingen in 
de weg. Mensen zijn gewend om continu nieuwe kleding te kopen en veel te 
wassen en juist niet gewend om (minder) tweedehands kleding te kopen, kleding 
te ruilen, gedragen kleding te verkopen en minder te wassen. De 
probleemgedragingen verlopen automatisch, zijn bekend en worden sterk 
uitgelokt door de omgeving. Denk hierbij aan de borden met ‘SALE’ die verleiden 
om winkels in te gaan en de wasmand die we ’s avonds zien staan als we onze 
kleren uittrekken. De doelgedragingen kosten meer moeite, zijn onbekend en 
worden nog niet ondersteund door omgevingscues. Dit zorgt onbewust vaak voor 
een lagere self-efficacy (‘Dit kost me te veel moeite, ik weet niet of ik dit kan’) en 
een grote kans op terugval in oud gedrag, omdat dit patroon zo diep is ingesleten. 
Een belangrijk ingrediënt van de interventies en campagnes is dan ook het 
doorbreken van oude gewoonten en juist stimuleren dat de doelgedragingen een 
gewoonte en zo makkelijker worden. 

Het figuur hieronder laat zien hoe gewoontegedrag werkt. Een omgevingsprikkel 
(cue) lokt het gedrag uit. Als dit tot een beloning leidt, blijven we het gedrag 
herhalen. Zo wordt het een routine die we op een gegeven moment onbewust 
uitvoeren zodra we de cue krijgen. 
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De werking van gewoontegedrag 
 

Als je gewoontegedrag wil beïnvloeden kun je aan de bovenste drie knoppen 
draaien. Bij het (ver)kopen van kleding kunnen we met beleid proberen om 
omgevingsprikkels te veranderen (zie hoofdstuk ‘Flankerend beleid’). Daarnaast 
kunnen we een andere reactie en beloning aan bestaande cues koppelen. Hierbij 
kun je denken aan mensen aanleren om bij het zien van een SALE-bord na te gaan 
of ze echt een nieuw kledingstuk nodig hebben en zo ja, of ze dit item 
tweedehands kunnen kopen of kunnen ruilen. Ook kunnen we het kopen en 
verkopen van tweedehands kleding aan elkaar koppelen, zodat het ene gedrag 
een cue wordt om ook het andere gedrag te vertonen. Dit noemen we 
piggybacking. Hoe dan ook is het belangrijk om het gewenste gedrag belonend te 
maken. Dan herhalen mensen het en wordt dit gedrag steeds automatischer en 
dus ook makkelijker. Je kan dit stimuleren met behulp van een challenge van 
bijvoorbeeld een maand. Hiermee lok je het nieuwe gedrag uit, beloon je het 
gedrag en creëer je nieuw gewoontegedrag. 

IMPLEMENTATIE INTENTIES & REMINDERS 

Bij het koppelen van nieuw gedrag aan de cues en het volhouden van dit gedrag 
zodat het een routine wordt, kun je de technieken implementatie intenties en 
reminders gebruiken. Bij implementatie intenties help je mensen om vooraf een 
plan te bedenken voor de uitvoer van het nieuwe gedrag en hier een specifieke 
situatie aan te koppelen: ‘Als ik mijn kleren uittrek (situatie), dan doe ik een vlek- 
en geurcheck (gedrag)’. ‘Als mijn kleren na de vlek- en geurcheck schoon blijken 
(situatie), dan hang ik ze terug in de kast (gedrag)’. Door concreet gedrag aan een 
specifieke situatie te koppelen stimuleer je een verbinding tussen beiden in de 
hersenen. Op den duur wordt dit gedrag dan automatisch uitgelokt door deze 
situatie; het wordt een onbewuste routine, een gewoonte. Idealiter laat je mensen 
ook een plan maken voor mogelijke obstakels: ‘Als ik een SALE-bord zie en 
verleiding voel om een winkel in te lopen (situatie), dan bedenk ik eerst welk 
kledingstuk ik zoek en probeer ik het tweedehands te vinden (gedrag).’ Reminders 
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zijn herinneringscues op de plek waar het gedrag ook daadwerkelijk vertoont moet 
worden. Denk aan een sticker op de wasmand, die herinnert aan de ‘vlek- en 
geurcheck’. Zo herinner je mensen aan het nieuwe gedrag en voorkom je terugval. 

SELF-PERSUASION 

Bij het creëren van een belonende ervaring kun je de techniek self-persuasion 
gebruiken. Hierbij laat je mensen bewust stilstaan bij de persoonlijke voordelen 
van het nieuwe gedrag, door ze uit te lokken hier zelf over na te denken. Je kan 
bijvoorbeeld vragen: ‘Wat vond je fijn aan het dragen van je nieuwe, tweedehands 
outfit?’. Self-persuasion is zeer effectief, omdat mensen zelf argumenten bedenken 
om gedrag te (blijven) vertonen. Dit voelt betrouwbaarder dan wanneer iemand 
van buitenaf ze probeert te overtuigen en roept daarom geen weerstand op. We 
geloven onszelf meteen.  

Bovengenoemde technieken draaiden om het wegnemen van weerstand tegen de 
doelgedragingen. Als alle weerstand weg is, betekent dit echter niet automatisch 
dat mensen het gedrag vertonen. Daar is vaak extra motivatie voor nodig. Je kan 
het zien als autorijden: eerst haal je de rem eraf en dan geef je gas. Hieronder 
beschrijven we nog een aantal kansrijke motiverende technieken. Deze zijn vooral 
belangrijk bij de doelgedragingen waarvoor nog relatief weinig draagvlak is en 
waar de omgeving sterk uitlokt tot het probleemgedrag: minder kleding kopen, 
tweedehands kleding kopen, en kleding ruilen.  

HET GELDMOTIEF AANSPREKEN MET FRAMING 
Bij het verkopen van gedragen kleding is het verdienen van geld de belangrijkste 
motivator. Daarbij hebben mensen een sterke behoefte aan continu en zo 
goedkoop mogelijk consumeren. Het kan dan ook stimulerend werken als we deze 
concepten aan elkaar koppelen met de techniek framing. Framing is een techniek 
waarmee we door de boodschap anders in te richten, aspecten naar voren halen 
waarvoor de doelgroep het meest vatbaar is. ‘Verdienen aan je gedragen kleding’ 
bleek een belangrijk motief voor het verkopen. Daarom adviseren we om dit te 
gebruiken bij het framen van de boodschap. Denk hierbij aan benadrukken dat 
mensen direct betaald krijgen als ze hun kleding inleveren in een winkel en dat ze 
voor dit geld meteen een nieuwe outfit kunnen scoren. 

DE BEHOEFTE AAN VEILIGHEID INZETTEN 
De menselijke behoefte aan veiligheid, is een sterke, universele motivator die ook 
geldt voor onze doelgroep. Deze behoefte zorgt ervoor dat we ons graag consistent 
gedragen: ‘Wie A zegt moet ook B zeggen’. Dit geeft dat fijne gevoel van veiligheid, 
omdat het ons helpt om onszelf en de wereld om ons heen beter te begrijpen. 
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Hier kun je op inspelen met commitment en consistentie: een techniek die bij 
uitstek werkt als de doelgroep op bewust niveau enthousiast is over het gedrag en 
weet dat dit ‘beter’ is. We kunnen deze techniek dan ook toepassen bij alle 
doelgedragingen, hoewel dit bij minder wassen minder noodzakelijk is omdat er al 
veel motivatie is voor dit gedrag. Sterker nog, als je motivatie expliciet van 
buitenaf probeert te versterken terwijl mensen al intrinsiek gemotiveerd zijn kan 
dit averechts werken. 

