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Samenvatting 
Duurzaamheid is een belangrijk thema binnen de huidige maatschappij. Er wordt steeds 

meer geprobeerd om mensen bewuster te maken van hun consumptiepatroon en 

milieuvriendelijker te leven. Om hier een bijdrage aan te leveren is er onderzoek gedaan 

naar eco-labels op biologische kleding. Specifiek is hier onderzocht wat de mediërende rol 

van de gedragsattitude is tussen eco-labels en de aankoopintentie van biologische kleding. 

Gedragsattitude is namelijk een goede voorspeller voor gedragsintentie (Fishbein & Yzer, in 

Hoeken, Hornikx & Hustinx, 2012). Op basis van iemands houding tegenover bepaald gedrag 

kan er voorspeld worden of dit gedrag ook uitgevoerd gaat worden: het kopen van 

biologische kleding dus. Er is een digitale vragenlijst opgesteld met stellingen over 

gedragsattitude en aankoopintentie bij het zien van drie kledingstukken met of zonder eco-

label. 90 participanten deden mee aan het onderzoek en werden ingedeeld in één van deze 

condities. Vervolgens is met behulp van een mediatieanalyse gekeken of er een mediërend 

effect van gedragsattitude is op de aankoopintentie na het zien van een eco-label. De 

resultaten wijzen uit dat er geen mediërend effect is van gedragsattitude op 

aankoopintentie na het zien van een eco-label. Ook is er geen direct effect van eco-labels op 

de aankoopintentie gevonden. Wel blijkt er een effect van gedragsattitude op de 

aankoopintentie, maar dit staat los van het eco-label. Voor één kledingitem is een effect van 

het eco-label op attitude gevonden. Concluderend kan gesteld worden dat er dus wel een 

effect van attitude is op de aankoopintentie, maar dat eco-labels geen rol in dit verband 

spelen. Eco-labels op biologische kleding zorgen er dus niet voor dat mensen een positievere 

houding creëren en hierdoor sneller de intentie hebben om het kledingstuk te kopen. Er 

moeten mogelijk meer marketingtechnieken worden toegepast naast het eco-label om van 

een mediërend effect van attitude te kunnen spreken. 
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1. Inleiding 
1.1 Aanleiding 
Tegenwoordig is er steeds meer aandacht voor duurzaamheid. Er wordt geprobeerd om 

mensen bewust te maken van de toenemende druk van productiesystemen op het milieu. Er 

zijn verschillende pogingen gedaan om deze bewustwording om te zetten naar een 

duurzamere manier van leven. Zo zijn er veel producten te koop met een eco-label.  

Eco-labels zijn bedoeld om de consument te informeren over de effecten van de 

productie-, consumptie- en afvalfasen van de verbruikte producten/diensten op het milieu. 

Door consumenten te voorzien van deze informatie op eco-labels wordt gestreefd naar een 

verandering in meer milieuvriendelijke consumptiepatronen en een aanscherping van de 

norm onder fabrikanten om deze producten duurzamer te produceren (Galarraga 

Gallastegui, 2002).   

Er is al veel onderzoek gedaan naar het gedrag van de consument met betrekking tot 

voedingsmiddelen met een eco-label. Een van deze studies toont aan dat consumenten 

biologische producten als gezonder en lekkerder beschouwen als ze zich eenmaal bewust 

zijn van het eco-label (Nadricka, Millet & Verlegh, 2020). 

Deze bewustwording speelt ook een rol in de kledingindustrie. Via reclames op 

televisie wordt tweedehands kleding kopen aangemoedigd door apps als Vinted of United 

Wardrobe, platformen waar gebruikers hun gedragen kleding kunnen doorverkopen aan 

anderen. Ook is het eco-label in steeds meer kledingwinkels terug te zien. In winkelketens 

als H&M of Bershka zijn veel items te vinden met een kaartje waarop wordt vermeld welke 

duurzame grondstoffen zijn gebruikt en onder welke omstandigheden het kledingstuk is 

geproduceerd. Toch is er over eco-labels met betrekking tot de kledingbranche nog maar 

weinig bekend. 

