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Presentatie van het onderzoek
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1. Context en doelstellingen van het onderzoek

� Sinds 2010 voert het Trade for Development Centre (TDC) in samenwerking met Dedicated een
enquête uit over de houdingen en aankoopgedragingen ten aanzien van producten uit eerlijke
handel in België.

� Momenteel wordt eerlijke handel voornamelijk geassocieerd met voedingsproducten. Daarom
wou TDC meer informatie verzamelen over het potentieel en de aantrekkelijkheid van non-food
fairtradeproducten om deze richting op een optimale manier te ontwikkelen en de producenten in
het Zuiden zo goed mogelijk te helpen om hun producten naar België te exporteren.

� In het licht hiervan wou TDC samen met Dedicated een onderzoek uitvoeren om de gedragingen
en verwachtingen van consumenten op het vlak van non-food fairtradeproducten beter af te
bakenen. Dit onderzoek bestaat uit 2 fasen:

� Een verkennende fase om het terrein « te effenen » en de voornaamste gedragsassen
van de consumenten ten aanzien van non-food fairtradeproducten naar voren te
brengen, alsook pistes om deze richting zo goed mogelijk te ontwikkelen.

� De resultaten van de verkennende fase werden al in een eerder rapport
gepresenteerd

� Een kwantitatieve fase om de belangrijkste resultaten van de kwalitatieve fase op een
kwantitatieve manier te bevestigen (met name het potentieel om non-food
fairtradeproducten te integreren in de klassieke distributiekanalen) en proberen om
consumentenprofielen te bepalen voor non-food fairtradeproducten.

Onderhavig rapport heeft betrekking op 
de voornaamste resultaten van de              

« kwantitatieve » fase
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2. Methodologie

� Voor deze kwantitatieve fase hebben we de mening verzameld van 1.015 Belgische
consumenten van 18 jaar en ouder; meer bepaald:

� De enquêtes (zelf in te vullen) werden via internet uitgevoerd volgens de CAWI-methode
(Computer Assisted Web Interview);

� De vragenlijst werd ter goedkeuring voorgelegd aan TDC;

� De respondenten werden willekeurig gerekruteerd op basis van een
rekruteringsvragenlijst die de verschillende selectiecriteria hernam;

� Om een nationale representativiteit van de steekproef te verkrijgen en om een steekproef
te hebben die perfect vergelijkbaar is met de bevolking werd een weging toegepast op
het geslacht, de leeftijd en de woonplaats (provincie);

� De enquêtes werden uitgevoerd van 22 mei tot 8 juni 2015;

� Om de resultaten niet te beïnvloeden werd de opdrachtgever van het onderzoek niet
vermeld;

� De enquêtes werden uitgevoerd met strikt respect voor de EMRQS-kwaliteitsnormen
(Efamro Market Research Quality Standards).
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De geanalyseerde steekproef kan als volgt worden beschreven:

3. Beschrijving van de steekproef

TOTAAL FR NL
Gewogen
steekproef

Geslacht
Man 514 51% 240 49% 274 52% 497 49%
Vrouw 501 49% 246 51% 255 48% 518 51%

Leeftijd
18 tot 24 jaar 144 14% 48 10% 96 18% 132 13%
25 tot 34 jaar 176 16% 100 21% 76 14% 173 17%
35 tot 44 jaar 175 17% 77 16% 98 19% 203 20%
45 tot 54 jaar 202 20% 111 23% 91 17% 193 19%
55 tot 64 jaar 163 16% 73 15% 90 17% 162 16%
65 tot 79 jaar 155 15% 77 16% 78 15% 152 15%

Provincie
Brussel 101 10% 95 23% 6 1% 100 10%
Antwerpen 167 17% 1 0% 166 28% 160 16%
Vlaams-Brabant 82 8% 4 1% 78 13% 96 10%
Waals-Brabant 40 4% 39 9% 1 0% 41 4%
West-Vlaanderen 113 11% - - 113 19% 112 11%
Oost-Vlaanderen 135 13% 1 0% 134 23% 131 13%
Henegouwen 118 12% 117 28% 1 0% 122 12%
Luik 101 10% 100 24% 1 0% 103 10%
Limburg 85 8% - - 85 14% 80 8%
Luxemburg 21 2% 19 5% 2 0% 30 3%
Namen 40 4% 39 9% 1 0% 40 4%

TOTAAL 1.015 100% 486 100% 529 100% 1.015 100%
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Belangrijkste resultaten



9© Dedicated

Globale balans

� Globaal gezien is eerlijke handel goed gekend bij het grote publiek, MAAR dan
vooral wat betreft de voedingswaren.

� Eerlijke handel wordt gezien als een positieve aanpak waaraan men « a priori »
bereid is deel te nemen, ZOLANG dit geen inspanningen vraagt ; dit betekent:

� Dat consumenten, met uitzondering van de « overtuigden », momenteel nog
niet klaar zijn om zich aan te passen aan een aankoopschema dat zich
« specifiek » richt op eerlijke handel.

� Non-food fairtradeproducten moeten dus geïntegreerd worden in het
« klassieke » aankoopschema van de consumenten.

Belangrijkste resultaten van de « kwalitatieve » fase

CONSUMENTEN

NON-FOOD 
FAIRTRADEPRODUCTEN

« SPECIFIEK » 
AANKOOPSCHEMA 
EERLIJK HANDEL

« KLASSIEK » 
AANKOOPSCHEMA VAN 

DE CONSUMENTEN
JA
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Deze eerste balans impliceert een strategische ontdubbeli ng

VERKOOPSTRATEGIE

� De producenten informeren over de 
Belgische/Europese trends en smaken 
voor elk type product

� Het integreren van de eerlijke producten 
in het « klassieke » aankoopschema (het 
vermijden van om het even welke vorm 
van « gettovorming »):

� Zichtbaarheid aan eerlijke producten 
geven

� Hen « de kans » geven om met 
andere producten vergeleken te 
worden

� De intrinsieke kwaliteiten van de 
producten promoten (en indien nodig 
de prijs rechtvaardigen)

� Behoud en « fine-tuning » van de huidige 
distributiekanalen (voor de aanhangers 
en om de twijfelaars aan te zetten om de 
stap te zetten)

IDEOLOGISCHE STRATEGIE

� De consument op een globale manier 
informeren en opvoeden over eerlijke 
handel 

� De aanpak omschrijven en uitleggen 
(het reilen en zeilen ervan)

� Feedback over concrete resultaten 
(over de « positieve » effecten van 
onze daden)

� Communiceren (op een goedkopere 
manier) over de waarden en de troeven 
van eerlijke handel

� De eerlijke producten duidelijk en op een 
transparante manier herkenbaar maken 
(uniek logo/label)

� Het positieve imago van eerlijke handel 
beschermen (het vermijden van om het 
even welke « vervuiling »: misbruik door 
bepaalde spelers, overdreven marketing 
…)

HANDELEERLIJK

Belangrijkste resultaten van de « kwalitatieve » fase



11© Dedicated

1. Consumentenhoudingen en -gedragingen

1.1. Houdingen en gevoeligheden

[% geholpen antwoorden; basis: totale steekproef: N  = 1.015]

V2a. Hier ziet u een lijst met gedragingen en houding en die al dan niet op u persoonlijk van toepassing 
kunnen zijn. Kunt u aanduiden in hoeverre u het al d an niet eens bent met de volgende beweringen:
� (++) ���� volkomen mee eens
� (+) ���� eerder mee eens

� (-) ���� niet echt mee eens
� (--) ���� helemaal niet mee eens
� (?) ���� U weet het niet

16% 45% 35%

8% 32% 41% 16%

5%9% 34% 35% 17%

5%12% 37% 35% 10%

21% 37% 28% 10%

22% 40% 29% 5%

79%

57%

52%

45%

38%

34%

++ en +

■ (++) ■ (?) ■ (+)■ (--) ■ (-)

Ik ben erg gevoelig voor de armoede in de wereld

Ik recycleer alles wat ik kan om het milieu te 
beschermen

Ik stel me zelden vragen over het ecologische en 
sociale effect van wat ik koop 

Ik ben erg geïnteresseerd in de huidige praktijken 
op het vlak van wereldhandel

Ik kan persoonlijk weinig doen om de armen in 
ontwikkelingslanden te helpen

Mijn keuzes worden vaak beïnvloed door het advies 
en de meningen van mijn naasten (familie, vrienden)  
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[Houdingen en gevoeligheden]

Verdeling van de ++ en + naargelang het socioprofessionele profiel

79% 81% 78% 81% 78% 75% 80% 83%

57% 66% 49% 55% 59% 62% 55% 55%

52% 53% 51% 54% 50% 56% 48% 52%

45% 45% 44% 48% 42% 49% 40% 47%

38% 38% 39% 39% 38% 47% 35% 34%

34% 36% 33% 29% 40% 58% 31% 17%

TOTAAL
(N = 1.015)

FR
(N = 486)

NL
(N = 529)

MAN
(N = 514)

VROUW
(N = 501)

<35 JAAR
(N = 320)

35-54
(N = 377)

> 54 JAAR
(N = 318)

V2a. Hier ziet u een lijst met gedragingen en houding en die al dan niet op u persoonlijk van toepassing 
kunnen zijn. Kunt u aanduiden in hoeverre u het al d an niet eens bent met de volgende beweringen:
� (++) ���� volkomen mee eens
� (+) ���� eerder mee eens

� (-) ���� niet echt mee eens
� (--) ���� helemaal niet mee eens
� (?) ���� U weet het niet

Ik ben erg gevoelig voor de armoede 
in de wereld

Ik recycleer alles wat ik kan om het 
milieu te beschermen

Ik stel me zelden vragen over het 
ecologische en sociale effect van wat 

ik koop 

Ik ben erg geïnteresseerd in de 
huidige praktijken op het vlak van 

wereldhandel

Ik kan persoonlijk weinig doen om de 
armen in ontwikkelingslanden te 

helpen

Mijn keuzes worden vaak beïnvloed 
door het advies en de meningen van 

mijn naasten (familie, vrienden) 

[% geholpen antwoorden; basis: totale steekproef: N  = 1.015]
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1.2. Houdingen ten aanzien van non-food producten

4%21% 52% 20%

5%22% 49% 21%

5% 26% 51% 15%

14% 36% 34% 13%

15% 35% 38% 9%

28% 35% 26% 7%

4% 24% 39% 27% 6%

72%

71%

34%

33%

++ en +

66%

47%

47%

■ (++) ■ (?) ■ (+)■ (--) ■ (-)

V2a. Hier ziet u een lijst met gedragingen en houding en die al dan niet op u persoonlijk van toepassing 
kunnen zijn. Kunt u aanduiden in hoeverre u het al d an niet eens bent met de volgende beweringen over 
de aankoop van non-food producten?
� (++) ���� volkomen mee eens
� (+) ���� eerder mee eens

� (-) ���� niet echt mee eens
� (--) ���� helemaal niet mee eens
� (?) ���� U weet het niet

Ik ben trouw aan de merken die ik gewoonlijk koop

Ik ben trouw aan de ketens / winkels die ik gewoon 
ben te bezoeken

Ik ben gevoelig voor de huidige trends op het vlak 
van mode, design, …

Ik lees altijd de informatie op het etiket (materia len, 
herkomst, …), ongeacht het product

Ik hecht veel belang aan het merk van de producten 
die ik koop

Ik denk goed na vooraleer ik een aankoop doe, 
ongeacht de aankoop

Ik vraag vaak advies aan mijn naasten (familie, 
vrienden) vooraleer een keuze te maken
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72% 77% 68% 69% 75% 74% 71% 73%

71% 68% 73% 70% 71% 71% 70% 71%

66% 69% 63% 66% 65% 67% 64% 67%

47% 46% 48% 50% 44% 51% 47% 44%

47% 53% 42% 49% 45% 44% 47% 49%

34% 34% 33% 25% 42% 49% 35% 16%

33% 32% 34% 31% 35% 50% 32% 19%

[Houdingen ten aanzien van non-food producten]

TOTAAL
(N = 1.015)

FR
(N = 486)

NL
(N = 529)

MAN
(N = 514)

VROUW
(N = 501)

<35 JAAR
(N = 320)

35-54
(N = 377)

> 54 JAAR
(N = 318)

V2a. Hier ziet u een lijst met gedragingen en houding en die al dan niet op u persoonlijk van toepassing 
kunnen zijn. Kunt u aanduiden in hoeverre u het al d an niet eens bent met de volgende beweringen over 
de aankoop van non-food producten?
� (++) ���� volkomen mee eens
� (+) ���� eerder mee eens

� (-) ���� niet echt mee eens
� (--) ���� helemaal niet mee eens
� (?) ���� U weet het niet

Verdeling van de ++ en + naargelang het socioprofessionele profiel

Ik ben trouw aan de merken die ik 
gewoonlijk koop

Ik ben trouw aan de ketens / winkels die ik 
gewoon ben te bezoeken

Ik ben gevoelig voor de huidige trends op 
het vlak van mode, design, …

Ik lees altijd de informatie op het etiket 
(materialen, herkomst, …), ongeacht het 

product

Ik hecht veel belang aan het merk van de 
producten die ik koop

Ik denk goed na vooraleer ik een aankoop 
doe, ongeacht de aankoop

Ik vraag vaak advies aan mijn naasten 
(familie, vrienden) vooraleer een keuze te 

maken

[% geholpen antwoorden; basis: totale steekproef: N  = 1.015]
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1.3. Aankoop van non-food producten via internet

V2d. Gebeurt het dat u NON-FOOD producten via intern et koopt?