Concreet lokken we de doelgroep met commitment en consistentie uit om (het 
liefst publiekelijk) met zichzelf af te spreken om de doelgedragingen te vertonen. 
Het effect van commitment is nog sterker als we hem publiekelijk maken. We 
willen namelijk ook betrouwbaar lijken voor anderen. Zij vinden betrouwbaarheid 
net als wij belangrijk en wij hebben naast de behoefte aan veiligheid een sterke 
behoefte aan acceptatie door mensen om ons heen. We willen bij de groep horen.  

Bij het uitlokken van publiekelijke commitment kun je denken aan het aanbieden 
van gepersonaliseerde canvas shoppers, waarmee mensen aan anderen kunnen 
laten zien dat ze beloven om tweedehands te kopen. Of aan het creëren van een 
hashtag waarmee mensen duurzame voornemens kunnen delen op sociale media. 

De kans op commitment voor de doelgedragingen is groter als je eerst de 
motieven mentaal activeert met self-persuasion: ‘Wat zijn voor jou belangrijke 
redenen om tweedehands kleding te kopen?’ Dan zijn mensen namelijk (voor 
even) positiever over het gedrag. De kans op het volhouden van de uitgesproken 
voornemens kun je verhogen door implementatie intenties en reminders in te 
zetten. Deze technieken helpen zoals eerder beschreven om van het nieuwe 
gedrag een gewoonte te maken. Ze maken het makkelijker. 

DE BEHOEFTE AAN ACCEPTATIE INZETTEN 
Wij mensen hebben dus ook behoefte aan acceptatie door anderen om ons heen, 
wat je in het onderzoek ziet terugkomen in de steeds terugkerende waarde 
‘imago’.  

Met de techniek social proof kun je hierop inspelen en de doelgroep motiveren om 
de doelgedragingen te vertonen. Je laat dan zien dat rolmodellen en/of de 
meerderheid van de mensen dit goede gedrag al vertonen. Zo creëer je de sociale 
norm dat dit het gewenste gedrag is. 

Voor minder kleding kopen, tweedehands kleding kopen, gedragen kleding 
verkopen en kleding ruilen geldt dat er een normverschuiving nodig is. Continu 
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nieuwe kleding kopen is nu de norm. Dit is wat rolmodellen en de meerderheid 
lijken te doen en hetgeen wat als positief voor je imago wordt gezien.  

Voor minder wassen geldt dat normatieve informatie waarschijnlijk ontbreekt. We 
zien namelijk niet hoe vaak anderen wassen. Zichtbaar maken dat vergelijkbare 
anderen (zoals leeftijdsgenoten) het goede wasgedrag vertonen, kan een sterke 
drijfveer zijn om dit voorbeeld te volgen. 

DUURZAAMHEID INTERNALISEREN MET COMPLIMENTEN 
Uit het onderzoek bleek dat duurzaamheid een motief was dat alleen terugkwam 
op bewust niveau. Ook is het een belangrijke waarde voor de doelgroep. Nu 
hebben andere factoren, zoals associaties, self-efficacy, gewoontegedrag 
(uitgelokt door omgevingscues), geld, de behoefte aan acceptatie, een directer 
gevolg voor mensen. Ze zijn onderdeel van hun onbewuste drijfveren en identiteit, 
en staan dichterbij.  

We willen graag bereiken dat duurzaamheid een belangrijke waarde wordt die de 
doelgroep gaat koppelen aan het nieuwe gedrag, omdat dit het enige motief is dat 
het verschil maakt tussen de probleemgedragingen (veel nieuwe kleding kopen en 
veel wassen) en de doelgedragingen (minder kleding kopen, tweedehands kleding 
kopen, kleding ruilen, verkopen en minder wassen). Met de beschreven technieken 
kunnen we mensen uitlokken om hun gedrag te veranderen en dit een tijd vol te 
houden. Als ze ervaren dat het nieuwe gedrag fijne gevolgen heeft voor hun imago, 
dat het haalbaar is en het ze weinig moeite kost kunnen ze zelfs intrinsiek 
gemotiveerd raken. Toch blijft die motivatie fragiel, omdat veel nieuwe kleren 
kopen en veel wassen ook fijn kan zijn voor hun imago, haalbaar is en weinig 
moeite kan kosten. Zodra de interventies en de campagnes stoppen, kan de 
aanblik van een goede vriend(in) in hippe, goedkope, nieuwe kleren dan makkelijk 
verleiden om weer voor fast fashion te vallen. Intrinsieke motivatie om de 
doelgedragingen vol te houden wordt dan ook steviger, als mensen zichzelf gaan 
zien als een persoon die zich duurzaam gedraagt (denk hierbij ook weer aan de 
behoefte aan consistentie). Dit noemen we internalisatie en zo zorgen we voor 
korte- én langetermijneffecten. 

Daarbij zorgt zo’n duurzaam zelfbeeld ook voor een positive spillover: het 
motiveert mensen om ook andere duurzame gedragingen te vertonen. Denk hierbij 
aan minder kleding kopen: het hogere doel. Maar ook aan minder energie en 
plastic gebruiken.  



 55 

Je kan internalisatie stimuleren door de doelgroep achteraf te complimenteren 
voor haar duurzame gedrag: ‘Wat ben je duurzaam bezig!’. Zo realiseert ze zich dat 
ze zich al duurzaam gedraagt en dat dit fijn en haalbaar is.  

In het Change Mindset Model hieronder laten we in twee stappen zien hoe dit 
werkt. Eerst zetten we in op de doelgedragingen tweedehands kopen, kleding 
ruilen en verkopen: gedrag dat we op de korte termijn effectief kunnen 
beïnvloeden. Zodra mensen deze gedragingen vertonen is internalisatie de 
volgende stap. We helpen mensen dan om hun nieuwe gedrag te koppelen aan de 
waarde duurzaamheid: ‘Blijkbaar ben ik iemand die zich duurzaam gedraagt, dan 
moet dit wel heel erg belangrijk voor me zijn.’ Als gevolg zien mensen zichzelf als 
een duurzaam persoon en wordt duurzaamheid een waarde die ze niet alleen 
belangrijk vinden, maar die ook daadwerkelijk hun gedrag stuurt. Vanuit daar kun 
je vervolgens het doelgedrag ‘minder kleding kopen’ stimuleren. 