Het doel van dit onderzoek is daarom om in kaart te brengen wat dit label doet met 

de attitude en het gedrag van de consument. Specifiek wordt onderzocht op welke manier 

de gedragsattitude van consumenten een rol speelt bij de aankoop van milieuvriendelijke 

kleding.  

Hiermee draagt dit onderzoek bij aan de huidige wetenschappelijke leemte die er 

heerst over de milieuvriendelijke kledingindustrie. Bedrijven kunnen met deze 

onderzoeksresultaten hun voordeel doen om eco-labels meer onder de aandacht te brengen 

en hun marketingstrategieën op deze gedragsattitude aan te passen.   
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1.2 Theoretisch kader 

1.2.1 Eco-label effect bij voedingsmiddelen 
Er is al veel bekend over eco-labels in de voedselindustrie op wetenschappelijk gebied. Zo 

blijkt uit een onderzoek van Lotz, Christandl & Fetchenhauer (2013) dat consumenten 

fairtrade producten positiever beoordelen op smaak omdat ze een positief effect ervaren bij 

het consumeren van milieuvriendelijke en eerlijke goederen. Ook Sörqvist et al. (2015) 

vonden een effect op smaakvoorkeur van biologische producten. Dit waargenomen 

smaakverschil werd volgens hen met name veroorzaakt door de verbeelding van de 

consument. In het onderzoek werden namelijk exact dezelfde producten gebruikt waarbij 

het ene product wel een eco-label bevatte en de ander niet. Een andere studie van Lee, 

Shimizu, Kniffin & Wansink (2013) toonde aan dat deelnemers biologische voedingsmiddelen 

automatisch associeerden met minder calorieën. Bovendien wekte deze producten een 

hogere betalingsbereidheid op en was er ook een positief effect te zien bij de 

smaakevaluaties.  

 Uit deze onderzoeken komt duidelijk naar voren dat mensen een eco-label op 

voedingsproducten associëren met positieve productkenmerken en hierdoor dus eerder 

bereid zijn om het product te kopen. Op basis van de resultaten uit deze onderzoeken kan 

gesteld worden dat voedingsmiddelen met eco-labels positiever worden beoordeeld.  

 

1.2.2 Eco-labels op kleding 
Eco-labels zijn niet alleen op voedingsmiddelen te vinden, ook in de kledingindustrie wordt 

hier gebruik van gemaakt. Een eco-label in de kledingindustrie benadrukt de 

milieuvriendelijke productieprocessen en grondstoffen. Milieuvriendelijke kleding wordt 

gedefinieerd als kleding die gemaakt is van natuurlijke materialen zonder het gebruik van 

chemicaliën. Ook is deze kleding veilig voor de huid. Het afbreken van de stoffen na gebruik 

zal het milieu niet schaden, omdat de vezels gemakkelijk kunnen worden afgebroken en 

gerecycled. Voorbeelden van deze vezels zijn katoen, viscose, modal, bamboe, jersey en 

mengels van jute (Varshneya, Pandey & Das, 2017). 

Over het effect van eco-labels op kleding is nog weinig bekend. Er ontbreekt 

wetenschappelijke kennis of er een effect van het eco-label op de houding van klanten over 

het kledingstuk is, zoals in bovenstaande onderzoeken met voedingsmiddelen. Dit geldt 

hetzelfde voor de aankoopbereidheid. Om deze effecten te onderzoeken, moet daarom 

eerst het verband tussen houdingen en gedrag in het algemeen worden bestudeerd.  
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1.2.3. Gedragsattitude en aankoopintentie 
Het integrative model of behavioral prediction van Fishbein en Yzer (in Hoeken et al., 2012) 

stelt dat gedrag afhangt van drie determinanten, oftewel factoren die bepalen hoe wij ons 

gedragen. Deze determinanten zijn vaardigheden, situationele omstandigheden en 

gedragsintentie. Gedragsintentie wordt gedefinieerd als de intentie om het gedrag uit te 

gaan voeren. Deze wordt als het belangrijkst gezien, omdat deze determinant middels 

communicatie te beïnvloeden is. Of iemand een biologisch T-shirt koopt zou dus volgens de 

theorie voorspeld worden door zijn/haar plannen (intenties) om dat T-shirt te kopen. Wie 

het van plan is koopt het T-shirt waarschijnlijk, wie het niet van plan is niet.  