8% 10% 7% 6% 10% 13% 8% 4%

30% 35% 25% 28% 31% 35% 31% 23%

25% 23% 27% 27% 24% 26% 26% 25%

18% 15% 20% 19% 17% 15% 18% 21%

19% 17% 20% 19% 18% 11% 18% 28%

TOTAAL
(N = 1.015)

FR
(N = 486)

NL
(N = 529)

MAN
(N = 514)

VROUW
(N = 501)

<35 JAAR
(N = 320)

35-54
(N = 377)

> 54 JAAR
(N = 318)

54%

35%

31%

27%

24%

23%

22%

18%

17%

15%

9%

16%

22%

27%

24%

19%

18%

26%

28%

22%

V2e. Hebt u al de volgende types producten via inter net gekocht?
V2f. Zou u kunnen overwegen om de volgende types pro ducten te kopen via internet?

Al gekocht
Niet gekocht, maar te 
overwegen

N = 1.015 N = 1.015

Zeer vaak

Tamelijk vaak

Tamelijk zelden

Zeer zelden

Nooit

Decoratie (sierdingetjes, beeldjes, vazen, …) 

Tafelkunst (keukengerei, slaschalen, …)

Huislinnen (beddenlakens, tafellakens, badhanddoeke n, …) 

Kinderspeelgoed en knuffeldieren

Kledij voor volwassenen

Kinderkledij

Modeaccessoires (halsdoeken, juwelen, …)

Lederwaren (portefeuilles, handtassen, ...)

Hygiëne en cosmetica (verzorgings-, schoonheidsprod ucten, ...)

Onderhoudsproducten
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2. Percepties en houdingen ten aanzien van eerlijke handel

2.1. Naamsbekendheid en begripsniveau

[% geholpen antwoorden; basis: totale steekproef: N  = 1.015]

V3a. Hebt u al gehoord over "eerlijke handel"?
V3d. Herinnert u zich na het lezen van deze definitie a l over "eerlijke handel" te hebben gehoord?

V3b. Zou u aan een naaste (familie, vrienden, colleg a, …) kunnen uitleggen wat eerlijke handel is? 

84% 89% 79% 85% 83% 80% 82% 90%

7% 2% 11% 7% 7% 9% 6% 6%

9% 9% 10% 8% 10% 11% 12% 4%

15% 17% 13% 18% 12% 15% 14% 16%

70% 70% 70% 70% 70% 63% 70% 76%

15% 13% 17% 13% 17% 22% 17% 7%

TOTAAL
(N = 1.015)

FR
(N = 486)

NL
(N = 529)

MAN
(N = 514)

VROUW
(N = 501)

<35 JAAR
(N = 320)

35-54
(N = 377)

> 54 JAAR
(N = 318)

TOTAAL
(N = 852)

FR
(N = 434)

NL
(N = 418)

MAN
(N = 435)

VROUW
(N = 417)

<35 JAAR
(N = 256)

35-54
(N = 308)

> 54 JAAR
(N = 288)

N = 852

JA (voor het lezen van de definitie)

JA (na het lezen van de definitie)

NEEN

Ja, ik zou nauwkeurig kunnen uitleggen 
wat eerlijke handel is (doelstellingen, 

werking, ...)

Ja, ik zou  in grote lijnen kunnen uitleggen 
wat eerlijke handel is, maar niet op een 

nauwkeurige manier

Neen, ik zou niet kunnen uitleggen wat 
eerlijke handel is
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2. Percepties en houdingen ten aanzien van eerlijke handel

2.1. Naamsbekendheid en begripsniveau

Getoonde definitie

Eerlijke handel (ook fair trade genaamd) gebruikt handel als hefboom 
voor groei en het verminderen van ongelijkheden. Zijn voornaamste 
kenmerk is de eerlijke prijs die aan de producenten wordt betaald, wat 
hen een waardig inkomen en de toegang tot sociale basisdiensten 
(onderwijs, gezondheid, ...) garandeert - kortom, een beter leven en 
betere arbeidsomstandigheden, vooral in de ontwikkelingslanden.

Bovendien past eerlijke handel steeds striktere milieucriteria toe, zoals 
het verbieden van ggo's (genetisch gemodificeerde organismen) en 
het gebruik van gevaarlijke chemische producten.
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6%3%17% 54% 20%

6%3%22% 56% 14%

8%4%20% 52% 16%

7%5% 26% 47% 15%

9%3% 28% 49% 11%

10%7% 31% 42% 10%

10%10% 34% 38% 8%

8%9% 37% 36% 10%

8%10% 38% 35% 9%

8% 24% 40% 23% 6%

9% 21% 42% 21% 6%

[% geholpen antwoorden; basis: totale steekproef: N  = 1.015]

2.2. Perceptie van eerlijke handel

V3i. Kunt u aanduiden in hoeverre u het al dan niet eens bent met de volgende beweringen over eerlijke 
handel:
� (++) ���� volkomen mee eens
� (+) ���� eerder mee eens

Ik vind dat eerlijke handel een  nuttige aanpak is om de producenten uit 
ontwikkelingslanden te helpen

Ik heb een goed begrip van wat eerlijke handel is

Ik vind dat eerlijke handel een nodige aanpak is om correctere uitwisselingen 
met de ontwikkelingslanden te garanderen

Door een eerlijk product te kopen, heb ik het gevoe l een goede daad te doen 

Ik vind dat eerlijke handel een doeltreffende aanpak is (die concrete en 
relevante resultaten geeft)

Ik denk dat de eerlijke labels/logo's echt een eerl ijke aanpak garanderen

Ik ben ervan overtuigd dat het geld dat wordt ingez ameld door de verkoop van 
producten met een eerlijk label wel degelijk naar d e producenten gaat

Ik denk dat mijn handelingen echt het verschil kunn en maken voor een 
eerlijkere handel

Ik voel me bij eerlijke handel betrokken

Eerlijke handel is een utopie (ik geloof er niet in - het is onuitvoerbaar)

Ik denk dat eerlijke handel geen oplossing is (ook niet gedeeltelijk) voor de 
problemen van de producenten in de ontwikkelingslan den

74%

69%

52%

46%

++ en +

68%

62%

59%

46%

44%

28%

27%

2.2.1. Globaal

■ (++) ■ (?) ■ (+)■ (--) ■ (-)

� (-) ���� niet echt mee eens
� (--) ���� helemaal niet mee eens
� (?) ���� U weet het niet
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9%5% 27% 47% 12%

11%5% 28% 45% 11%

14% 6% 31% 42% 7%

10%8% 34% 40% 8%

18% 7% 31% 37% 7%

10%17% 43% 26% 4%

13% 20% 41% 22% 4%

14%9% 38% 33% 7%

12%13% 39% 30% 6%

13% 14% 45% 24% 5%

[% geholpen antwoorden; basis: totale steekproef: N  = 1.015]

V4c. In hoeverre bent u het al dan niet eens met de volgende beweringen over de aankoop van NON-FOOD 
fairtradeproducten?
� (++) ���� volkomen mee eens
� (+) ���� eerder mee eens

■ (++) ■ (?) ■ (+)■ (--) ■ (-)

Door  non- food fairtradeproducten te kopen, heb ik de indruk een goede daad 
te doen 

Als ik voor een bepaald product gemakkelijk het equ ivalent als eerlijk product 
vind, dan zal ik het eerlijke product kopen 

Ik vind de prijs van de  non- food fairtradeproducten gerechtvaardigd 

Als het van een gelijkwaardige kwaliteit is, dan zo u ik verkiezen om een eerlijk 
product te kopen, ook al is het iets duurder 

Een non- food fairtradeproduct kan op industriële manier zij n geproduceerd (in 
grote hoeveelheid) 

Ik herken / identificeer gemakkelijk de  non- food fairtradeproducten 

Ik vind gemakkelijk  non- food fairtradeproducten in de winkels die ik 
gewoonlijk bezoek (of in de buurt ervan) 

Ik vind dat de inspanning die nodig is om non- food fairtradeproducten te 
kopen te groot is in vergelijking met de voordelen die eruit voortvloeien 

Het is lastig om  non-food fairtradeproducten te ko pen (dit lijkt me lastig)

Ik zie niet in wat het kopen van  non- food fairtradeproducten me persoonlijk 
kan (zou kunnen) verschaffen

59%

56%

30%

26%

++ en +

49%

48%

44%

39%

37%

28%

[Perceptie van eerlijke handel]

2.2.2. Ten aanzien van NON-FOOD fairtradeproducten 

� (-) ���� niet echt mee eens
� (--) ���� helemaal niet mee eens
� (?) ���� U weet het niet
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3.1. Methode van « dynamische puntenwolken »

3. Gedragstypologie van de consumenten ten aanzien v an 
eerlijke handel

� De doelstelling van de typologie is het vormen van consumentengroepen met
gemeenschappelijke kenmerken (gedragingen, attitudes, percepties…), met het doel:

• Het maximaliseren van de homogeniteit binnen elke groep die wordt gevormd

• Het maximaliseren van de heterogeniteit tussen de verschillende groepen die worden
gevormd

� Het principe van de dynamische wolken volgt 3 stappen:

1. Het creëren van een puntenwolk (elk individu wordt vertegenwoordigd door een punt
naargelang de antwoorden die hij/zij gaf op een reeks vragen die worden geselecteerd
op basis van het gewenste doel)

Antwoorden op de vragen:

� V3i
� V4c
� V4d
� V4f

[% geholpen antwoorden; basis: totale steekproef: N  = 1.015]

� V4g
� V4i
� V5b
� V5c
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2. Vorming van « virtuele gemiddelden » of « zwaartepunten » op basis van alle punten
die zeer dicht bij elkaar liggen. Concreet:

• het programma zal een punt « selecteren » en de afstanden van dit punt tot alle
andere berekenen. Dit wordt voor elk punt herhaald.

• Daarna genereert het programma een « fictief » punt (op basis van een kleine
groep punten die zeer dicht bij elkaar liggen) die het centrum van de « cluster »
(of groep) zal vormen.