 

Het Change Mindset Model, toegepast op het internaliseren van duurzaamheid (stap 1) 
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Het Change Mindset Model, toegepast op het internaliseren van duurzaamheid (stap 2) 
 
KOPPELING DRIJFVEREN EN TECHNIEKEN KLEDING (VER)KOPEN 
In de volgende tabel maken we de koppeling tussen de gevonden weerstanden en 
motieven bij het (ver)kopen van kleding en gedragstechnieken die wij kansrijk 
achten om hierop in te spelen. De omgevingsfactoren die een rol spelen bij het 
duurzaam (ver)kopen van kleding kunnen we vooral beïnvloeden met 
beleidsmaatregelen. Deze bespreken we in een later hoofdstuk.  

Weerstanden Kansrijke technieken 

Negatieve associaties met hygiëne en indirect 
met imago 

(‘Tweedehands- en geruilde kleding is vies en 
kapot. Ik voel me onverzorgd in zulke kleren 
en anderen zien mij dan ook zo.’) 

Positieve associaties creëren met hygiëne 
door concepten samen te tonen en visceral 
learning.   

Scepticisme rondom hygiëne en aanbod  

(‘De meeste tweedehands en geruilde kleding 
is vies en kapot, dus ik kan toch niet vinden 
wat ik zoek.’) 

Garanties geven via 
autoriteiten/rolmodellen en visceral 
learning. 
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Lage self-efficacy 

 (‘Als ik tweedehands ga winkelen of ga ruilen 
kost het te veel moeite om te vinden wat ik 
zoek, ik weet niet of ik dit kan.’) 

De doelgedragingen zo makkelijk mogelijk 
maken door te faciliteren en een duidelijk 
handelingsperspectief te geven.  

De gewoonte om veel nieuwe kleding te 
kopen 

(‘Ik ben gewend om veel nieuwe kleding te 
kopen en doe dit onbewust.’) 

Gewoontegedrag beïnvloeden met 
piggybacking, implementatie intenties, 
reminders en self-persuasion. 

Motieven Kansrijke technieken 

Positieve associaties met imago en 
gezelligheid  

(‘Als ik tweedehands- en geruilde kleding 
draag ben ik hip en uniek, en ruilen is 
gezellig.’) 

De positieve associaties met imago en 
gezelligheid versterken door concepten 
samen te tonen en visceral learning. 

Geld verdienen 

(‘Ik verkoop mijn gedragen kleding vooral 
omdat ik dan geld kan verdienen.’) 

Geldmotief aanspreken met framing. 

Duurzaamheid  

(‘Ik weet dat duurzaamheid belangrijk is, 
maar het is nog niet relevant genoeg om mijn 
gedrag te sturen.’) 

Duurzaam gedrag achteraf internaliseren 
als mindset met complimenten. 

Universele behoefte aan acceptatie/positief 
imago  

(‘Ik wil met mijn kleren graag een positieve 
indruk maken op anderen, zodat ze me leuk 
vinden.’) 

Social proof. 

Universele behoefte aan veiligheid Commitment and consistency, in 
combinatie met self-persuasion, 
implementatie intenties en reminders. 
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(‘Ik wil mezelf en de wereld om mij heen 
begrijpen en gedraag me daarom graag 
consistent.’) 

 

 
Tabel 4: koppeling tussen weerstanden en motieven bij het (ver)kopen van kleding en kansrijke 
gedragstechnieken die hierop in kunnen spelen. 
 
KOPPELING DRIJFVEREN EN TECHNIEKEN KLEDING MINDER WASSEN 

In de volgende tabel maken we de koppeling tussen de gevonden weerstanden en 
motieven bij het minder wassen van kleding en gedragstechnieken die wij kansrijk 
achten om hierop in te spelen. Omgevingsfactoren zijn bij dit doelgedrag minder 
invloedrijk en ook lastig te beïnvloeden, omdat het gedrag zich afspeelt achter de 
voordeur.  

De drijfveren zijn bijna gelijk aan de drijfveren voor het (ver)kopen van kleding. 
Toch trekken we deze doelgedragingen uit elkaar, omdat de omgeving, de 
oorsprong van het gedrag en het psychologische construct verschillend zijn. En 
omdat we een averechts effect door gemixte associaties willen voorkomen. 

Weerstanden Kansrijke technieken 

Negatieve associatie met hygiëne en indirect 
met imago 

(‘Het is vies om mijn kleren minder te wassen. 
Ik voel me dan onverzorgd in mijn kleren en 
anderen zien me dan ook zo.’) 

Positieve associaties creëren met hygiëne 
door concepten samen te tonen en visceral 
learning.   

De gewoonte om kleren na het dragen 
standaard te wassen 

(‘Ik ben gewend om mijn kleren meteen in de 
wasmand te gooien na het dragen.’) 

Gewoontegedrag beïnvloeden met 
implementatie intenties, reminders en 
self-persuasion.  

Motieven Kansrijke technieken 

Universele behoefte aan acceptatie/positief 
imago  

(‘Ik wil graag een positieve indruk maken op 
anderen, door er fris bij te lopen, daarom was 

Social proof. 
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ik mijn kleding net zo vaak als dat ik denk dat 
anderen hun kleding wassen.’)  

Positieve associatie met gemak  Positieve associatie met gemak (minder 
wassen is fijner, kost minder tijd, energie 
en geld) stimuleren door concepten samen 
te tonen en visceral learning.   

 

Tabel 5: koppeling tussen weerstanden en motieven bij het minder wassen van kleding en kansrijke 
gedragstechnieken die hierop in kunnen spelen. 
 

VAN TECHNIEKEN NAAR 
INTERVENTIECONCEPTEN EN CAMPAGNES 

We vertalen de beschreven technieken naar twee interventieconcepten met 
flankerende communicatiecampagnes; een concept en flankerende 
communicatiecampagne voor duurzaam kleding (ver)kopen en een concept en 
flankerende communicatiecampagne voor minder wassen. Voordat we onze 
adviezen voor deze aanpakken delen, gaan we in op doelgroepsegmentatie.  

DOELGROEPSEGMENTATIE? 
Zowel wetenschappelijke literatuur als ons vragenlijstonderzoek geeft geen 
eenduidig beeld van een specifieke doelgroep die het probleemgedrag (continu 
nieuwe kleren kopen) nu het meeste vertoont en met welke focus we dus de 
meeste impact kunnen behalen. Wel vonden we aanwijzingen in wat oudere 
literatuur dat jongeren tussen de 18 en 25 jaar en vrouwen de meeste fast fashion 
kopen (Beaudoin, Lachance & Robataille, 2003; Mintel, 2007). Daarbij vonden we 
zowel in ons vragenlijstonderzoek als in literatuur dat zij het meeste open lijken te 
staan voor de doelgedragingen (Henninger et al., 2019; Long & Fain, 2015; 
Matthews & Hodges, 2016; Milieu Centraal, 2020; Mistra Future fashion 2019; WRAP, 
2019). Vrouwen en jongeren tussen de 18 en 25 jaar kunnen dan ook fungeren als 
zogeheten early adopters. We adviseren dan ook om de interventie en campagne 
voor duurzaam kleding (ver)kopen te richten op deze groepen. Hoewel dus bij een 
bredere groep mensen winst te behalen valt, is het belangrijk om de doelgroep 
zoveel mogelijk te specificeren. Zo kun je beelden en teksten aan laten sluiten en 
creëer je persoonlijke relevantie. Deze relevantie is een voorwaarde voor aandacht 
voor de uitingen. Er komen dagelijks duizenden prikkels op mensen af, die ze niet 
allemaal kunnen verwerken. Daarom hebben ze logischerwijs alleen aandacht 
voor prikkels die persoonlijk relevant zijn. Jongeren worden bijvoorbeeld door 
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andere woorden getriggerd dan ouderen en foto’s van vrouwen zorgen bij vrouwen 
voor meer herkenning en dus aandacht dan bij mannen. 