Gedragsintentie wordt weer onder andere bepaald door attitudes. Attitudes worden 

gedefinieerd als een evaluatieve houding ten opzichte van een concept (Hoeken et al., 

2012). Hierbij zijn doelattitudes en gedragsattitudes. Doelattitudes hebben betrekking op 

objecten (bijvoorbeeld een biologisch product), gedragsattitudes hebben betrekking op 

gedrag (bijvoorbeeld het kopen van een biologisch product). In onderzoek naar de relatie 

tussen attitude en gedrag wordt benadrukt dat het onderzoeken van specifiek gedrag ten 

opzichte van een object voorspeld kan worden middels gedragsattitude. De gedragsattitude 

behoort tot de directe variabelen van gedragsintentie (Hoeken et al., 2012). Of iemand 

intenties heeft om het biologische T-shirt te kopen, hangt dus af van de houding 

(gedragsattitude) die iemand tegenover het kopen van een biologisch T-shirt heeft. Is deze 

houding positief, dan is de kans groot dat deze persoon plannen heeft om het T-shirt te 

kopen. Is de houding negatief, dan is deze kans veel kleiner. 

Deze gedragsattitude ontstaat doordat mensen ideeën en overtuigingen hebben over 

gedrag en de gevolgen hiervan. De attitude in dit model is afhankelijk van de 

gedragsovertuiging. Hierbij wordt gekeken naar hoe waarschijnlijk men acht dat het gedrag 

leidt tot een bepaald gevolg, en hoe wenselijk dit gevolg is. Bij een eco-label kunnen 

overtuigingen zijn dat de kleding ‘waarschijnlijk zachter aanvoelt’ en dus beter is voor de 

huid of juist ‘veel duurder’ is. Vervolgens wordt aan deze gevolgen een evaluatie gekoppeld: 

hoe wenselijk vind ik zachtheid en een hogere prijs? Deze evaluaties kunnen per persoon 

verschillen (Hoeken et al., 2012).  

In Figuur 1 is gearceerd welke variabelen een rol spelen in dit onderzoek. Onder 

Intervention/media exposure valt het eco-label. Het eco-label wordt namelijk ingezet als 
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instrument om invloed uit te oefenen op consumptiegedrag door informatie te geven over 

milieuvriendelijke productieprocessen (Galarraga Gallastegui, 2002).   

Volgens Hoeken et al. (2012) hebben interventies invloed op de attitude. De 

gedragsovertuigingen over biologische kleding die bij de attitude een rol spelen, worden 

door de waarneming van het eco-label geactiveerd. Simpeler gezegd zou een eco-label er 

dus voor kunnen zorgen dat bepaalde overtuigingen over het kopen van biologische kleding 

worden geactiveerd waarmee een houding wordt gecreëerd. Deze houding bepaalt 

vervolgens of de consument plannen heeft om dat biologische T-shirt te kopen. Volgens 

deze theorie zou de interventie van het eco-label middels een attitude dus invloed 

uitoefenen op de aankoopintentie. 

 

 

Figuur 1. Het integrative model of behavioral prediction (naar: Fishbein & Yzer, 2003, p. 167, 
in Hoeken et al., 2012)  
 

1.2.4. Biologische kledingindustrie 
Specifiek onderzoek met betrekking tot eco-labels op kleding, de gedragsattitude en 

aankoopintentie van de consument ontbreekt dus nog. Wel zijn er onderzoeken over 

biologische kleding die interessante inzichten geven over attitudes en aankoopintenties. 