3. Creatie van « groepen » of « clusters » rond deze mobiele gemiddelden waarbij de
afstanden worden geoptimaliseerd om:

• de « intragroep » afstanden te minimaliseren (binnen elke groep)

• de « intergroep » afstanden te maximaliseren (tussen de groepen)

1st new 
group

1st virtual average 
(gravity center)

R5

R18

R5

R18

2nd virtual average 
(gravity center)

2nd new 
group

R5

R18

R45

Etc.

Closest point 
search

Smallest 
variance 

intra-group

Biggest 
variance 

inter-group

[Methode van « dynamische puntenwolken »]

[% geholpen antwoorden; basis: totale steekproef: N  = 1.015]
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GERESERVEERDEN

WEIGERAARS

AANHANGERS

TIMIDEN

3.2. Perceptuele kaart

AANHANGERS
10%

TIMIDEN
31%

GERESERVEERDEN
38%

WEIGERAARS
21%

[% geholpen antwoorden; basis: totale steekproef: N  = 1.015]
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3.3. Gedrags- en motivationeel profiel van elke groe p

3.3.1. Percepties over eerlijke handel

[% geholpen antwoorden; basis: totale steekproef: N  = 1.015]

Groep nr. 1 Groep nr.  2 Groep nr. 3 Groep nr.  4
AANHANGERS TIMIDEN GERESERVEERD WEIGERAARS

Positieve percepties

Ik vind dat eerlijke handel een  nuttige aanpak is om de producenten uit 
ontwikkelingslanden te helpen +++ + = --

Ik vind dat eerlijke handel een nodige aanpak is om  correctere uitwisselingen 
met de ontwikkelingslanden te garanderen +++ + = --

Ik vind dat eerlijke handel een doeltreffende  aanp ak is (die concrete en 
relevante resultaten geeft) +++ + - ---

Ik heb een (erg) goed beeld van NON-FOOD fairtradepr oducten ++ + = -

De NON-FOOD fairtradeproducten bevallen me, beantwo orden aan mijn 
verwachtingen / aan mijn persoonlijke smaak ++ = - --

De NON-FOOD fairtradeproducten zijn goed aangepast aan de Belgische markt 
(aan de verwachtingen / de smaak van Belgen) + = - --

Negatieve percepties

Eerlijke handel is een utopie (ik geloof er niet in  - het is onuitvoerbaar) -- --- + +++

Ik denk dat eerlijke handel geen oplossing is (ook niet gedeeltelijk) voor de 
problemen van de producenten in de ontwikkelingslan den - -- + +++

Ik zie niet in wat het kopen van  NON-FOOD fairtrad eproducten me persoonlijk 
kan (zou kunnen) verschaffen - -- +++ +++

BASISSEN 106 313 382 214
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3.3.2. Betrokkenheid en gepercipieerde last

[% geholpen antwoorden; basis: totale steekproef: N  = 1.015]

Groep nr. 1 Groep nr.  2 Groep nr. 3 Groep nr.  4
AANHANGERS TIMIDEN GERESERVEERD WEIGERAARS

Persoonlijke betrokkenheid

Ik denk dat mijn handelingen echt het verschil kunn en maken voor een 
eerlijkere handel +++ + = ---

Ik voel me bij eerlijke handel betrokken +++ + = ---

Door een eerlijk product te kopen, heb ik het  gevo el een goede daad te doen +++ + = --

Door  NON-FOOD fairtradeproducten te kopen, heb ik de indruk een g oede daad 
te doen +++ + = --

Gepercipieerde last

Ik vind dat de inspanning die nodig is om NON-FOOD fairtradeproducten te 
kopen te groot is in vergelijking met de voordelen die eruit voortvloeien = -- +++ =

Het is lastig om  NON-FOOD fairtradeproducten te ko pen (dit lijkt me lastig) = - +++ +

De prijs van NON-FOOD fairtradeproducten is (veel) t e hoog + ++ = +++

Het prijsverschil vormt een echte rem/belemmering o m NON-FOOD
fairtradeproducten te kopen -- -- ++ +++

BASISSEN 106 313 382 214

[Gedrags- en motivationeel profiel van elke groep]
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3.3.3. Vertrouwensniveau en attitudeprofiel

[% geholpen antwoorden; basis: totale steekproef: N  = 1.015]

Groep nr. 1 Groep nr.  2 Groep nr. 3 Groep nr.  4

AANHANGERS TIMIDEN GERESERVEERD WEIGERAARS

Vertrouwensniveau

Ik denk dat de eerlijke labels/logo's echt een eerl ijke aanpak garanderen +++ + = ---

Ik ben ervan overtuigd dat het geld dat wordt ingez ameld door de verkoop van 
producten met een eerlijk label wel degelijk naar d e producenten gaat +++ + = --

De NON-FOOD fairtradeproducten respecteren de Europe se normen voor 
veiligheid en hygiëne perfect ++ + = -

Gedragingen en attitudes

Ik heb in de afgelopen 12 maanden een of meerdere ee rlijke producten gekocht +++ ++ - ---

Als ik voor een bepaald product gemakkelijk het equ ivalent als eerlijk product 
vind, dan zal ik het eerlijke product kopen +++ + = --

Als het van een gelijkwaardige kwaliteit is, dan zo u ik verkiezen om een eerlijk 
product te kopen, ook al is het iets duurder ++ + - ---

Ik zou kunnen overwegen om in de komende 6 maanden een of meerdere NON-
FOOD fairtradeproducten te kopen +++ ++ = --

Ik heb « onlangs » een NON-FOOD fairtradeproduct gek ocht +++ -- --- --

BASISSEN 106 313 382 214

[Gedrags- en motivationeel profiel van elke groep]
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10% 13% 12% 9% 5%

57% 49% 54% 56% 67%

33% 37% 33% 35% 27%

4. Beschrijving van de typologische groepen

4.1. Sociodemografisch profiel

[% geholpen antwoorden; basis: totale steekproef: N  = 1.015]

V1b. U bent: 

V1c. U woont… ?

V1a. U bent:

49% 40% 48% 52% 50%

51% 60% 52% 48% 50%

30% 31% 27% 37% 23%

39% 45% 42% 33% 41%

31% 24% 31% 30% 36%

WEIGERAARS
(N = 214)

TIMIDEN
(N = 313)

GERESERVEERDEN
(N = 382)

AANHANGERS
(N = 106)

TOTAAL
(N = 1.015)

Een man

Een vrouw

Jonger dan 35 jaar

Tussen 35 en 54 jaar

55 jaar en ouder

In Brussel

In Vlaanderen

In Wallonië
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26% 23% 29% 29% 21%

34% 30% 33% 34% 38%

8% 11% 9% 6% 9%

27% 31% 25% 27% 28%

5% 5% 4% 5% 4%

[% geholpen antwoorden; basis: totale steekproef: N  = 1.015]

4.2. Gezinssamenstelling

V1d. Wat is uw gezinsstructuur?

WEIGERAARS
(N = 214)

TIMIDEN
(N = 313)

GERESERVEERDEN
(N = 382)

AANHANGERS
(N = 106)

TOTAAL
(N = 1.015)

Alleenstaand zonder kinderen ten laste

Koppel (al dan niet getrouwd) zonder kinderen 
ten laste

Alleenstaand met kind(eren) ten laste

Koppel (al dan niet getrouwd) met kind(eren) 
ten laste

Andere
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4.3. Socioprofessioneel profiel

V1f. Wat is het laatste diploma dat u hebt behaald ( het hoogste diploma)? 
V1g. Oefent u momenteel voltijds of deeltijds een be roep uit?
V1h. Wat is uw huidige beroep? Of wat was uw laatste /voormalige beroep?

WEIGERAARS
(N = 214)

TIMIDEN
(N = 313)

GERESERVEERDEN
(N = 382)

AANHANGERS
(N = 106)

TOTAAL
(N = 1.015)

27% 33% 32% 24% 23%

26% 26% 25% 26% 25%

26% 19% 24% 29% 28%

22% 22% 20% 21% 25%

Socioprofessionele klasse:

HIGH (CIM 1-2)

MEDIUM HIGH (CIM 3-4)

MEDIUM LOW (CIM 5-6)

LOW (CIM 7-8)
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5. Aankoopgewoonten van eerlijke producten

5.1. Aankoopfrequentie van eerlijke producten

[% geholpen antwoorden; basis: totale steekproef: N  = 1.015]

5% 27% 5% 2% 1%

10% 27% 13% 5% 3%

13% 15% 25% 9% 4%

8% 8% 17% 5% 3%

27% 10% 14% 32% 49%

36% 13% 27% 48% 39%

WEIGERAARS
(N = 214)

TIMIDEN
(N = 313)

GERESERVEERDEN
(N = 382)

AANHANGERS
(N = 106)

TOTAAL
(N = 1.015)

V3g. Ongeveer hoe vaak koopt u eerlijke producten?

Minstens een keer per week

Minstens een keer per maand

Minstens een keer elke 2 tot 3 maand

Minstens 1 tot 2 keer per jaar

Minder vaak dan een keer per jaar

Ik weet het niet
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5.2. Marktpenetratie van eerlijke producten

V3f. Welk(e) type(s) eerlijke producten hebt u in de  afgelopen 12 maanden gekocht?

21% 46% 34% 11% 7%

20% 48% 35% 9% 6%

18% 37% 33% 8% 4%

13% 34% 21% 5% 2%

12% 31% 23% 4% 2%

9% 24% 15% 4% 2%

5% 22% 8% 1% 1%

5% 21% 8% 1% 2%

4% 15% 7% 0% 2%

4% 12% 7% 1% 1%

4% 16% 6% 0% 1%

3% 15% 4% 0%

3% 13% 3% 0% 1%

2% 8% 3% 2%

2% 8% 2% 1% 1%

2% 11% 2% 0% 0%

1% 3% 1% 1% 1%

0% 0% 0% 0%

60% 21% 35% 78% 86%

WEIGERAARS
(N = 214)

TIMIDEN
(N = 313)

GERESERVEERDEN
(N = 382)

AANHANGERS
(N = 106)

TOTAAL
(N = 1.015)

Food

Non-Food

Fruit en groenten (bananen, ananas, …)

Warme dranken (koffie, thee, …)

Zoete kruidenierswaren (chocolade, honing, confituu r, …)

Koude dranken (vruchtensap, wijn, …)

Zoute/hartige kruidenierswaren (rijst, pasta, …) 

Aperitiefhapjes (chips, snacks, pinda's, olijven , …) 
Hygiëne en cosmetica (verzorgings- , 

schoonheidsproducten, ...)
Kledij voor volwassenen

Modeaccessoires (halsdoeken, juwelen, …)

Decoratie (sierdingetjes, beeldjes, vazen, …) 

Onderhoudsproducten

Huislinnen (beddenlakens, tafellakens, badhanddoeke n, …) 

Kinderkledij

Lederwaren (portefeuilles, handtassen, ...)

Tafelkunst (keukengerei, slaschalen, ...)

Kinderspeelgoed en knuffeldieren

Andere

Ik weet het niet
Geen aankoop van producten uit eerlijke handel in 

afgelopen 12 maanden
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5.3. Het bezoek aan eerlijke winkels

V3h. Bent u in de afgelopen 12 maanden naar een wink el geweest die 
gespecialiseerd is in producten uit eerlijke handel ?

74% 26%

46% 54%

60% 40%

85% 15%

91% 9%WEIGERAARS (N = 214)

TIMIDEN (N = 313)

GERESERVEERDEN (N = 382)

AANHANGERS (N = 106)

TOTAAL (N = 1.015)

■ neen ■ ja
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Kleding (T-shirts, broeken, hemden, ...)

Decoratie, decoratieobjecten (sierdingetjes, beeldje s, vazen, kaarsen, …) 
Speelgoed (spelletjes, knuffels, poppen, ...)

Juwelen (armbanden, halskettingen, ringen, oorbelle n, ...)

Lederwaren (portefeuilles, handtassen, riemen, ...)
Meubelen (interieur, tuin, ...)

Schoenen

Elektronische apparaten (informatie, ITC, multimedi a, ...)
Cosmetica (parfum, make-up, ...)