Ook vonden we dat vrouwen vaker wassen dan mannen en dat de leeftijdsgroep 18 
tot 40 jaar het meeste openstaat voor de verandering om minder te wassen (Milieu 
Centraal, 2019; Motivaction, 2020). We adviseren dan ook om de interventie en 
campagne voor minder wassen op deze groepen te richten. 

DUURZAAM KLEDING (VER)KOPEN STIMULEREN 
De aanpak voor duurzaam kleding (ver)kopen (tweedehands kleding kopen, 
kleding ruilen, gedragen kleding verkopen en indirect minder kleding kopen) moet 
de doelgroep in de kern overtuigen dat dit gedrag leidt tot een fris, hip en uniek 
gevoel en imago, én dat het makkelijk is. Het draait hier om nieuwe gedragingen 
die aangeleerd moeten worden. Daarbij stimuleert de omgeving sterk om het 
probleemgedrag te vertonen: continu nieuwe kleren kopen en ze snel weer 
afdanken in plaats van verkopen. Dit is nu de norm en een gewoonte. Daarom is 
het belangrijk om (naast het wegnemen van weerstanden) in te zetten op 
motieven als extra stimulans en op ondersteuning bij het volhouden van de 
doelgedragingen. 

STAP 1: LOK HET NIEUWE GEDRAG UIT MET EEN CHALLENGE 

De eerste stap is om mensen uit te lokken om de nieuwe gedragingen te proberen. 
Zo doorbreek je gewoonten en kan er visceral learning plaatsvinden. Dit kan leiden 
tot de nodige positieve associaties (‘Tweedehands kleding is fris’), minder 
scepticisme (‘Door te ruilen kan ik wel hippe, schone kleren krijgen’) en een hogere 
self-efficacy (‘Het is makkelijk om te vinden wat ik zoek’). Daar is bij deze 
gedragingen grof geschut voor nodig om de eerdergenoemde redenen. Daarom 
adviseren we om een challenge te organiseren die het experimenteren met 
tweedehands kleding kopen, kleding ruilen en gedragen kleding verkopen 
aantrekkelijk en laagdrempelig maakt. Je roept mensen dan op om gedurende een 
afgebakende periode alleen maar tweedehands kleding te kopen of te ruilen, 
(bijvoorbeeld gedurende een maand) en maakt dit aantrekkelijk en makkelijk. 
Belangrijke ingrediënten van zo’n challenge zijn: 

• Gebruik social proof om mensen over de streep te trekken. Denk hierbij aan 
rolmodellen die het goede voorbeeld geven en het meedoen met de 
challenge aantrekkelijk maken, maar ook aan deelnemers die positieve 
ervaringen delen. Dit laatste kun je stimuleren door een online platform en 
een hippe hashtag aan de challenge te verbinden. Zo gebruik je niet alleen 
social proof, maar ook commitment en consistentie en self-persuasion. 
Mensen delen namelijk publiekelijk dat ze meedoen en denken na over 
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waarom ze het nieuwe gedrag zo fijn vinden. 

 
Voorbeeld: poster met social proof en self-persuasion 

• Zorg voor een positieve, vloeiende ervaring. Het uitproberen van de 
gedragingen moet een succeservaring zijn om de gewenste positieve 
associaties te creëren, scepticisme weg te nemen en self-efficacy te 
verhogen. Mensen moeten daadwerkelijk ervaren dat de gedragingen 
leiden tot een hip, fris, uniek gevoel en dat ze makkelijk zijn. Faciliteer dit 
dus zoveel mogelijk. Denk hierbij aan een concreet handelingsperspectief 
bieden, zoals gedurende een maand alleen maar tweedehands kopen bij 
een selectie van tweedehands winkels die je voorschrijft. Andere 
voorbeelden zijn een app waarmee je ruilen makkelijker maakt 
(‘Maatmaatje’), een website waarop de challenge duidelijk staat uitgelegd 
en tweedehands winkels helpen om fris en overzichtelijk te ogen (zie ook de 
adviezen bij flankerend beleid). 
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Voorbeeld: app ‘Maatmaatje’ om makkelijk mensen te vinden met dezelfde maat en stijl om kleding te 
ruilen 
 

• Koppel de doelgedraging ‘gedragen kleding verkopen’ aan de 
doelgedraging ‘tweedehands kleding kopen’ (piggybacking). Verwerk dit in 
het handelingsperspectief als extra optie (niet als must, want dan verhoog 
je de drempel), benadruk hoe makkelijk dit is en faciliteer ook dit proces 
om ervoor te zorgen dat mensen het ook daadwerkelijk zo ervaren. Hierbij 
kun je denken aan het inleveren van gedragen kleding eenvoudig maken, 
door simpelweg een volle zak af te geven in de winkel en hier direct geld 
voor te krijgen. Door dit laatste te benadrukken spreek je ook meteen het 
geldmotief aan. Lage bedragen werken hierbij waarschijnlijk niet erg 
motiverend (‘Voor vijf euro ga ik niet helemaal naar de winkel om oude 
kleren in te leveren’). In dit geval kun je mensen het gevoel geven dat ze 
‘meer verdienen’ door framing toe te passen. Geef ze bijvoorbeeld een 
‘shopbon’, waarmee ze direct iets nieuws kunnen kopen in dezelfde winkel. 
Zo kunnen mensen door gedragen kleding te verkopen, direct een ‘gratis’ 
nieuwe outfit scoren en voelt het alsof ze meer waarde krijgen voor hun 
gedragen kleren.  

• Stuur voor het kopen van tweedehands kleding en het verkopen van 
gedragen kleding aan op deze gedragingen uitproberen in winkels en niet 
online. Mensen blijken dit immers fijner te vinden en zo breng je vraag en 
aanbod dichter bij elkaar: mensen kopen het liefste tweedehands kleding 
in winkels, maar verkopen nog vooral online.  

• Laat mensen binnen de challenge zelf kiezen of ze hun kleding 
tweedehands willen kopen of ruilen. De algemene boodschap is dat het 
draait om het dragen van tweedehands kleding in plaats van nieuwe 
kleding. Hoe ze aan deze kleding komen, kunnen ze dan zelf bepalen. Het 
geven van keuzevrijheid kan eventuele weerstand tegen beïnvloeding van 
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buitenaf tegengaan. Ze kunnen zo zelf ontdekken welke manier ze het 
fijnste vinden, wat de kans dat ze het nieuwe gedrag volhouden vergroot. 
Een aandachtspunt hierbij is dat het handelingsperspectief zo concreet en 
specifiek mogelijk moet blijven. Geef dus duidelijk aan wat het gewenste 
gedrag is en hoe dit gedrag uitgevoerd kan worden, zowel voor 
tweedehands kopen als voor ruilen.  