In het onderzoek van Gam, Cao, Farr & Kang (2010) wordt milieuvriendelijke kinderkleding 

onderzocht. Moeders met kleuters nemen vooral de mate van zorgen over het milieu, de 

mate van milieuvriendelijke aankopen en de mate van recycling mee bij de overweging van 

biologische kinderkleding. Ook zijn de stofzachtheid en de prijs van het product factoren die 
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worden meegenomen bij deze overweging. Op basis van een evaluatie van milieuvriendelijk 

gedrag en productkenmerken wordt dus een aankoopintentie gecreëerd.  

Het onderzoek van Rausch & Koplin (2020) draagt bij aan het opvullen van de 

wetenschappelijke leemte tussen attitude en aankoopintentie bij de aankoop van 

biologische kleding. Zij stellen dat de attitude de grootste voorspeller is om aankoopintentie 

te kunnen verklaren. Milieukennis en milieuoverwegingen van de participanten bleken 

hierbij essentiële componenten voor de vorming van de attitude. Attitude en 

aankoopintentie hangen dus nauw met elkaar samen. 

Dit komt ook naar voren in het onderzoek van Varshneya et al. (2017). Een onderzoek met 

betrekking tot de aankoop van biologische kleding is uitgevoerd onder jongvolwassenen van 

20-40 jaar in India. Hier kwam uit dat attitude gedeeltelijk bemiddelt in de relatie tussen de 

waarden die mensen hechten aan milieuvriendelijkheid, en aankoopintentie. Deze mediatie 

trad alleen op wanneer er ervaring was met het kopen van biologische kleding. Hierdoor kon 

een attitude gevormd worden op basis van de evaluatie van het eigen gedrag (Varshneya et 

al., 2017).  

Bij voorgaande onderzoeken is vooral gefocust op de attitude tegenover milieuvriendelijk 

gedrag in het algemeen. Over de vorming van een attitude tegenover een biologisch 

kledingstuk met een eco-label en de aankoopintentie daarvan is nog weinig bekend. 

 

1.3 Relevantie 
Er blijkt nog weinig bekend over eco-labels in de kledingindustrie. Wel blijkt dat 

gedragsattitude een rol speelt bij aankoop van biologische producten. Echter, er ontbreekt 

wetenschappelijke kennis over de gedragsattitude van consumenten tegenover eco-labels in 

de westerse cultuur bij het kopen van kleding. De wetenschappelijke relevantie komt voort 

uit het opvullen van deze leemte in de wetenschap. De maatschappelijke relevantie is beter 

inzicht krijgen in het eco-label voor consumenten en bedrijven. Dit kan meer bewustzijn 

creëren onder de consumenten bij het kopen van kleding. Bedrijven kunnen 

marktstrategieën aanpassen om deze milieuvriendelijke kleding meer onder de aandacht te 

brengen. De resultaten van dit onderzoek zouden hier een basis voor kunnen leggen. 
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1.4 Hypothesen en onderzoeksvraag 
Op basis van voorgaande onderzoeken over biologische voedingsmiddelen van onder andere 

Sörqvist et al. (2015) en Lee et al. (2013) wordt verondersteld dat er een effect is van eco-

labels op de aankoopintentie van de consument (H1). Uit de onderzoeken over biologische 

kleding blijkt attitude hier een grote rol in te spelen (Rausch & Koplin, 2020; Varshneya et al., 

2017). In lijn met het integrative model of behavioral prediction zouden deze drie concepten 

dus in verbinding met elkaar moeten staan. Op basis van het onderzoek van Varshneya et al. 

(2017) wordt verondersteld dat de gedragsattitude een mediërende rol heeft bij eco-labels 

en aankoopintentie. Hier is een mediatiemodel bij opgesteld (zie Figuur 2). Er wordt 

verondersteld dat de gedragsattitude het effect van eco-labels op aankoopintentie medieert 

(H2). 