Textiel (katoen, stoffen, ...)

Tafelkunst (vaatwerk, slaschalen, keukengerei, ...)

Onderhouds- en huishoudproducten ((af)was-, schoonma akmiddel, ...)
Verzorgings-, schoonheids-, hygiënische producten ( zeep, shampoo, ...)

Kunst en cultuur (schilderijen, beeldhouwwerken, mu ziek, boeken, ...)
Artisanale producten (objecten in hout, aardewerk, tenen manden, ...) 

Grondstoffen (hout, stenen, ertsen, ...)
Eerlijke merken (Oxfam, Max Havelaar, Fair Trade, . ..)

Modeaccessoires (sjaals, halsdoeken, hoeden, ...)

Huislinnen (beddenlakens, tafellakens, badhanddoeke n, …) 

Accessoires, gerei, werktuigen (zonder verduidelijk ing)
Andere

Ik weet het niet

6. Non-food fairtradeproducten (NFFP)

6.1. Non-food producten die spontaan met eerlijke ha ndel worden geassocieerd

[% SPONTANE antwoorden; base: totale steekproef: N = 1.015]

V4a. Als we het specifiek hebben over NON-FOOD eerli jke producten,  wat zijn dan de eerste 
3 types producten die bij u opkomen?

TOTAL . CONVAINCU TIMIDES DEMOTIVÉS RÉFRACTAI

30% 36% 39% 26% 23%
9% 11% 14% 8% 6%
8% 15% 11% 7% 3%
8% 18% 10% 6% 5%
7% 7% 9% 7% 5%
6% 3% 7% 7% 3%
5% 6% 7% 4% 3%
4% 3% 4% 3% 5%
4% 8% 4% 4% 0%
4% 7% 4% 3% 2%
3% 6% 3% 2% 4%
3% 5% 2% 3% 5%
3% 6% 5% 2% 0%
3% 4% 5% 2% 1%
3% 4% 4% 2% 1%
3% 2% 4% 3% 1%
3% 4% 4% 2% 1%
3% 2% 4% 2% 1%
2% 5% 2% 1% 1%
2% 6% 2% 1% 0%
6% 7% 9% 5% 5%

42% 22% 31% 47% 58%

WEIGERAARS
(N = 214)

TIMIDEN
(N = 313)

GERESERVEERDEN
(N = 382)

AANHANGERS
(N = 106)

TOTAAL
(N = 1.015)

SPONTANE 
antwoorden
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TOTAL . CONVAINCUS TIMIDES DEMOTIVÉS RÉFRACTAIRE

35% 44% 41% 32% 28%

26% 30% 37% 22% 16%

23% 32% 25% 23% 17%

19% 28% 22% 18% 11%

18% 26% 26% 12% 13%

17% 19% 24% 14% 11%

17% 14% 20% 19% 10%

11% 22% 16% 7% 5%

9% 13% 11% 8% 3%

5% 6% 5% 4% 5%

3% 3% 3% 3% 4%

29% 14% 13% 37% 47%

[% geholpen antwoorden; basis: totale steekproef: N  = 1.015]

6.2. Gepercipieerde associatie van non-food product en met 
eerlijke handel (geholpen antwoorden)

V4b. Welke van de volgende types producten associeer t u meer bepaald met eerlijke handel? 
Welke zijn volgens u het meest compatibel met het be eld dat u hebt van  eerlijke handel?

WEIGERAARS
(N = 214)

TIMIDEN
(N = 313)

GERESERVEERDEN
(N = 382)

AANHANGERS
(N = 106)

TOTAAL
(N = 1.015)

40%
unduplicated

score

Kledij voor volwassenen

Decoratie (sierdingetjes, beeldjes, vazen, …) 

Kinderkledij

Kinderspeelgoed en knuffeldieren

Huislinnen (beddenlakens, tafellakens, 
badhanddoeken, …) 

Modeaccessoires (halsdoeken, juwelen, …)

Lederwaren (portefeuilles, handtassen, ...)

Tafelkunst (keukengerei, slaschalen, …)

Hygiëne en cosmetica (verzorgings- , 
schoonheidsproducten, ...)

Onderhoudsproducten

Andere

Ik weet het niet
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een hogere kwaliteit

een gelijkwaardige kwaliteit

een lagere kwaliteit

ik weet het niet

[% geholpen antwoorden; basis: totale steekproef: N  = 1.015]

6.3. Aantrekkelijkheid van de non-food fairtradepro ducten

V4d. Wat is globaal gezien het beeld dat u hebt van d e NON-FOOD 
fairtradeproducten? Is uw beeld ervan...

WEIGERAARS (N = 214)

TIMIDEN (N = 313)

GERESERVEERDEN (N = 382)

AANHANGERS (N = 106)

TOTAAL (N = 1.015) 22% 13% 55% 8%

5% 50% 42%

5% 84% 9%

38% 11% 50%

27% 8% 37% 27% 28%

++ en +

92%

94%

51%

63%

V4e. Wat vindt u van de kwaliteit in vergelijking me t deze van de "gewone" 
(niet-eerlijke) producten? De NON-FOOD fairtradepro ducten zijn over het 

algemeen van …

11% 34% 16% 5% 5%

53% 51% 73% 48% 35%

9% 4% 4% 7% 22%

27% 11% 8% 41% 39%

WEIGERAARS
(N = 214)

TIMIDEN
(N = 313)

GERESERVEERDEN
(N = 382)

AANHANGERS
(N = 106)

TOTAAL
(N = 1.015)

■ Erg negatief
■ Tamelijk negatief
■ Tamelijk positief

■ Ik weet het niet

■ Erg positief
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8% 17% 48% 25%

25% 22% 40% 9%

19% 5% 36% 34% 6%

21% 6% 38% 30% 5%

[% geholpen antwoorden; basis: totale steekproef: N  = 1.015]

6.4. Perceptie van de non-food fairtradeproducten

V4f. In hoeverre bent u het al dan niet eens met de volgende beweringen over NON-FOOD 
fairtradeproducten?
� (++) ���� volkomen mee eens
� (+) ���� eerder mee eens

zijn weinig gekend bij het 
grote publiek

respecteren de Europese 
normen voor veiligheid en 
hygiëne perfect

bevallen me, beantwoorden 
aan mijn verwachtingen / aan 
mijn persoonlijke smaak

zijn goed aangepast aan de 
Belgische markt (aan de 
verwachtingen / de smaak van 
Belgen)

De NON-FOOD fairtradeproducten:

73%

49%

40%

35%

90%

89%

79%

77%

82%

73%

67%

55%

73%

37%

24%

22%

51%

16%

8%

8%

■ (++) ■ (?) ■ (+)■ (--) ■ (-)

� (-) ���� niet echt mee eens
� (--) ���� helemaal niet mee eens
� (?) ���� U weet het niet
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veel hoger

iets hoger

gelijkaardig

iets lager

veel lager

ik weet het niet

[% geholpen antwoorden; basis: totale steekproef: N  = 1.015]

6.5. Perceptie van de prijs van de non-food fairtra deproducten

V4g. Wat denkt u over de prijs in vergelijking met d eze van de "gewone" (niet-eerlijke) 
producten? De prijs van de NON-FOOD fairtradeproduc ten is volgens u ...

V4i. Vormt dit prijsverschil voor u een echte rem/be lemmering om NON-
FOOD fairtradeproducten te kopen? 

20% 15% 19% 16% 33%

51% 61% 69% 45% 33%

12% 14% 10% 14% 12%

2% 2% 1% 2% 3%

0% 0% 1%

14% 9% 2% 23% 18%

64% 43% 44% 82% 88%

36% 57% 56% 18% 12%

WEIGERAARS
(N = 214)

TIMIDEN
(N = 313)

GERESERVEERDEN
(N = 382)

AANHANGERS
(N = 106)

TOTAAL
(N = 1.015)

WEIGERAARS
(N = 140)

TIMIDEN
(N = 272)

GERESERVEERDEN
(N = 221)

AANHANGERS
(N = 80)

TOTAAL
(N = 713)

N = 713

Ja

Neen
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6.6. Potentiële marktpenetratie van non-food fairtra deproducten

V5a. Hebt u al een of meerdere NON-FOOD fairtradepro ducten gekocht?

V5b. Zou u kunnen overwegen om in de komende 6 maand en een of meerdere NON-
FOOD fairtradeproducten te kopen? 

35% 59% 61% 15% 21%

65% 41% 39% 85% 79%

5% 22% 12% 3%

28% 51% 59% 24% 9%

29% 7% 15% 32% 40%

6% 4% 1% 2% 18%

31% 15% 13% 39% 33%

N = 660

WEIGERAARS
(N = 214)

TIMIDEN
(N = 313)

GERESERVEERDEN
(N = 382)

AANHANGERS
(N = 106)

TOTAAL
(N = 1.015)

WEIGERAARS
(N = 172)

TIMIDEN
(N = 121)

GERESERVEERDEN
(N = 323)

AANHANGERS
(N = 44)

TOTAAL
(N = 660)

Ja

Neen

Zeker

Waarschijnlijk wel

Waarschijnlijk niet

Zeker niet

Ik weet het niet
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6.7. Marktpenetratie van non-food fairtradeproducte n

V5a. Hebt u al een of meerdere NON-FOOD fairtradepro ducten gekocht?

V5c. Wanneer was uw laatste aankoop van een NON-FOOD  fairtradeproduct? 

35% 59% 61% 15% 21%

65% 41% 39% 85% 79%

11% 27% 6% 7% 14%

14% 25% 12% 10% 14%

30% 14% 42% 15% 24%

18% 19% 19% 18% 15%

15% 6% 14% 30% 13%

11% 9% 7% 21% 20%

WEIGERAARS
(N = 214)

TIMIDEN
(N = 313)

GERESERVEERDEN
(N = 382)

AANHANGERS
(N = 106)

TOTAAL
(N = 1.015)

WEIGERAARS
(N = 42)

TIMIDEN
(N = 192)

GERESERVEERDEN
(N = 59)

AANHANGERS
(N = 62)

TOTAAL
(N = 355)

Recente 
kopers
N = 197

N = 355

Ja

Neen

Minder dan 1 maand geleden

Tussen 1 en 3 maanden geleden

Tussen 3 en 6 maanden geleden

Tussen 6 en 12 maanden geleden

Tussen 1 en 2 jaar geleden

Meer dan 2 jaar geleden
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TOTAL . CONVAINCUS TIMIDES DEMOTIVÉS RÉFRACTAIRE

28% 45% 24% 21% 18%

27% 23% 33% 15% 13%

18% 28% 17% 26%

16% 20% 17% 16% 4%

15% 25% 15% 5% 8%

14% 24% 11% 10% 14%

13% 23% 9% 11% 19%

13% 12% 14% 16% 4%

12% 24% 8% 11% 12%

12% 20% 11% 10%

7% 8% 16%

6% 4% 4% 5% 20%

[% geholpen antwoorden; basis: recente kopers: N = 197 ]

6.8. Types gekochte producten

V5d. Welk(e) type(s) NON-FOOD fairtradeproducten heb t u in de afgelopen 6 maanden gekocht?
V5e. Wat is het laatste NON-FOOD fairtradeproduct d at u hebt gekocht?

Basis: N = 197 � Recente kopers (< 6 maand)

WEIGERAARS
(N = 21)*

TIMIDEN
(N = 116)*

GERESERVEERDEN
(N = 19)*

AANHANGERS
(N = 41)*

TOTAAL
(N = 197)

* OPGELET: Erg kleine basissen

Laatst gekochte 
product

16%

18%

8%

10%

5%

7%

6%

5%

6%

3%

7%

8%

Decoratie (sierdingetjes, beeldjes, vazen, …) 

Kledij voor volwassenen

Modeaccessoires (halsdoeken, juwelen, …)
Hygiëne en cosmetica (verzorgings- , 

schoonheidsproducten, ...)