STAP 2: HELP MENSEN OM HET NIEUWE GEDRAG VOL TE HOUDEN MET EEN TOOLKIT 

De tweede stap is om mensen te helpen de nieuwe gedragingen vol te houden na 
de challenge. Daarvoor is het allereerst belangrijk dat ze beseffen waarom ze dit 
zelf willen, waarom ze het gedrag belangrijk vinden. Zo wakker je intrinsieke 
motivatie aan: je helpt mensen om het gedrag te koppelen aan hun waarden. 
Vervolgens werkt het extra stimulerend als ze vanuit die motivatie een 
publiekelijke commitment maken. Daarbij moet de uitvoer van het gedrag 
makkelijk blijven en moeten mensen continu herinnerd worden aan hun 
commitment en motieven. Anders trekt de omgeving ze zo weer terug in oude 
patronen. We adviseren om als vorm een toolkit te gebruiken met ondersteunende 
producten zoals kaartjes en stickers, omdat reminders in de eigen omgeving een 
belangrijke rol spelen bij deze tweede stap. Zo’n toolkit kun je bijvoorbeeld 
aanbieden aan het einde van de challenge. Belangrijke ingrediënten zijn: 

• Verleid mensen om de toolkit te bestellen, door ze als afsluiter van de 
challenge met self-persuasion te laten beseffen waarom ze het nieuwe 
gedrag fijn en belangrijk vinden. Je vraagt ze dan bijvoorbeeld ‘Waarom 
voel jij je lekker in je geruilde outfit?’ Vervolgens kunnen ze (als hun 
motivatie hoog is) de toolkit bestellen om ze te helpen vol te houden. Ook 
kun je wederom social proof gebruiken om dit te stimuleren. Laat 
bijvoorbeeld via sociale media zien dat influencers en vergelijkbare 
anderen de toolkit gebruiken. 

• Zorg ervoor dat de toolkit makkelijk te krijgen is. Maak hem bijvoorbeeld 
gratis en zorg ervoor dat het bestellen weinig moeite kost. 

• Zorg ervoor dat de producten in de toolkit mensen helpen met het afgeven 
van publiekelijke commitment, de vorming van implementatie intenties en 
het plaatsen van reminders in de eigen omgeving. Hierbij kun je denken 
aan:  

o Een begeleidend kaartje waarop mensen wordt gevraagd om te 
delen dat ze de toolkit gaan gebruiken en waarom ze dit belangrijk 
vinden. Dit kan op sociale media, maar bijvoorbeeld ook met een 
canvas tas waar de belofte op staat ‘Ik shop tweedehands’, die ook 
onderdeel van het pakket kan zijn.  
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o Invulkaartjes voor op een spiegel of koelkast. Op deze kaartjes kan 
de doelgroep schrijven waarom ze het gedrag fijn en belangrijk vindt 
(denk aan het belang van de beloning bij de vorming van nieuwe 
gewoonten) en hoe ze mogelijke obstakels kan overwinnen in de 
als-dan-vorm (implementatie intenties). Help de doelgroep hierbij 
door een deel van de zin al op het kaartje te schrijven en ze de rest 
zelf aan kan vullen: ‘Als ik een fast fashion winkel in wil lopen, 
dan…………………….’ 

o Reminders aan de goede voornemens, bijvoorbeeld in de vorm van 
sleutelhangers en laptopstickers. Reminders zijn alleen effectief als 
mensen ze zien op het moment dat het goede gedrag vertoond moet 
worden. Een sleutelhanger zien mensen vaak als ze de voordeur op 
slot draaien en de stad in lopen naar winkels. Een laptopsticker 
(bijvoorbeeld voor op de webcam) zien ze voordat ze online gaan 
winkelen. Dit zijn de momenten waarop we mensen willen 
herinneren aan hun voornemen om bijvoorbeeld naar een (online) 
tweedehands winkel te gaan. 

o Eventueel een handgeschreven briefje met een compliment over 
hoe duurzaam ze zich gedroegen tijdens de challenge. Zo planten 
we het eerste zaadje om het nieuwe gedrag te koppelen aan 
duurzaamheid en dit te internaliseren. 

FLANKERENDE COMMUNICATIECAMPAGNE 

We adviseren een flankerende communicatiecampagne met twee onderdelen: een 
associatiecampagne en een complimentencampagne. De associatiecampagne 
start vóór de challenge en loopt door tot onbepaalde tijd. Het doel van deze 
campagne is het creëren en stimuleren van de nodige positieve associaties tussen 
de doelgedragingen en de concepten ‘fris’, ‘hip’, ‘uniek’, ‘makkelijk’ en ‘gezellig’. 
Dit kun je doen door deze concepten simpelweg samen te tonen. Denk hierbij aan 
campagnebeelden waarop een vrouw hippe tweedehands kleren draagt en een 
quote waarin ze benadrukt dat de kleren als nieuw zijn. Of aan een filmpje waarin 
je ziet dat twee vriendinnen (want mensen ruilen het liefste één-op-één) kleding 
ruilen en het erg gezellig hebben.  

De complimentencampagne start na de challenge en laat mensen achteraf 
beseffen dat ze zich goed en duurzaam gedragen. Zo helpen we ze om de 
doelgedragingen – die ze dan al vertonen – achteraf te koppelen aan 
duurzaamheid en dit te internaliseren: ‘Blijkbaar ben ik een duurzaam persoon’. 
Zo stimuleren we de gewenste positive spillover naar minder kleding kopen en 
wellicht ook ander duurzaam gedrag. Concreet kun je bij deze campagne denken 
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aan campagnebeelden waarop mensen de doelgedragingen vertonen en daarvoor 
een compliment krijgen. Of aan een compilatie van foto’s of filmpjes van 
gedragingen die allemaal onder de doelgedragingen vallen, waarbij wordt 
afgesloten met een leus, campagnenaam of hashtag die benadrukt dat dit gedrag 
goed en duurzaam is.2  

De campagnes en interventies vallen idealiter binnen hetzelfde concept en hebben 
dezelfde hoofdboodschap: gedragen kleding is fris, hip, uniek en het is makkelijk 
te (ver)kopen. Zo creëer je zogeheten mere exposure van deze boodschap: mensen 
zien de boodschap vaker, waardoor hij automatisch aantrekkelijker en dus 
overtuigender wordt. We adviseren dan ook om een overkoepelende slogan en/of 
beeldmerk te gebruiken, die voor herkenning zorgen en mensen zo vaak mogelijk 
(terug)zien. Ook stimuleer je zo wederom de gewenste associaties; hoe vaker de 
doelgroep de doelgedragingen en de genoemde concepten samen ziet, hoe beter.  

MINDER WASSEN STIMULEREN 
Voor minder wassen geldt dat de doelgroep niks nieuws hoeft te leren, maar moet 
minderen met gedrag dat ze al vertoont. Daarbij is er nog geen sterke sociale norm 
rondom het wassen van je kleren (wel rondom schone kleren dragen), lokt de 
omgeving niet uit om continu te wassen en is minder wassen in de essentie fijner 
voor mensen. Er is dan ook al veel draagvlak voor. Daarom volstaat bij het 
stimuleren van deze gedraging een simpelere aanpak. Het belangrijkste is om een 
positieve associatie te stimuleren tussen minder wassen en hygiëne. En om de 
gewoonte te doorbreken om kleren onnodig te wassen na het dragen of 
bijvoorbeeld als er een kleine vlek in zit. 