 
Door te onderzoeken wat de mediërende rol van gedragsattitude is bij het zien van eco-

labels op de aankoopintentie van de consument, kunnen er meer inzichten worden 

verkregen in de werking en effectiviteit van een eco-label. De vraag die centraal staat luidt 

als volgt: 

 
In hoeverre heeft een eco-label op milieuvriendelijke kleding effect op de aankoopintentie 

van de consument en wordt dit effect gemedieerd door de gedragsattitude tegenover die 

kleding?  

 
Hierbij worden de volgende hypothesen opgesteld: 
 
H1: Eco-labels hebben invloed op de aankoopintentie van de consument. 

H2: De gedragsattitude medieert het effect van eco-labels op aankoopintentie. 
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         <-------------- H2 ---------------->    
             
 
 

   
 

   H1 
 
Figuur 2. Conceptueel model van de variabelen 
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2. Methode 
2.1 Participanten 
Aan het onderzoek hebben in totaal 121 deelnemers meegedaan. Er is gebruikgemaakt van 

snowball sampling. Hierbij wordt het netwerk van de onderzoeker ingezet om respondenten 

te werven. De deelnemers zijn geworven via sociale media kanalen en persoonlijk contact. Er 

werd respondenten gevraagd de vragenlijst zoveel mogelijk door te sturen na hun 

deelname. Een voordeel van deze manier van dataverzameling is dat het zorgt voor een 

grote steekproef en eventuele verborgen populaties verbindt. Dit verhoogt de 

representativiteit van de resultaten (Baltar & Brunet, 2012). De minimale leeftijd was  

18 jaar. De deelnemers zijn gefilterd op hoelang ze met het onderzoek bezig zijn geweest. 

Alle enquêtes die binnen 45 seconden zijn afgerond, zijn verwijderd. Ook de vragenlijsten 

waar deelnemers een aantal uur of dagen mee bezig zijn geweest, zijn verwijderd. Hiermee 

komt de gemiddelde duur van het onderzoek op 3,97 minuten (SD = 5.89 minuten). 

Vragenlijsten waarvan meer dan de helft niet is ingevuld zijn ook niet in de analyses 

meegenomen. Uiteindelijk zijn er 90 participanten meegenomen in de analyse. 

De participanten bestonden uit 57 vrouwen, 29 mannen en 4 onbekend. Leeftijd is 

gemeten in vijf categorieën (18-25, 26-35, 36-45, 46-55, 56-65, 65+). De meest frequente 

leeftijd lag tussen de 18-25 jaar (75,6%). Het meest voorkomende opleidingsniveau van de 

participanten was wo (wetenschappelijk onderwijs) met 48,9%. Daarna kwam hbo met 

33,3%. In de experimentele groep met eco-labels zaten 51 participanten. In de 

controlegroep zonder eco-label zaten 39 participanten.  

 

2.2 Design 
Er is gebruikgemaakt van een independent experimental design. Hierbij zijn er twee groepen, 

de controle groep en de experimentele groep. De experimentele groep is blootgesteld aan 

stimulusmateriaal met eco-labels, de controlegroep niet. De participanten zijn willekeurig 

toegewezen aan een groep. Elke groep moest dezelfde drie kledingstukken beoordelen 

(sokken, pyjama en een T-shirt). Hier is sprake van een within-subject design, waarbij de 

proefpersonen blootgesteld worden aan alle kledingitems. Deze drie kledingitems bevatten 

een eco-label of niet. De proefpersonen werden aan een van deze twee condities 

blootgesteld. Dit is een between-subject design. Dit maakt het onderzoek een mixed design 

van een between-subject design en een within-subject design. 
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De onafhankelijke variabele is het eco-label. De afhankelijke variabele in dit experiment is de 

aankoopintentie van de participant ten opzichte van eco-labels.  