Huislinnen (beddenlakens, tafellakens, 
badhanddoeken, …) 

Kinderkledij

Kinderspeelgoed en knuffeldieren

Lederwaren (portefeuilles, handtassen, ...)

Onderhoudsproducten

Tafelkunst (keukengerei, slaschalen, …)

Andere

Ik weet het niet
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6.9. Betrokkenheid tijdens het moment van aankoop

V5f. Welk van de volgende voorstellen illustreert he t best de manier waarop u dit 
NON-FOOD fairtradeproduct hebt gekocht?

15% 15% 15% 10% 22%

34% 30% 31% 57% 43%

24% 19% 30% 10% 15%

17% 27% 17% 12%

10% 9% 7% 11% 20%

WEIGERAARS
(N = 21)*

TIMIDEN
(N = 116)*

GERESERVEERDEN
(N = 19)*

AANHANGERS
(N = 41)*

TOTAAL
(N = 197)

[% geholpen antwoorden; basis: recente kopers: N = 197 ]

Ik heb het toevallig gekocht, ik wist niet 
dat het een fairtradeproduct was op het 

moment dat ik het koos

Ik heb een product gekocht dat aan 
mijn verwachtingen beantwoordde; het 

feit dat het eerlijk is, heeft mijn keuze 
niet beïnvloed 

Ik aarzelde tussen verschillende 
gelijkwaardige producten en het feit dat 

dit een eerlijk product was, heeft mijn 
keuze beïnvloed

Ik wou specifiek een eerlijk product 
kopen

Ik weet het niet (meer)

* OPGELET: Erg kleine basissen

Basis: N = 197 � Recente kopers (< 6 maand)
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31% 55% 52% 22% 5%

26% 48% 38% 22% 7%

20% 45% 32% 11% 4%

15% 22% 16% 16% 9%

14% 24% 24% 8% 2%

4% 6% 5% 3% 2%

2% 3% 2% 1% 4%

18% 3% 5% 25% 34%

26% 14% 18% 29% 39%

7. Aankoopmotieven en -remmingen

7.1. Motieven voor de aankoop van non-food fairtrad eproducten

[% geholpen antwoorden; basis: totale steekproef: N  = 1.015]

V5i. [Recente kopers] Wat zet u ertoe aan om NON-FOOD fairtradeproducten t e kopen?
V5k. [Geen kopers & geen recente kopers] Wat zijn de voornaamste motieven die u ertoe zouden k unnen 

brengen om meer NON-FOOD fairtradeproducten te kope n?

WEIGERAARS
(N = 214)

TIMIDEN
(N = 313)

GERESERVEERDEN
(N = 382)

AANHANGERS
(N = 106)

TOTAAL
(N = 1.015)

Uit solidariteit met de kleine producenten

Om een goede daad te doen

Uit protest tegen de huidige praktijken in de 
wereldhandel

De nieuwsgierigheid, om deze producten te 
testen

Uit een moreel / ethisch plichtsgevoel

Omdat het in de mode is, het "in" is

Andere

Ik weet het niet

Niets speciaals, ik koop producten die me 
bevallen en ik zou dezelfde kopen mochten 

ze niet fair trade zijn
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7.2. Remmingen voor de aankoop van non-food fairtra deproducten

V5j. Wat houdt er u tegen om meer NON-FOOD fairtrade producten te kopen? Gelieve de 3 
voornaamste redenen aan te duiden waarom u geen (of  niet vaker) NON-FOOD 

fairtradeproducten koopt.

[% geholpen antwoorden; basis: totale steekproef: N  = 1.015]

* NFFP = non-food fairtradeproducten

23% 14% 12% 30% 29%

21% 20% 22% 24% 16%

15% 9% 8% 18% 23%

14% 11% 18% 15% 9%

14% 16% 17% 15% 8%

14% 11% 13% 18% 11%

13% 21% 14% 14% 6%

13% 10% 12% 15% 11%

11% 7% 5% 16% 12%

11% 12% 11% 12% 8%

10% 11% 9% 10% 10%

5% 2% 1% 5% 12%

3% 1% 1% 2% 9%

2% 4% 2% 1% 2%

11% 2% 3% 15% 19%

9% 5% 6% 11% 11%

20% 39% 37% 5% 11%

WEIGERAARS
(N = 214)

TIMIDEN
(N = 313)

GERESERVEERDEN
(N = 382)

AANHANGERS
(N = 106)

TOTAAL
(N = 1.015)

29%
unduplicated

score

De NFFP zijn vaak te duur
Ze worden niet verkocht in de winkels / supermarkte n die 

ik gewoonlijk bezoek
Ik ben niet zeker dat het geld wel degelijk naar de  

producenten teruggaat
Ze worden enkel in winkels verkocht die gespecialis eerd 

zijn in eerlijke handel
Ze zijn niet gemakkelijk in de rekken op te merken (niet 

zichtbaar genoeg)
Ik denk hier niet aan wanneer ik aan het kopen ben

Er is nooit (of zeer zelden) reclame over NFFP 

Ik heb niet genoeg informatie over de NFFP 

Ik ken geen enkel NFFP

Er is niet genoeg keuze

Er zijn nooit (of zeer zelden) promoties/prijskorti ngen op 
de NFFP 

Dat interesseert me niet

Ik ben geen aanhanger van de aanpak van eerlijke ha ndel

Andere

Ik weet het niet
Niets speciaals, ik koop de producten die ik nodig heb/die 

ik zin heb om te kopen, ongeacht of ze eerlijk zijn

Recente kopers
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7.3. Potentiële aankooptriggers

V5l. Gelieve aan te duiden in hoeverre de volgende i nitiatieven u ertoe zouden kunnen aanzetten om meer 
NON-FOOD fairtradeproducten te kopen. Voor elk init iatief duidt u aan of dit u er …
� (++) ���� Sterk
� (+) ���� Tamelijk

… toe zou aanzetten om meer NON-FOOD fairtradeproducte n te kopen? 

� (-) ���� Eerder weinig 
� (--) ���� Helemaal niet
� (?) ���� U weet het niet

9%4%18% 47% 22%

9%4%19% 44% 23%

10%3%22% 47% 18%

10%4%22% 44% 21%

9%4%22% 40% 24%

10%4% 24% 44% 18%

11%4% 25% 45% 16%

10%8% 27% 40% 15%

69%

65%

61%

55%

++ en +

65%

64%

62%

■ (++) ■ (?) ■ (+)■ (--) ■ (-)

68%

Promoties/prijskortingen op de NON-FOOD fairtradepr oducten 

Reclame voor de NON-FOOD fairtradeproducten

De verkrijgbaarheid van NON-FOOD fairtradeproducten  in de winkels 
die u gewoonlijk bezoekt 

De verkrijgbaarheid van NON-FOOD fairtradeproducten  in de 
supermarkten, hypermarkten, …

Informatie over de positieve effecten van de aankoo p van NON-FOOD 
fairtradeproducten voor de producenten in ontwikkel ingslanden

Concrete informatie over de werking van eerlijke ha ndel (hoe dat 
concreet in zijn werk gaat)

Informatie over de criteria die moeten worden geres pecteerd opdat 
een NON-FOOD fairtradeproduct het label "eerlijk" v erkrijgt

Informatie over de controles die worden uitgevoerd om te 
garanderen dat de eerlijke aanpak wordt gerespectee rd 
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[Potentiële aankooptriggers]

Verdeling van de ++ en + naargelang de typologische groepen

La disponibilité de produits équitables NON-ALIMENT AIRES 
dans les magasins que vous fréquentez habituellemen t

La disponibilité de produits équitables NON-ALIMENT AIRES 
dans les grandes surfaces (hypermarchés, supermarch é…)

Des informations sur les effets positifs de l’achat  de produits 
équitables NON-ALIMENTAIRES pour les producteurs de s pays 

en voie de développement 

Des informations sur les contrôles effectués afin d e s’assurer 
du respect de la démarche équitable

Des promotions/réductions de prix sur les produits équitables 
NON-ALIMENTAIRES

Des informations concrètes sur le fonctionnement du  
commerce équitable (comment ça marche concrètement ?)

Des informations sur les critères à respecter pour qu’un 
produit NON-ALIMENTAIRE obtienne le label « équitab le »

De la publicité pour les produits équitables 
NON-ALIMENTAIRES

TOTAL . CONVAINCUS TIMIDES DEMOTIVÉS RÉFRACTAIRE

69% 95% 86% 68% 32%

68% 92% 86% 66% 32%

65% 95% 83% 63% 28%

65% 89% 81% 63% 31%

64% 87% 78% 63% 36%

62% 93% 77% 60% 29%

61% 89% 77% 58% 27%

55% 83% 71% 53% 22%

WEIGERAARS
(N = 214)

TIMIDEN
(N = 313)

GERESERVEERD
(N = 382)

AANHANGERS
(N = 106)

TOTAAL
(N = 1.015)

V5l. Gelieve aan te duiden in hoeverre de volgende i nitiatieven u ertoe zouden kunnen aanzetten om meer 
NON-FOOD fairtradeproducten te kopen? Voor elk init iatief duidt u aan of dit u er …
� (++) ���� Sterk
� (+) ���� Tamelijk

… toe zou aanzetten om meer NON-FOOD fairtradeproducte n te kopen? 

� (-) ���� Eerder weinig 
� (--) ���� Helemaal niet
� (?) ���� U weet het niet

Promoties/prijskortingen op de NON-FOOD 
fairtradeproducten 

Reclame voor de NON-FOOD fairtradeproducten

De verkrijgbaarheid van NON-FOOD fairtradeproducten  in de 
winkels die u gewoonlijk bezoekt 

De verkrijgbaarheid van NON-FOOD fairtradeproducten  in de 
supermarkten, hypermarkten, …

Informatie over de positieve effecten van de aankoo p van 
NON-FOOD fairtradeproducten voor de producenten in 

ontwikkelingslanden

Concrete informatie over de werking van eerlijke ha ndel (hoe 
dat concreet in zijn werk gaat)

Informatie over de criteria die moeten worden geres pecteerd 
opdat een NON-FOOD fairtradeproduct het label "eerl ijk" 

verkrijgt

Informatie over de controles die worden uitgevoerd om te 
garanderen dat de eerlijke aanpak wordt gerespectee rd 

[% geholpen antwoorden; basis: totale steekproef: N  = 1.015]
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8. Integratie van de non- food faitradeproducten                                                                     
in de « klassieke » distributiekanalen

8.1. Integratiepotentieel per product: niet-geïnteg reerde NFFP vs geïntegreerde NFFP 

[% geholpen antwoorden; basis: totale steekproef: N  = 1.015]

V6a. Beeldt u zich in dat u zich in uw gewoonlijke
winkel en/of supermarkt bevindt en dat u een
product wenst te kopen. U weet dat er een
gelijkaardig product bestaat in een winkel die
gespecialiseerd is in eerlijke handel en die zich
enkele straten verder bevindt. Zou u naar deze
fairtradewinkel gaan om het eerlijke product te
kopen mocht het gaan om de volgende producten:

V6b. Beeldt u zich in dat u zich in uw
gewoonlijke winkel en/of supermarkt
bevindt. U twijfelt tussen twee gelijkaardige
producten (gelijkaardige vorm, kwaliteit,
materialen en prijs) die zich in dezelfde
winkelgang bevinden. Het ene is een eerlijk
product, het andere niet. Zou u kiezen voor
het fairtradeproduct mocht het gaan om de
volgende producten:

59% 41%

60% 40%

60% 40%

62% 38%

62% 38%

63% 37%

64% 36%

67% 33%

67% 33%

67% 33%

34% 66%

35% 65%

36% 64%

39% 61%

37% 63%

42% 58%

39% 61%

45% 55%

40% 60%

42% 58%

NIET-GEÏNTEGREERD GEÏNTEGREERD

■ neen ■ ja ■ neen ■ ja

+25%

+25%

+24%

+23%

+25%

+21%

+25%

+22%

+27%

+25%

∆ JA

een tafellaken

een vaas

een slaschaal

een knuffeldier (of een stuk speelgoed)

een trui

een kinderkledingstuk

een halsdoek

een portefeuille

een stuk zeep

een vaatwerkproduct
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[Integratiepotentieel per product: niet-geïntegreer de
NFFP VS geïntegreerde NFFP]

Verdeling van het « ∆ JA » naargelang de typologische groepen

27% 21% 27% 31% 23%

25% 28% 26% 27% 22%

25% 20% 27% 28% 20%

25% 13% 24% 29% 27%

25% 17% 24% 28% 24%

25% 20% 26% 28% 19%

24% 19% 27% 26% 20%

23% 14% 25% 24% 27%

22% 21% 24% 21% 22%

21% 18% 21% 25% 16%

24% 19% 25% 27% 22%

WEIGERAARS
(N = 214)

TIMIDEN
(N = 313)

GERESERVEERDEN
(N = 382)

AANHANGERS
(N = 106)

TOTAAL
(N = 1.015)

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

een tafellaken

een vaas

een slaschaal

een knuffeldier (of een stuk speelgoed)

een trui

een kinderkledingstuk

een halsdoek

een portefeuille

een stuk zeep

een vaatwerkproduct

gemiddelde

[% geholpen antwoorden; basis: totale steekproef: N  = 1.015]
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8.2. Globaal integratiepotentieel

[% geholpen antwoorden; basis: totale steekproef: N  = 1.015]

V7a. Indien de NON-FOOD fairtradeproducten zouden word en verkocht in de winkels die u 
gewoonlijk bezoekt, denkt u dat u er dan vaker zou ko pen? 