STAP 1: LOK HET NIEUWE GEDRAG UIT MET SOCIAL PROOF 

We kunnen mensen helpen om hun gewoontegedrag te doorbreken en te ervaren 
dat ze ook minder kunnen wassen (visceral learning) door social proof in te zetten. 
We laten dan zien dat anderen het goede (was)gedrag vertonen. Het creëren van 
zo’n sociale norm is zoals eerder beschreven een sterk motief om gedrag aan te 
passen en voor dit doelgedrag extra kansrijk, omdat er nog geen sterke norm is.3 
Belangrijke ingrediënten van zo’n social proof-interventie zijn: 

• Laat voorbeeldgedrag zien van mensen die vergelijkbaar zijn met de 

 

2 De ‘Iedereen doet wat’-campagne is een voorbeeld van een campagne waarmee je mensen achteraf helpt 
om te beseffen dat wat ze al doen duurzaam is. Wij zouden deze koppeling echter explicieter maken: 
https://www.iedereendoetwat.nl/  
3 Deze TedTalk beschrijft een soortgelijke interventie ter inspiratie: 
https://www.ted.com/talks/alex_laskey_how_behavioral_science_can_lower_your_energy_bill  
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doelgroep, zodat ze zich herkent. Hierbij kun je denken aan 
overeenkomsten op allerlei factoren, zoals leeftijd, geslacht, woonplaats en 
zelfs het type huis. In de studie naar het stimuleren van energiebesparing in 
de voetnoot, gebruiken onderzoekers bijvoorbeeld voorbeeldgedrag van 
buren, omdat deze mensen dezelfde huizen hebben en dit relevant is voor 
hoeveel energie je verbruikt.  

• Zorg ervoor dat het voorbeeldgedrag concreet is, zodat de doelgroep het 
makkelijk kan kopiëren. ‘Minder’ wassen is vaag. Denk na over wat hier het 
concrete (positief geformuleerde) handelingsperspectief moet zijn en laat 
leeftijdsgenoten dit gedetailleerd uitbeelden of vertellen: ‘Als ik mijn kleren 
uittrek doe ik een vlek- en geurcheck. Als ik een grote vlek zie of ze stinken, 
gooi ik ze in de wasmand. Zo niet, dan hang ik ze terug in de kast.’ Zorg er 
ook voor dat het handelingsperspectief simpel is. Verschillende 
wasvoorschriften geven voor verschillende typen kleding is al gauw te 
ingewikkeld voor mensen die nu alles op één hoop gooien. Daarbij is hoe 
vaak je kleren ‘zou moeten wassen’ niet persoonlijk relevant. De doelgroep 
wil vooral dat kleren schoon en fris zijn, dit vindt ze belangrijk. We 
adviseren dan ook om aan te sturen op de eenduidige check of kleren vies 
zijn, of nog draagbaar.  

• Focus bij het concretiseren van het handelingsperspectief op het moment 
van kleding uittrekken en ze al dan niet in de wasmand gooien. Dit is 
namelijk het moment waarop mensen (onbewust) bepalen of kleren 
gewassen moeten worden. Wat in de wasmand ligt gaat kreuken, stinken 
en belandt vervolgens automatisch in de wasmachine. Dit wil je voor zijn.  

• Verwerk ook de voordelen, het gemak, van minder wassen in de uitbeelding 
van het voorbeeldgedrag: het kost minder tijd, energie en geld.  

STAP 2: HELP MENSEN OM HET NIEUWE GEDRAG VOL TE HOUDEN MET REMINDERS 

Nadat mensen door de social proof-interventie ervaarden dat ze er nog steeds fris 
bijlopen als ze minder wassen, is hun motivatie voor dit gedrag waarschijnlijk 
hoog. Er zijn dan namelijk alleen maar voordelen: ze besparen zo tijd, energie, geld 
en krijgen nog steeds dezelfde positieve uitkomst. Toch kunnen ze terugvallen in 
oude patronen, omdat deze nu eenmaal diep ingesleten zijn en onbewust 
verlopen. Daarom zetten we als tweede stap reminders in om ze te blijven 
herinneren aan hun nieuwe gedrag en de norm. Denk hierbij aan een sticker met 
‘vlek- en geurcheck’ voor op de wasmand.  
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Voorbeeld: reminder voor op de wasmand 

FLANKERENDE COMMUNICATIECAMPAGNE 

Ook voor de doelgedraging ‘minder wassen’, adviseren we om een 
associatiecampagne en een complimentencampagne in te zetten. De 
associatiecampagne start ook weer vóór de social proof-interventie en richt zich 
op het stimuleren van de associatie tussen het handelingsperspectief en de 
concepten ‘fris’, ‘schoon’ en ‘gemak’ (tijd- en energiebesparing). Met fris doelen we 
hier zowel op dat kleren letterlijk nog fris kunnen zijn na het dragen, maar ook dat 
mensen zich er fris in voelen en dat anderen ze fris vinden in ongewassen kleren. 
Zo benadrukken we dat het doelgedrag net zo belonend is als het 
probleemgedrag. Concreet kun je hierbij denken aan campagnebeelden die tonen 
dat mensen de check uitvoeren, kleren terug in de kast hangen, ze een paar dagen 
later nogmaals dragen en er dan stralend uitzien en fris ruiken. 

De complimentencampagne start na interventie en laat mensen achteraf beseffen 
dat ze zich door minder te wassen ook nog eens duurzaam gedragen. Zo helpen we 
ze wederom om dit gedrag te koppelen aan duurzaamheid en dit te internaliseren. 
Dat is bij minder wassen niet zozeer nodig om de intrinsieke motivatie te verhogen 
en mensen te helpen om vol te houden. Wel kan het uiteindelijk bijdragen aan de 
gewenste positive spillover op andere duurzame gedragingen (rondom kleding). 
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Tot slot adviseren we om voor de interventie- en communicatiecampagne rondom 
minder wassen een andere afzender te gebruiken dan bij de aanpak voor 
duurzaam kleding (ver)kopen. Het is zelfs beter om ze niet tegelijk te laten lopen. 
Zoals eerder besproken associëren mensen wassen in algemene zin vaak met 
‘vieze kleren’ en willen we bij duurzaam kleding (ver)kopen juist de associatie met 
hygiëne stimuleren. Door de interventies- en campagnes duidelijk uit elkaar te 
houden, voorkom je ongewenste kruisbestuiving. 