Naast de onafhankelijke en afhankelijke variabele is er in dit onderzoek sprake van een 

mediatie. De mediator in dit onderzoek is de gedragsattitude van de participant ten opzichte 

van eco-labels. Aan de hand van deze mediator is gekeken of er een mediërende rol is van 

gedragsattitude bij het aankoopproces na het zien van een eco-label. 

 

2.3 Materiaal 
Het materiaal in het onderzoek bestaat uit drie neutrale kledingstukken: sokken, een pyjama 

voor een peuter, en een gestreept T-shirt. De kledingstukken zijn geschikt voor zowel 

mannen als vrouwen om de kans te verkleinen dat dit een rol speelt bij de beoordeling. In de 

experimentele groep bevatten al deze kledingstukken een eco-label. Deze zijn geplaatst op 

het kledingstuk of ernaast. Om de realiteit te vergroten is gekozen voor verschillende eco-

labels op de kledingstukken. Op de labels is duidelijk te lezen dat er gebruikgemaakt is van 

biologische grondstoffen en/of gerecyclede vezels. Dit zijn eisen waar het Europees eco-label 

aan moet voldoen volgens de Keurmerkenwijzer (2018). Het stimulusmateriaal is bewerkt 

met behulp van de programma’s Word en Paint. 

 
 

   
 
Figuur 3. Voorbeeld van het stimulusmateriaal met en zonder eco-label 
 

2.4 Instrumentatie 
De onderzoeksvraag en bijbehorende hypothesen zijn beantwoord met behulp van een 

digitale vragenlijst in Qualtrics XM. Deze vragenlijst is vormgegeven aan de hand van 
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stellingen waarin de variabelen gemeten werden. De voorbeeld vragenlijst van Fishbein en 

Ajzen is gebruikt om stellingen over aankoopintentie en gedragsattitude te vormen (in 

Hoeken et al., 2012, p. 215-216). Het sportgedrag is in dit onderzoek aangepast naar 

aankoopgedrag, en de attitude over sporten aangepast naar de attitude over het kopen van 

biologische kleding. Een voorbeeld van een aangepaste stelling om aankoopintentie te 

meten is ‘Ik ga dit kledingstuk kopen’. Een voorbeeld van een stelling om gedragsattitude te 

meten is ‘Als ik dit product zou aanschaffen dan is dat…’. De participanten kregen hierbij 

onder andere ‘goed/slecht’ op een continuüm te zien (zie Bijlage 6.1). Om de stellingen en 

antwoorden meer aan te laten sluiten bij het onderzoek zijn de antwoordopties enigszins 

aangepast. Alle stellingen zijn gemeten op een 7-punts Likertschaal. Participanten zijn 

hierdoor minder snel geneigd een neutraal antwoord te kiezen en er is meer spreiding in de 

data dan bij een 5-punts Likertschaal. Dit zorgt voor een beter en genuanceerder beeld van 

de resultaten (Finstad, 2010). 

Om de betrouwbaarheid van de stellingen te meten van de afhankelijke variabele en de 

mediator zijn de volgende metingen uitgevoerd: 

• Aankoopintentie (drie stellingen): Voor de sokken was de betrouwbaarheid ruim 

voldoende (Cronbach’s α = 0.894). Ook voor de pyjama was de betrouwbaarheid 

ruim voldoende (Cronbach’s α = 0.918). Voor het T-shirt was de betrouwbaarheid 

twijfelachtig (Cronbach’s α = 0.628). Als er stellingen werden verwijderd, werd de 

betrouwbaarheid niet hoger voor het T-shirt. Daarom is gekozen om toch de huidige 

stellingen aan te houden, aangezien dezelfde stellingen voor de sokken en pyjama 

bijzonder hoog scoorden. De stellingen zijn per product samengenomen tot één 

construct. 