15% 14% 52% 16%

40% 52%

5%5% 67% 23%

22% 15% 53% 8%

21% 9% 31% 35%WEIGERAARS (N = 214)

TIMIDEN (N = 313)

GERESERVEERDEN (N = 382)

AANHANGERS (N = 106)

TOTAAL (N = 1.015) 68%

92%

38%

++ en +

89%

61%

■ ik weet het niet ■ zeker■ zeker niet ■ waarschijnlijk niet ■ waarschijnlijk wel
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8.3. Onthaal van de integratie van non-food 
fairtradeproducten in supermarkten

[% geholpen antwoorden; basis: totale steekproef: N  = 1.015]

V7b. Vindt u dat bepaalde NON-FOOD fairtradeproducte n in supermarkten, 
hypermarkten,... zouden moeten worden verkocht zoals al het geval is voor 

bepaalde eerlijke voedingsproducten? 

56% 77% 73% 50% 31%

4% 2% 2% 10%

40% 23% 25% 48% 59%

WEIGERAARS
(N = 214)

TIMIDEN
(N = 313)

GERESERVEERDEN
(N = 382)

AANHANGERS
(N = 106)

TOTAAL
(N = 1.015)

Voorstanders
N = 564

Tegenstanders
N = 38

Ja

Neen

Ik weet het niet
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[Onthaal van de integratie van non-food fairtradepr oducten in 
supermarkten]

« De CONS »

Basis: N = 38* � Zijn tegen de verkoop van NFFP in supermarkten

V7d. Waarom vindt u dat de NON-FOOD fairtradeproduct en niet in supermarkten, 
hypermarkten,... zouden moeten worden verkocht?

* OPGELET: 
Erg kleine basissen

20%

19%

18%

11%

10%

8%

7%

5%

5%

14%

16%

N = 38*

Past niet bij het imago van eerlijke handel

Ik zie het nut niet (ik geloof er niet in)

Eerlijke producten zijn te duur

Risico op prijsverhoging onder druk van de 
supermarkten (marge)

Ik ga liever naar een gespecialiseerde winkel

Risico op verwarring tussen eerlijke 
producten en de andere

Het is beter om de "lokale" producten te 
favoriseren

Te kleine productie van eerlijke producten

Risico op het verdwijnen van 
gespecialiseerde winkels in eerlijke handel

Andere

Ik weet het niet

[% SPONTANE antwoorden; basis: Zijn geen voorstander van de ver koop van NFFP in supermarkten: N = 38]

SPONTANE 
antwoorden
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[Onthaal van de integratie van non-food fairtradepr oducten in 
supermarkten]

« De PROS »

Basis: N = 564 � Zijn voor de verkoop van NFFP in supermarkten

V7c. Waarom vindt u dat de NON-FOOD fairtradeproduct en in supermarkten, hypermarkten,... 
zouden moeten worden verkocht?

TOTAL . CONVAINCU TIMIDES DEMOTIVÉS RÉFRACTAI

28% 26% 26% 30% 29%

24% 26% 23% 23% 31%

23% 23% 25% 24% 13%

22% 34% 20% 21% 16%

18% 12% 17% 17% 35%

15% 26% 15% 11% 9%

12% 11% 13% 12% 10%

11% 19% 12% 9% 6%

11% 7% 12% 10% 14%

7% 7% 7% 6% 9%

6% 10% 8% 3% 2%

5% 10% 6% 4% 1%

3% 5% 3% 3% 4%

3% 4% 4% 2%

2% 1% 3% 1%

2% 1% 2% 1% 2%

1% 2% 3%

3% 1% 3% 4% 2%

4% 2% 3% 5% 5%
WEIGERAARS

(N = 64)
TIMIDEN
(N = 229)

GERESERVEERDEN
(N = 189)

AANHANGERS
(N = 82)

TOTAAL
(N = 564)

SPONTANE 
antwoorden

De toegang tot de NFFP vergemakkelijken (verkrijgba ar voor iedereen)

De last inperken (gemakkelijker - One Stop Shopping)
De verkoop - het verkoopspotentieel doen stijgen

De zichtbaarheid en bekendheid van NFFP verhogen (b ewustmaking)

Mogelijkheid op een (meer) objectieve vergelijking met andere producten

Aanwezigheid in gedachten verhogen (men denkt eraan  door ze te zien)

Een breder publiek raken (aantal potentiële kopers)

"Sociaal bewustheid" bevorderen (solidariteit, goed e daad, ...)

Het aanbod diversifiëren (het aanbod uitbreiden) – k euzevrijheid
De prijzen verlagen

De return voor de producenten verhogen

Het is logisch (producten zoals de andere - al het g eval voor voeding)

Om de concurrentie te laten spelen (eerlijke concur rentie)

Promoten - profiteren van de marketing van de grote ketens

Het is een goed idee (zonder verduidelijking)

De groei van de productie bevorderen

De distributiekanalen diversifiëren

Andere

Ik weet het niet

[% SPONTANE antwoorden; basis: Zijn voorstander van de verkoop van NFFP in supermarkten: N = 564]
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8.4. Te privilegiëren integratiewijze

V7g. Wat zou volgens u de beste manier zijn om de NON- FOOD fairtradeproducten in de 
supermarkten, hypermarkten,... te integreren?

V7g. Indien de NON-FOOD fairtradeproducten zouden wor den "gemengd" met de andere, denkt u dan dat 
u er zou kunnen kopen  zonder zelfs te beseffen dat he t om fairtradeproducten gaat?

Basis: N = 564 � Zijn voor de verkoop van NFFP in supermarkten

6% 15% 63% 13%

5%7% 24% 42% 22%

5%12% 71% 11%

8% 15% 61% 14%

8%6%12% 69% 6%WEIGERAARS (N = 64)

TIMIDEN (N = 229)

GERESERVEERDEN (N = 189)

AANHANGERS (N = 82)

TOTAAL (N = 564)

56% 50% 53% 59% 63%

28% 33% 29% 26% 20%

13% 14% 13% 13% 14%

3% 2% 4% 2% 3%

WEIGERAARS
(N = 64)

TIMIDEN
(N = 229)

GERESERVEERDEN
(N = 189)

AANHANGERS
(N = 82)

TOTAAL
(N = 564)

■ Zeker niet 
■ Waarschijnlijk niet
■ Waarschijnlijk wel

■ Ik weet het niet

■ Zeker
« Toevallig »

aankooppotentieel

Elk NON-FOOD fairtradeproduct zou naast de gelijkaa rdige 
niet-eerlijke producten moeten worden geplaatst 

In elke afdeling/rayon zou er een deel moeten zijn dat 
specifiek gewijd is aan alle NON-FOOD fairtradeprod ucten 

van deze afdeling/rayon

Alle NON-FOOD fairtradeproducten zouden moeten 
worden gegroepeerd in een specifieke afdeling/rayon  (of 

een deel van een afdeling/rayon) van de winkel

Ik weet het niet

[% geholpen antwoorden; basis: Zijn voorstander van  de verkoop van NFFP in supermarkten: N = 564]
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8.5. Producten die men prioritair verwacht

V7f. Welke types NON-FOOD fairtradeproducten zou men "in de eerste plaats/prioritair" 
moeten verkopen in de supermarkten, hypermarkten,.. .?

Basis: N = 564 � Zijn voor de verkoop van NFFP in supermarkten

54% 61% 57% 51% 46%

51% 64% 54% 46% 39%

50% 59% 54% 41% 48%

47% 60% 49% 38% 46%

44% 50% 49% 41% 33%

43% 43% 48% 41% 29%

40% 46% 46% 33% 31%

39% 53% 41% 33% 34%

37% 44% 39% 35% 27%

37% 55% 39% 30% 25%

2% 3% 2% 1% 2%

7% 2% 3% 11% 13%

WEIGERAARS
(N = 64)

TIMIDEN
(N = 229)

GERESERVEERDEN
(N = 189)

AANHANGERS
(N = 82)

TOTAAL
(N = 564)

Huislinnen (beddenlakens, tafellakens, 
badhanddoeken, …) 

Hygiëne en cosmetica (verzorgings- , 
schoonheidsproducten, ...)

Onderhoudsproducten

Kledij voor volwassenen

Tafelkunst (keukengerei, slaschalen, …)

Lederwaren (portefeuilles, handtassen, ...)

Modeaccessoires (halsdoeken, juwelen, …)

Kinderkledij

Decoratie (sierdingetjes, beeldjes, vazen, …) 

Kinderspeelgoed en knuffeldieren

Andere

Ik weet het niet

[% geholpen antwoorden; basis: Zijn voorstander van  de verkoop van NFFP in supermarkten: N = 564]
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8.6. Verwachtingen op het vlak van « branding »

V7i. Naar welke van de volgende voorstellen zou uw vo orkeur uitgaan wat betreft de 
manier om NON-FOOD fairtradeproducten in de superma rkten, hypermarkten,... 

te verkopen?

Basis: N = 564 � Zijn voor de verkoop van NFFP in supermarkten

[% geholpen antwoorden; basis: Zijn voorstander van  de verkoop van NFFP in supermarkten: N = 564]

16% 11% 21% 14% 14%

11% 9% 11% 9% 18%

14% 9% 13% 17% 21%

51% 65% 48% 52% 39%

8% 6% 8% 8% 8%

WEIGERAARS
(N = 64)

TIMIDEN
(N = 229)

GERESERVEERDEN
(N = 189)

AANHANGERS
(N = 82)

TOTAAL
(N = 564)

"Specifieke" merken van eerlijke 
handel (die enkel eerlijke producten 

zouden verkopen)

Gekende merken waarvan bepaalde 
producten het label "fair trade " 

zouden dragen

De huismerken (m.a.w. de merken 
van de supermarkten zelf) waarvan 
bepaalde producten het label " fair 

trade " zouden dragen 

Maakt weinig uit, zolang de eerlijke 
producten duidelijk 

herkenbaar/identificeerbaar zijn

Ik weet het niet
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8% 14% 48% 29%

9% 15% 48% 26%

9% 15% 48% 26%

10% 17% 43% 28%

11% 18% 48% 20%

12% 18% 48% 20%

12% 18% 46% 20%

12% 20% 46% 20%

12% 22% 47% 15%

15% 23% 41% 18%

19% 6% 38% 28% 8%

19% 10% 39% 23% 8%

14% 18% 45% 18% 5%

V7e. Ongeacht uw mening; kunt u aanduiden in hoeverr e u het al dan niet eens bent met de volgende bewer ingen 
over de verkoop van NON-FOOD fairtradeproducten in supermarkten?
� (++) ���� volkomen mee eens
� (+) ���� eerder mee eens

� (-) ���� niet echt eens
� (--) ���� helemaal niet eens
� (?) ���� u weet het niet

8.7. Geholpen evaluatie van de integratie van non-f ood 
fairtradeproducten in supermarkten

[% geholpen antwoorden; basis: totale steekproef: N  = 1.015]

77%

71%

65%

62%

++ en +

69%

68%

66%

59%

37%

24%

■ (++) ■ (?) ■ (+)■ (--) ■ (-)

Het feit dat NON-FOOD fairtradeproducten in supermarkten worden verkocht ... 