BEREIK EN KANALEN 
Hoe meer doelgroepleden je bereikt met de interventies en campagnes, en hoe 
vaker ze de inhoud voorbij zien komen, hoe groter de impact. We adviseren dan 
ook om zowel landelijke als lokale kanalen in te zetten: tv, radio, sociale media, 
maar ook abri’s. De toolkit en wasstickers kun je ook via deze kanalen promoten. 
Vervolgens kun je ze beschikbaar maken op een plek waar de doelgroep vaak 
komt, het liefst een plek die ze al associëren met de doelgedragingen. Denk hierbij 
aan de toolkit beschikbaar maken op het online platform dat verbonden is aan de 
challenge of in tweedehands winkels. De wassticker kun je bijvoorbeeld toevoegen 
aan pakken wasmiddel in de supermarkt. Belangrijk hierbij is om na te gaan ‘waar 
de gekozen doelgroep zich bevindt’. Jongeren zitten bijvoorbeeld meer op sociale 
media en kijken wellicht minder tv dan ouderen.  

Daarbij is het altijd aan te raden om eerst een pilot te draaien om interventies en 
campagnes te testen. Zo kun je eerst op kleinere schaal onderzoeken of de aanpak 
voor het gewenste effect zorgt en wat precieze randvoorwaarden voor effectiviteit 
zijn in de praktijk van specifiek deze casus bij de gekozen doelgroep. Hierbij kun je 
denken aan de uitingen, toolkit en stickers voorleggen bij een testgroep en vragen 
of ze het begrijpt, welke associaties de materialen oproepen, of ze de toolkit zou 
gebruiken, wanneer wel en wanneer niet, enzovoorts. Nog mooier zou het zijn, om 
vervolgens bij een testgroep te meten of ze haar gedrag daadwerkelijk verandert 
naar aanleiding van de interventies en het campagnemateriaal. 
Gedragsverandering is en blijft maatwerk. Door de strategie wetenschappelijk te 
onderbouwen verhoog je de kans op mooie resultaten enorm. Echter, in de 
specifieke praktijk van deze casus kunnen er nog steeds onverwachte effecten 
optreden. Nuances bepalen de effectiviteit. 

IMPLEMENTATIE: EFFECTIVITEIT, HAALBAARHEID EN KOSTEN 
We kozen voor de doelgedragingen en bijbehorende interventies en campagnes, 
omdat we deze combinatie vanuit gedragspsychologisch perspectief kansrijk en 
tegelijk haalbaar achten. Zo beschreven we dat de kans op impact waarschijnlijk 
hoger is als je inzet op tweedehands kleding kopen, gedragen kleding verkopen en 
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ruilen, in plaats van direct op minder kleding kopen. Ook kozen we bewust voor 
interventies en campagnes die geschikt zijn voor multimediakanalen. 
Kledingcoaches die bij mensen op bezoek gaan met tweedehands kledingstukken 
om visceral learning te stimuleren kunnen bijvoorbeeld ook werken, maar lijkt ons 
praktisch onhaalbaar omdat de doelgroep groot is. Daarbij dachten we na over 
zowel korte- als langetermijneffecten door zowel adviezen te geven voor het 
uitlokken van nieuw gedrag, als het volhouden van dit gedrag. In algemene zin 
kunnen we daarnaast zeggen dat het vormen van nieuwe associaties en intenties 
makkelijker is dan daadwerkelijke gedragsverandering. We vinden dan ook vaak 
grotere effecten voor de verandering van associaties en intenties, dan voor 
verandering van gedrag. Een klein gedragseffect is daarom al een mooi resultaat. 
In de onderstaande tabel geven we een grove schatting van de kosten van de 
voorgestelde interventies en campagnes, op basis van onze ervaring met het 
opzetten van soortgelijke interventies en campagnes in samenwerking met ANDC, 
Open Now en TBWA. 

Interventie/campagne Indicatie prijsrange 

Challenge voor het aanzetten tot 
tweedehands kleren kopen, gedragen 
kleren verkopen en kleren ruilen. 

€40.000 – €125.000 voor massamediale 
inzet van een maand4. 

Toolkit met een tasje, twee 
invulkaartjes een sleutelhanger en een 
sticker, bij een afname van 10.000 
vrouwen tussen de 15-25 jaar die de kit 
online bestellen. 

€50.000 – €100.000 

Wassticker, bij een afname van 10.000 
stickers, verzonden naar één adres van 
een wasmiddelenfabrikant. 

€1000 - €1500 

Associatiecampagnes en 
complimentencampagnes. 

€500.000 – €1.500000 per campagne 
voor massamediale inzet van een jaar. 

 

 

4 De inzet van een influencer kost in onze ervaring tussen de €25.000 en €75.000. 
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FASE 3B: FLANKEREND BELEID 

In dit tweede deel van fase 3 geven we advies rond flankerend beleid van de 
overheid/en of betrokken bedrijven die tot een grotere impact van de interventies 
kunnen leiden.  

DUURZAAM KLEDING (VER)KOPEN 

Beleid kan, als het op de juiste manier wordt ingezet, werken als de basis voor 
ondersteuning van gedragsinterventies. Als een gedragsinterventie consumenten 
motiveert om te zoeken naar duurzame(re) kledingopties, kan beleid rondom 
uitingen van deze opties in winkels het effect bijvoorbeeld ondersteunen. We 
raden dan ook sterk aan om zoveel mogelijk beleidsopties die de beschikbaarheid 
en toegankelijkheid van duurzame kledingopties vergroten, zoals het kopen van 
tweedehands kleding, ruilen en verkopen van kleding, door te voeren. Beleid heeft 
een belangrijke waarde in het creëren van een duurzame gedragsverandering en 
vergroot de kans op een grotere impact van de interventies.  

We beschrijven hieronder ons advies rondom aanvullend beleid door inzet van de 
overheid en betrokken bedrijven, zoals kledingwinkels.   

BEPRIJZEN & SUBSIDIËREN 
Ten eerste adviseren we om nieuwe niet-duurzame kleding (met een hoge 
milieudruk) te beprijzen en tweedehands kleding te subsidiëren. Het invoeren van 
een prijsprikkel stuurt consumenten in het maken van een andere kledingkeuze.  
 
Uit ons onderzoek bleek dat geld een bewuste en onbewuste drijfveer is voor het 
kopen of verkopen van kleding. Een prijsprikkel kan het gewenste gedrag 
(tweedehands kleding kopen, kleding ruilen) stimuleren en het ongewenste gedrag 
(nieuwe kleding kopen) verminderen.  
 
Nieuwe kleding is op dit moment namelijk voor een zeer lage prijs en op een 
makkelijke manier beschikbaar voor consumenten. Zowel in de winkelstraat als 
online (24 uur per dag) bieden grote winkelketens goedkope, nieuwe kleding aan. 
Tweedehands kleding is doorgaans goedkoper, maar dit geldt vooral voor 
kringloopwinkels, die zich vaker aan de rand van de stad bevinden. Soms zie je 
zelfs dat tweedehands kleding die verkocht wordt in hippe vintage kledingwinkels 
even duur of duurder is als nieuwe kleding in fast fashion winkels (denk aan een 
vintage Levi’s spijkerbroek die tweedehands voor 30 euro verkocht wordt versus 
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een spijkerbroek van de Primark die 15 euro kost). Wanneer dit leidend blijft, is het 
lastig om van consumenten te vragen hun gedrag te veranderen. Een prijsprikkel 
kan hierbij helpend zijn. 
  