• Gedragsattitude (vier stellingen): Voor de sokken was de betrouwbaarheid 

twijfelachtig (Cronbach’s α = 0.539). Ook hier zorgde het verwijderen van een stelling 

niet voor een hogere betrouwbaarheid. Er is gekozen om toch met deze 

betrouwbaarheid de huidige stellingen aan te houden. Voor de pyjama was de 

betrouwbaarheid ruim voldoende (Cronbach’s α = 0.842). Ook voor het T-shirt was 

de betrouwbaarheid ruim voldoende (Cronbach’s α = 0.826). De stellingen zijn per 

product samengenomen tot één construct. 
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2.5 Procedure 
De deelnemers zijn benaderd via sociale media: Instagram, Facebook, LinkedIn en Snapchat.  

Ook is er gebruik gemaakt van WhatsApp. Middels een informed consent 

(toestemmingsformulier) zijn de deelnemers in zekere mate op de hoogte gesteld van het 

onderzoek en wat er van hen verwacht werd. Er is vermeld wat er met de resultaten ging 

gebeuren en dat de deelnemers hun deelname te allen tijde mochten stoppen. Nadat ze 

akkoord waren gegaan met het onderzoek hebben ze de stellingen omtrent aankoopintentie 

en gedragsattitude ingevuld. Er werd een scenario geschetst bovenaan de stellingen zodat 

de participanten zich beter in de situatie konden inleven. Vervolgens werd de afbeelding van 

het kledingstuk getoond met daaronder de stellingen per product. Tot slot werden er nog 

demografische gegevens gevraagd (zie Bijlage 6.1). 

 

2.6 Data-analyse 
Om de hypothesen te toetsen en de onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden is een 

kwantitatieve analyse uitgevoerd met behulp van IBM SPSS Statistics 24. Om het effect van 

de verschillende producten te toetsen is eerst een Mixed ANOVA analyse gebruikt. Om 

vervolgens H1 en H2 te toetsen is een mediatieanalyse gebruikt.  
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3. Resultaten 
Aangezien er in dit onderzoek sprake was van een mixed design door een between-subject 

variabele en een within-subject variabele, is gebruikgemaakt van een Mixed ANOVA analyse. 

Met deze analyse wordt onderzocht of er een effect was van soort product (sokken, pyjama 

en T-shirt) en conditie (wel of geen eco-label) op aankoopintentie en gedragsattitude. 

Hieronder worden eerst de resultaten voor de aankoopintentie van de producten 

besproken, en vervolgens de resultaten voor gedragsattitude. 

 

3.1 Mixed ANOVA 

Aankoopintentie 

De assumptie van sphericiteit is niet geschonden, χ(2) = 0.43, p = .806. De resultaten laten 

zien dat het effect van product op aankoopintentie significant is over de verschillende 

producten F(2, 168) = 10.69, p < .001; geen hoofdeffect van product op intentie F(2, 168) = 

10.69, p = .599. Er bleek geen significant interactie-effect tussen product en conditie, F(2, 

168) = 0.82, p = .444. Dat betekent dat de eco-labels geen verschillend effect hadden voor de 

verschillende producten. Uit contrasten blijkt dat product 2 (pyjama) significant verschilt van 

product 1 en 3, p < .001. De pyjama scoort namelijk veel hoger dan de sokken of het T-shirt 

zoals te zien is in Tabel 1. 

 
Tabel 1 
Scores van de verschillende producten op aankoopintentie 
 

 Eco-label Geen eco-label 

Product 1 (sokken) 3.42 3.27 

Product 2 (pyjama) 4.18 4.32 

Product 3 (T-shirt) 3.84 3.48 

 
Gedragsattitude 

Er is voldaan aan de assumptie van sphericiteit, χ(2) = 7.16, p = 0.74. De resultaten laten zien 

dat het effect van product op gedragsattitude significant is over de verschillende producten 

F(2, 168) = 12.36, p <.001; geen hoofdeffect van product op gedragsattitude, F(2, 168) = 

12.36, p = 0.079. Er bleek wel een interactie-effect van product en conditie F(2, 168) = 7.16, 

p = .001. Dat betekent dat het effect van het eco-label afhangt van het product. Aan de hand 

van Tabel 2 valt te zien dat één specifieke conditie erg laag scoort. Product 3 zonder eco-

label (T-shirt) is veel minder populair gebleken.  