75%

74%

31%

zou het mogelijk maken om de NFFP beter te leren ke nnen (om de 
zichtbaarheid van deze producten bij het grote publ iek te verhogen) 

zou het u mogelijk maken om de NFFP te vergelijken met de 
gelijkaardige niet- eerlijke producten 

zou eerlijke handel voor iedereen "toegankelijk" ma ken 

zou een uitstekend idee zijn 

zou een positieve impact hebben op het beeld van su permarkten die 
deze NFFP aanbieden 

zou het mogelijk maken om een bepaald verkoopsvolum e voor de 
producenten te garanderen 

zou het  mogelijk maken om de verkoop van NFFP te v erhogen  en 
dus het loon van de producenten te verhogen  

zou u meer zin geven om NFFP te kopen 

zou een positieve impact hebben op het beeld dat u hebt van eerlijke 
handel in het algemeen  

zou het mogelijk maken om de prijs van de NFFP te v erlagen 

zou de producenten verplichten om boven hun product iecapaciteit te 
produceren  

zou enkel de verdelers rijker maken zonder enig(e) voordeel/winst 
voor de producenten  

zou u doen twijfelen aan de geloofwaardigheid van d e eerlijke aanpak 
(u zou er minder vertrouwen in hebben)  
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[Geholpen evaluatie van de integratie van non-food 
fairtradeproducten in supermarkten]

[% geholpen antwoorden; basis: totale steekproef: N  = 1.015]

Verdeling van de ++ en + volgens de typologische groepen

V7e. Ongeacht uw mening bij de vorige vraag; kunt u aanduiden in hoeverre u het al dan niet eens bent m et de 
volgende beweringen over de verkoop van NON-FOOD fa irtradeproducten in supermarkten?

TOTAL . CONVAINCU TIMIDES DEMOTIVÉS RÉFRACTAIR

77% 96% 93% 75% 49%

75% 92% 91% 73% 46%

74% 95% 92% 73% 42%

71% 94% 89% 70% 35%

69% 93% 89% 65% 33%

68% 95% 85% 66% 35%

66% 93% 83% 64% 33%

65% 94% 86% 62% 27%

62% 87% 82% 63% 22%

59% 74% 70% 57% 38%

37% 54% 40% 37% 21%

31% 44% 26% 33% 29%

24% 35% 25% 25% 14%

WEIGERAARS
(N = 214)

TIMIDEN
(N = 313)

GERESERVEERDEN
(N = 382)

AANHANGERS
(N = 106)

TOTAAL
(N = 1.015)

Het feit dat NON-FOOD fairtradeproducten in supermarkten worden verkocht ... 

zou het mogelijk maken om de NFFP beter te leren ke nnen (om de 
zichtbaarheid van deze producten bij het grote publ iek te verhogen) 

zou het u mogelijk maken om de NFFP te vergelijken met de 
gelijkaardige niet- eerlijke producten 

zou eerlijke handel voor iedereen "toegankelijk" ma ken 

zou een uitstekend idee zijn 

zou een positieve impact hebben op het beeld van su permarkten die 
deze NFFP aanbieden 

zou het mogelijk maken om een bepaald verkoopsvolum e voor de 
producenten te garanderen 

zou het  mogelijk maken om de verkoop van NFFP te v erhogen  en 
dus het loon van de producenten te verhogen  

zou u meer zin geven om NFFP te kopen 

zou een positieve impact hebben op het beeld dat u hebt van eerlijke 
handel in het algemeen  

zou het mogelijk maken om de prijs van de NFFP te v erlagen 

zou de producenten verplichten om boven hun product iecapaciteit te 
produceren  

zou enkel de verdelers rijker maken zonder enig(e) voordeel/winst 
voor de producenten  

zou u doen twijfelen aan de geloofwaardigheid van d e eerlijke aanpak 
(u zou er minder vertrouwen in hebben)  
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8.8. Te privilegiëren ketens

[% geholpen antwoorden; basis: totale steekproef: N  = 1.015]

V7j. Beeldt u zich in dat de NON-FOOD fairtradeproduc ten morgen verkrijgbaar zijn in supermarkten. Welke 
supermarkten uit de volgende lijst zouden volgens u  het meest geschikt zijn om er NON-FOOD 
fairtradeproducten te verkopen? In welke keten(s) zo u u het gemakkelijkst eerlijke NON-FOOD 

producten zien verschijnen?

Carrefour

Colryut

Delhaize

Aldi

Lidl

Cora

Makro

Intermarché

Match

Mestdagh

Autre(s) (préciser)

Je ne sais pas

63% 63% 67% 65% 47%

58% 55% 62% 54% 62%

53% 65% 61% 43% 40%

19% 23% 17% 20% 21%

18% 20% 17% 17% 23%

17% 17% 16% 20% 9%

11% 7% 10% 10% 20%

5% 5% 5% 4% 5%

2% 1% 2% 3% 3%

2% 3% 1% 1%

3% 6% 1% 2% 5%

4% 2% 2% 6% 6%

WEIGERAARS
(N = 214)

TIMIDEN
(N = 313)

GERESERVEERDEN
(N = 382)

AANHANGERS
(N = 106)

TOTAAL
(N = 1.015)

Andere

Ik weet het niet
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Synthese
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Belangrijkste resultaten

Percepties en houdingen over eerlijke handel

� 84% van de respondenten verklaart gehoord te hebben over eerlijke handel (EH) vooraleer de
definitie te hebben gelezen:

� Dit aandeel is duidelijk hoger bij de Franstaligen (89%) en bij de ‘ouderen’ (90%)

� Na het lezen van de definitie stijgt de naamsbekendheid van EH naar 91%

� We merken dat de jongeren een iets lagere naamsbekendheid van het begrip EH
hebben (22% van hen verklaart niet in staat te zijn om EH aan een derde uit te leggen)

� EH wordt (erg) positief gezien door de respondenten

� Toch zien we een kleine kloof tussen:

� de « globale » perceptie van EH die erg positief lijkt te zijn

� en de perceptie van EH voor non-food producten die nog steeds positief is, maar
toch duidelijk in mindere mate (voornamelijk omdat de aankoop van deze
producten als lastig wordt beschouwd).
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Belangrijkste resultaten

Gedragstypologie met betrekking tot eerlijke handel

Dankzij de gedragstypologie konden 4 groepen naar voren worden gebracht waarvan de belangrijkste
gedragskenmerken hieronder worden samengevat:

� De « AANHANGERS » (� vrouwen, � 35-54 jaar, � Vlaanderen, � met kinderen, � hoge SPK)

� Ze zijn op alle (of bijna alle) vlakken overtuigd over de eerlijke aanpak

� Ze hebben vertrouwen in de eerlijke labels en merken en zijn persoonlijk betrokken bij
het aankoopproces

� Ze vinden dat er slechts weinig last verbonden is aan het kopen van eerlijke producten
(food of non-food) en indien het een last is, dan is dit niet voldoende om hen als
aanhanger af te remmen

� De « TIMIDEN » (� hoge SPK, goede verdeling wat betreft de andere criteria)

� Ze hebben een eerder positieve mening over eerlijke handel, zowel op het vlak van de
globale perceptie van de aanpak, als wat betreft het vertrouwen erin

� Voor hen is er zo goed als geen enkele last om aanhanger ervan te zijn

� MAAR , met name door een gebrek aan motivering, zet men niet de stap naar
persoonlijke betrokkenheid en dus een regelmatige aankoop (men zou hen kunnen
beschouwen als « latente aanhangers »)

SPK = socioprofessionele klasse
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Belangrijkste resultaten

� De « GERESERVEERDEN » (� <35 jaar, goede verdeling wat betreft de andere criteria)

� Ze hebben een meer gemengde perceptie van eerlijke handel

� Voor hen is de eerlijke aanpak op zich geen slecht gegeven, maar men betreurt vooral
het gebrek aan doeltreffendheid van deze aanpak en het gebrek aan de
overeenstemming van de non-food fairtradeproducten met de Belgische markt en hun
persoonlijke verwachtingen

� Voor hen is het vooral de gepercipieerde last die een echte rem vormt om aanhanger te
worden van de eerlijke aanpak (inspanningen die als erg groot worden beschouwd in
vergelijking met de gehoopte resultaten)

� Het is dus niet de eerlijke aanpak op zich die hen stoort, maar eerder de manier waarop
dit momenteel wordt toegepast/voorgesteld aan de consument

� De « WEIGERAARS » (� <35 jaar, � >55 jaar, � Vlaanderen, � Brussel, � Wallonië)

� Ze hebben duidelijk een negatieve mening over de eerlijke aanpak op zich

� Men beschouwt het als irrealistisch en ze zien het absoluut niet als een oplossing om de
producenten uit ontwikkelingslanden te helpen (nutteloos en ondoeltreffend)

� Men voelt zich daarom absoluut niet aangesproken en deze respondenten zijn ook niet
(zo goed als niet) betrokken bij deze aanpak
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Belangrijkste resultaten

De eerlijke producten

� We zien dat de marktpenetratie van non-food fairtradeproducten duidelijk achteruit hinkt op deze
van eerlijke voedingsproducten

� 1 respondent op 4 verklaart in de afgelopen 12 maanden een eerlijke winkel te hebben bezocht
(dit aandeel is logischerwijs groter bij de « AANHANGERS » en de « TIMIDEN »)

� Wat de non-food producten betreft:

� Zowel spontaan als geholpen wordt kleding het vaakst geassocieerd met non-food
fairtradeproducten

� 42% van de respondenten noemt spontaan echter geen enkel non-food product dat ze
met eerlijke handel zouden associëren (dit aandeel blijft evenwel ook hoog (29%)
wanneer we de respondenten antwoorden suggereren (op een geholpen manier))

� Eerlijke producten genieten globaal gezien van een positief beeld en we observeren hier
opvallende verschillen tussen de 4 typologische groepen:

� 42% van de « AANHANGERS » heeft een erg positief beeld

� 84% van de « TIMIDEN » heeft een tamelijk positief beeld

� 38% van de « GERESERVEERDEN » heeft noch een positief noch een negatief
beeld

� 45% van de « WEIGERAARS » heeft een tamelijk (37%) of zeer (8%) negatief
beeld
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Belangrijkste resultaten

� De meerderheid van de respondenten vindt dat de NFFP van een gelijkwaardige
kwaliteit zijn als de kwaliteit van « gewone » producten

- De « AANHANGERS » vinden meer dan de anderen (34%) dat de NFFP van een
hogere kwaliteit zijn dan de klassieke producten

- zo ook vinden meer « WEIGERAARS » (22%) dat de NFFP van een lagere
kwaliteit zijn

� Ongeacht de typologische groep vindt 71% van de respondenten dat de prijs van NFFP
iets (51%) of veel (20%) hoger is dan die van « gewone » producten

� Voor 64% van hen (hetzij 45% van de totale steekproef) vormt de perceptie van een
hogere prijs van de NFFP een echte aankooprem (in het bijzonder voor de
« GERESERVEERDEN » en de « WEIGERAARS »)

� 35% verklaart al minstens één keer een of meerdere non-food fairtradeproducten te
hebben gekocht

- Dit aandeel ligt significant hoger bij de « AANHANGERS » (59%), waarvan meer
dan de helft deze aankoop in de afgelopen 3 maanden deed

- en bij de « TIMIDEN » (61%); bij de grote meerderheid van hen vond deze
aankoop daarentegen meer dan 3 maanden geleden plaats

NFFP = non-food fairtradeproducten
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Belangrijkste resultaten

� Slechts 17% van de respondenten zocht specifiek een eerlijk product op het moment van
aankoop

� Voor 24% van de respondenten heeft het eerlijke karakter de eindbeslissing beïnvloed
(maar niet de beginkeuze) en voor 49% had de factor fair trade geen enkele impact op
het aankoopproces

� Deze resultaten reflecteren goed wat naar voren kwam tijdens de kwalitatieve fase:
« het eerlijke karakter kan de balans doen doorslaan, maar over het algemeen
koopt men geen product omdat het fair trade is ».