TWEEDEHANDS AANBOD IN STADSCENTRUM 
Beleid dat zegt dat steden aan een bepaald percentage tweedehands 
kledingwinkels binnen de rand van het stadscentrum moeten voldoen, zorgt 
ervoor dat tweedehands kleding makkelijker beschikbaar en toegankelijker wordt, 
zoals beschreven in de gedragsinterventies. Mensen geven aan het liefst fysiek 
tweedehands kleding te willen kopen, zodat ze de kleding kunnen zien, voelen en 
passen. Het stadscentrum, waar de meeste kledingwinkels zich bevinden, is 
hiervoor een logische plek als je kijkt naar het verhogen van het fysieke en mentale 
gemak van de consument.  Op deze manier zorgen we er ook voor dat de disbalans 
tussen de vraag en het aanbod van tweedehands kleding wordt opgeheven. Uit de 
gedragsanalyse kwam namelijk naar voren dat de meeste mensen tweedehands 
kleding willen kopen in een fysieke winkel.  
 
Ook geef je consumenten dan de kans om een afweging te maken en hebben ze de 
mogelijkheid om prijzen te vergelijken. Wanneer tweedehands kledingwinkels net 
zo goed bereikbaar zijn, maar goedkoper, wordt dit een aantrekkelijkere optie.  
 

KLEDINGRUIL-CENTRA IN STADSCENTRUM 
Denk daarnaast ook aan het verplichten van een kledingruil-centrum in elk 
stadscentrum om het ruilen van kleding te vergemakkelijken. Dit is een nog 
goedkopere (namelijk gratis) optie voor consumenten. Je zou dit als overheid 
kunnen combineren met het creëren van werkgelegenheid voor mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt. Je zou van een dergelijk centrum ook kunnen 
combineren met een repaircentrum, waar mensen kapotte kleding kunnen (laten) 
repareren.  
 
TWEEDEHANDS AANBOD IN NIEUWE KLEDINGWINKELS 
Een andere optie is om beleid te maken op het tweedehands aanbod in nieuwe 
kledingwinkels. Verplicht elke kledingwinkel tot een tweedehands aanbod van 
bijvoorbeeld 10-20% van de winkel. Hier kan de kledingwinkel kleding verkopen 
die klanten terugbrengen, omdat ze de kleding niet (meer) dragen, tegen een 
gereduceerde prijs. De klant die de kleding inlevert zou eventueel ook een 
percentage van het bedrag kunnen krijgen, als een extra stimulans.  
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BELASTING VERLAGEN VOOR TWEEDEHANDS KLEDING  
Aanvullend adviseren we om op het tweedehands aanbod in nieuwe 
kledingwinkels een lager btw-tarief te hanteren, bijvoorbeeld 9% in plaats van 
21%. De kleding is dan nog goedkoper voor de consument, de winkelier verdient 
hetzelfde, alleen de overheid levert er iets op in.  

VERBOD OP DE CONTINUE SALE 
Een verbod op de continue sale van kledingwinkels zorgt ervoor dat consumenten 
niet constant verleid worden om voor een zeer lage prijs kleding te kopen. Deze 
constante prikkel (de sale) wekt verliesaversie op, het idee dat je ‘nu iets moet 
kopen’. Doordat kledingwinkels hun aanbod steeds vernieuwen gaan ze niet meer 
enkel met de vier seizoenen mee. Sommige kledingwinkels willen dit wel, maar 
kunnen daardoor niet opboksen tegen kledingwinkels die altijd sale hebben. 
Regelgeving vanuit de overheid zou dit verhelpen.  

OPHAALSERVICE TWEEDEHANDS KLEDING 
Een gesubsidieerde ophaalservice vanuit de gemeente zou het aanbieden of 
verkopen van tweedehands kleding vergemakkelijken. Dit is op dit moment nog 
niet altijd even gemakkelijk. Kringloopwinkels bevinden zich vaak buiten het 
stadscentrum en het kost relatief veel moeite om je kleding zelf online te 
verkopen. De kleding wordt bij mensen thuis opgehaald en eventueel krijgen 
mensen voor kleding die vervolgens wordt verkocht een percentage van de winst.  

DUURZAAMHEIDSLABELS OP KLEDING 
Duurzaamheid blijkt een bewuste associatie die mensen koppelen aan de 
doelgedragingen binnen dit onderzoek. Daarnaast is duurzaamheid een waarde 
die gekoppeld kan worden aan de identiteit van mensen; het doel is dat mensen 
het uiteindelijk belangrijk vinden om uit te stralen dat zij een duurzaam persoon 
zijn. Het doel is om ons flankerend ook te richten op de duurzaamheidsidentiteit 
van mensen, gekoppeld aan de doelgedragingen.  

Op dit moment is de duurzaamheid van een kledingstuk nog een black box. Het is 
bij consumenten onduidelijk hoe duurzaam een kledingstuk is. Daarnaast zijn 
consumenten zich er vaak niet van bewust dat de nieuwe, goedkope kleding die zij 
kopen niet duurzaam geproduceerd is en een hoge milieudruk heeft.  

Een verplicht duurzaamheidslabel voor alle kleding in Nederland kan aangeven 
hoe duurzaam het product is, oplopend van rood (niet duurzaam) naar groen (wel 
duurzaam). Mensen hebben sterke associaties met deze kleuren (rood, negatief; 
groen, positief) waardoor zij dit onbewust opnemen. Daarnaast zien zij bewust wat 
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de impact is van kleding op het milieu, zodat de mensen (die dit relevant vinden) 
de juiste kennis krijgen.   

INRICHTING VAN TWEEDEHANDS KLEDINGWINKELS 
Als overheid kun je tweedehands kledingwinkels ondersteunen bij de inrichting 
van de winkel, zodat deze een ruimere, frissere uitstraling krijgen. Bijvoorbeeld 
door het subsidiëren van grotere ruimten voor deze winkels en hulp bij de 
inrichting en aankleding. 

Tweedehands kledingwinkels zijn vaak vol en klein, wat zorgt voor een muffe, 
chaotische uitstraling. Dit zorgt ervoor dat de self-efficacy van mensen nog lager 
wordt, waardoor ze het idee hebben dat ze niet de juiste kleding kunnen vinden. 
Daarnaast versterkt het de negatieve associaties (zoals ‘niet fris’) met 
tweedehands kleding.  

Maak tweedehands kledingwinkels ruimer en maak afspraken met de winkels over 
de hygiëne van de kleding die in de winkels hangt. Zo tackel je de weerstand en het 
idee dat tweedehands kleding ‘niet fris’ en ‘muf’ is.  

MINDER WASSEN 

Omdat het gedrag, wassen, plaatsvindt achter de voordeur, is het moeilijker om 
hier beleid op in te richten. De gedragsinterventies die we adviseren zijn 
eigenstandig kansrijk en impactvol. Ter aanvulling adviseren we om innovatie 
rondom kleding en wassen te subsidiëren. Bijvoorbeeld kleding die minder 
geurtjes opneemt, en daardoor langer fris blijft. Door dergelijke initiatieven te 
stimuleren, richt je je op het vergroten van het gemak van mensen, wat een 
belangrijke drijfveer is bij het minder wassen van kleding.  
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