De aankoopremmen en -motieven voor non-food fairtradeprod ucten

� De 2 voornaamste motieven voor de aankoop van NFFP die door de respondenten worden geuit:

� De solidariteit met de kleine producenten (31%)

� En het gevoel een goede daad te doen (26%)

… Toch antwoordt 26% van de respondenten dat « niets in het bijzonder » hen ertoe aanzet /
zou aanzetten om NFFP te kopen (ze kopen producten die hen bevallen, ongeacht of ze
eerlijk zijn of niet)
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Belangrijkste resultaten

� De belangrijkste remmingen voor het aankopen van NFFP zijn:

� Het gebrek aan beschikbaarheid van deze producten (29% unduplicated score)

- 21% omdat de NFFP niet verkocht worden in de winkels die gewoonlijk worden
bezocht

- 14% omdat de NFFP enkel in gespecialiseerde winkels worden verkocht

� De perceptie van een te hoge prijs: 23% (meer bepaald voor de
« GERESERVEERDEN » en de « WEIGERAARS »)

� De twijfel of het geld wel degelijk naar de producenten terugvloeit: 15%

� De beschikbaarheid (gemakkelijk verkrijgbaar) blijkt de voornaamste trigger te zijn voor de
aankoop van non-food fairtradeproducten:

� 69% van de respondenten verklaart dat de verkrijgbaarheid van de NFFP in de winkels
die men gewoonlijk bezoekt hen er sterk (22%) of eerder wel (47%) toe zou aanzetten
om er meer te kopen (kwantitatief gezien)

� Deze cijfers zijn zo goed als gelijkaardig (68%) voor de beschikbaarheid van NFFP in
supermarkten
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Belangrijkste resultaten

� Zo ook verklaart 68% van de respondenten dat de beschikbaarheid van NFFP in de
winkels die men gewoonlijk bezoekt hen er zeker (16%) of waarschijnlijk (52%) zou toe
kunnen aanzetten om ze vaker te kopen (in termen van frequentie)

- Deze trend is bijzonder hoog bij de « AANHANGERS » (92% waarvan 52%
« zeker ») en de « TIMIDEN » (89% waarvan 23% « zeker »)

- maar is ook sterk bij de « GERESERVEERDEN » (61%) en zeker niet te
verwaarlozen bij de « WEIGERAARS » (38%)

� Voornamelijk omwille van dezelfde redenen van gemakkelijke toegankelijkheid en
verkrijgbaarheid is 56% van de respondenten voorstander van het integreren van de NFFP in
supermarkten, tegenover slechts 4% die hier tegen zijn (40% heeft hier geen uitgesproken
mening over)

� Voor de respondenten die voorstander zijn van de integratie van NFFP in supermarkten
(N=564) is de beste strategie « immersie » (voor 56% van hen), met andere woorden:
elk eerlijk product naast gelijkaardige niet-eerlijke producten plaatsen (het « mixen » van
de NFFP met de andere producten dus)

� 76% van de respondenten vindt zelfs dat men hierdoor NFFP zou kunnen kopen zonder
zich ervan bewust te zijn (potentiële « toevallige » aankopen)

� Des te meer omdat dit aandeel meer uitgesproken is bij de « niet-AANHANGERS »
(« TIMIDEN », « GERESERVEERDEN » en zelfs « WEIGERAARS ») dan bij de
« AANHANGERS »
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Belangrijkste resultaten

� Globaal gezien wordt de integratie van NFFP in supermarkten erg goed onthaald door de
deelnemers, want:

� zo kan het grote publiek de NFFP beter leren kennen

� zo kunnen de NFFP met de andere producten worden vergeleken

� zo worden de NFFP voor iedereen toegankelijk (het vermijden van een « gettostrategie »
die tijdens de verkennende fase naar voren kwam)

� zo kan het productie- en verkoopsvolume van de NFFP worden verhoogd en dus de
return voor de producenten
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Bijlage



68© Dedicated [% geholpen antwoorden; basis: totale steekproef: N  = 1.015]

1. Consumentenhoudingen en -gedragingen

1.1. Houdingen en gevoeligheden

V2a. Hier ziet u een lijst met gedragingen en houding en die al dan niet op u persoonlijk van toepassing 
kunnen zijn. Kunt u aanduiden in hoeverre u het al d an niet eens bent met de volgende beweringen:
� (++) ���� volkomen mee eens
� (+) ���� eerder mee eens

� (-) ���� niet echt mee eens
� (--) ���� helemaal niet mee eens
� (?) ���� U weet het niet

16% 45% 35%

8% 32% 41% 16%

5%9% 34% 35% 17%

5%12% 37% 35% 10%

21% 37% 28% 10%

22% 40% 29% 5%

79%

57%

52%

45%

38%

34%

++ en +

■ (++) ■ (?) ■ (+)■ (--) ■ (-)

Ik ben erg gevoelig voor de armoede in de wereld

Ik recycleer alles wat ik kan om het milieu te 
beschermen

Ik stel me zelden vragen over het ecologische en 
sociale effect van wat ik koop 

Ik ben erg geïnteresseerd in de huidige praktijken 
op het vlak van wereldhandel

Ik kan persoonlijk weinig doen om de armen in 
ontwikkelingslanden te helpen

Mijn keuzes worden vaak beïnvloed door het advies 
en de meningen van mijn naasten (familie, vrienden)  
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[Houdingen en gevoeligheden] 

Focus op de « AANHANGERS »

4%23% 71%

5%11% 30% 53%

15% 30% 25% 28%

8% 16% 36% 36%

31% 24% 21% 22%

19% 28% 37% 14%

94%

83%

54%

73%

43%

52%

++ en +

■ (++) ■ (?) ■ (+)■ (--) ■ (-)

V2a. Hier ziet u een lijst met gedragingen en houding en die al dan niet op u persoonlijk van toepassing 
kunnen zijn. Kunt u aanduiden in hoeverre u het al d an niet eens bent met de volgende beweringen:
� (++) ���� volkomen mee eens
� (+) ���� eerder mee eens

� (-) ���� niet echt mee eens
� (--) ���� helemaal niet mee eens
� (?) ���� U weet het niet

Ik ben erg gevoelig voor de armoede in de wereld

Ik recycleer alles wat ik kan om het milieu te 
beschermen

Ik stel me zelden vragen over het ecologische en 
sociale effect van wat ik koop 

Ik ben erg geïnteresseerd in de huidige praktijken 
op het vlak van wereldhandel

Ik kan persoonlijk weinig doen om de armen in 
ontwikkelingslanden te helpen

Mijn keuzes worden vaak beïnvloed door het advies 
en de meningen van mijn naasten (familie, vrienden)  
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Focus op de « TIMIDEN »

8% 48% 42%

5%20% 54% 19%

11% 40% 35% 11%

8% 32% 48% 10%

34% 30% 27% 8%

21% 42% 30% 5%

90%

73%

46%

58%

34%

35%

++ en +

■ (++) ■ (?) ■ (+)■ (--) ■ (-)

Ik ben erg gevoelig voor de armoede in de wereld

Ik recycleer alles wat ik kan om het milieu te 
beschermen

Ik stel me zelden vragen over het ecologische en 
sociale effect van wat ik koop 

Ik ben erg geïnteresseerd in de huidige praktijken 
op het vlak van wereldhandel

Ik kan persoonlijk weinig doen om de armen in 
ontwikkelingslanden te helpen

Mijn keuzes worden vaak beïnvloed door het advies 
en de meningen van mijn naasten (familie, vrienden)  

[Houdingen en gevoeligheden] 

V2a. Hier ziet u een lijst met gedragingen en houding en die al dan niet op u persoonlijk van toepassing 
kunnen zijn. Kunt u aanduiden in hoeverre u het al d an niet eens bent met de volgende beweringen:
� (++) ���� volkomen mee eens
� (+) ���� eerder mee eens

� (-) ���� niet echt mee eens
� (--) ���� helemaal niet mee eens
� (?) ���� U weet het niet



71© Dedicated [% geholpen antwoorden; basis: GERESERVEERDEN: N = 382]

Focus op de « GERESERVEERDEN »

17% 51% 25%

6%4% 34% 46% 10%

9%7% 28% 41% 15%

10%9% 41% 34% 6%

6%13% 39% 34% 7%

5%20% 38% 32% 4%

■ (++) ■ (?) ■ (+)■ (--) ■ (-)

76%

56%

56%

40%

41%

37%

++ en +

Ik ben erg gevoelig voor de armoede in de wereld

Ik recycleer alles wat ik kan om het milieu te 
beschermen

Ik stel me zelden vragen over het ecologische en 
sociale effect van wat ik koop 

Ik ben erg geïnteresseerd in de huidige praktijken 
op het vlak van wereldhandel

Ik kan persoonlijk weinig doen om de armen in 
ontwikkelingslanden te helpen

Mijn keuzes worden vaak beïnvloed door het advies 
en de meningen van mijn naasten (familie, vrienden)  

[Houdingen en gevoeligheden] 

V2a. Hier ziet u een lijst met gedragingen en houding en die al dan niet op u persoonlijk van toepassing 
kunnen zijn. Kunt u aanduiden in hoeverre u het al d an niet eens bent met de volgende beweringen:
� (++) ���� volkomen mee eens
� (+) ���� eerder mee eens

� (-) ���� niet echt mee eens
� (--) ���� helemaal niet mee eens
� (?) ���� U weet het niet



72© Dedicated [% geholpen antwoorden; basis: WEIGERAARS: N = 214]

Focus op de « WEIGERAARS »

7% 31% 39% 22%

19% 57% 20%

5% 40% 27% 24%

27% 49% 19%

13% 49% 25% 12%

31% 45% 18%

61%

22%

52%

21%

37%

21%

++ en +

■ (++) ■ (?) ■ (+)■ (--) ■ (-)

Ik ben erg gevoelig voor de armoede in de wereld

Ik recycleer alles wat ik kan om het milieu te 
beschermen

Ik stel me zelden vragen over het ecologische en 
sociale effect van wat ik koop 

Ik ben erg geïnteresseerd in de huidige praktijken 
op het vlak van wereldhandel

Ik kan persoonlijk weinig doen om de armen in 
ontwikkelingslanden te helpen

Mijn keuzes worden vaak beïnvloed door het advies 
en de meningen van mijn naasten (familie, vrienden)  

[Houdingen en gevoeligheden] 

V2a. Hier ziet u een lijst met gedragingen en houding en die al dan niet op u persoonlijk van toepassing 
kunnen zijn. Kunt u aanduiden in hoeverre u het al d an niet eens bent met de volgende beweringen:
� (++) ���� volkomen mee eens
� (+) ���� eerder mee eens

� (-) ���� niet echt mee eens
� (--) ���� helemaal niet mee eens
� (?) ���� U weet het niet