15 
 

Op basis van het significante effect van product en het bovengenoemde interactie-effect is 

besloten om drie aparte mediatieanalyses over de producten uit te voeren. 

 
Tabel 2 
Scores van de verschillende producten op gedragsattitude 
 

 Eco-label Geen eco-label 

Product 1 (sokken) 5.18 5.11 

Product 2 (pyjama) 4.99 4.99 

Product 3 (T-shirt) 4.97 4.11 

 

3.2 Mediatieanalyse 
Om te onderzoeken of gedragsattitude een mediërende rol speelt in bij het zien van een 

eco-label op de aankoopintentie van de kledingitems, is een mediatieanalyse uitgevoerd. 

Deze analyse is met behulp van de PROCESS applicatie in SPSS model 4 uitgevoerd (Hayes, 

2014). Eerst zullen de resultaten van product 1 volgen (sokken), vervolgens product 2 

(pyjama) en vervolgens product 3 (T-shirt). Alle producten voldeden aan de assumpties van 

lineariteit en homoscedasticiteit. Er is een histogram gemaakt om te kijken of de 

mediatieanalyses uitgevoerd mogen worden (Field, 2009). Y-variabele: aankoopintentie 

(product X), X-variabele: conditie (wel of geen eco-label), mediator M: gedragsattitude 

(product X).  

 
Sokken 

De conditie (wel of geen eco-label) is geen significante voorspeller voor de aankoopintentie 

van sokken, zonder mediator, b = -.1203, t = -.40, p = .689. Aankoopintentie scoort niet 

significant hoger voor de sokken met eco-label of zonder eco-label. Hiermee wordt 

hypothese 1 verworpen. Gedragsattitude blijkt wel een significante voorspeller voor 

aankoopintentie, b = .7417, t = 4.27, p < .001, maar het effect van conditie (wel of geen eco-

label) op gedragsattitude is niet significant, b = -.0966, t = -.52, p = .6024. Eco-labels hebben 

geen effect op de attitude over sokken. Gedragsattitude is dus bij dit product geen mediator. 

De verklaarde variantie van de regressie was significant, R² = .179, F(2,85) = 9.30, p < .001. Er 

is dus geen significant mediatie-effect van gedragsattitude op eco-labels en aankoopintentie 

gevonden. Hiermee wordt hypothese 2 verworpen. 

  
 

 



16 
 

Pyjama 

De conditie (wel of geen eco-label) is geen significante voorspeller voor de aankoopintentie 

van de pyjama, zonder mediator, b = .1275, t = 0.40, p = 0.687. Aankoopintentie scoort niet 

significant hoger voor de pyjama met eco-label of zonder eco-label. Hiermee wordt 

hypothese 1 verworpen. Gedragsattitude blijkt wel een significante voorspeller voor 

aankoopintentie, b = 0.6039, t = 4.44, p < .001, maar het effect van conditie (wel of geen 

eco-label) op gedragsattitude is niet significant, b = -.0088, t = -.036, p = .972. Eco-labels 

hebben geen effect op de attitude over de pyjama. Gedragsattitude is dus bij dit product 

geen mediator. De verklaarde variantie van de regressie was significant, R² = 0.186, F(2,87) = 

9.93, p < .001. Er is dus geen significant mediatie-effect van gedragsattitude op 

aankoopintentie gevonden. Hiermee wordt hypothese 2 verworpen.  

 
T-shirt 
De conditie (wel of geen eco-label) is geen significante voorspeller voor de aankoopintentie 

van het T-shirt, zonder mediator, b = 0.0672, t = 0.24, p = 0.809. Aankoopintentie scoort niet 

significant hoger voor het T-shirt met eco-label of zonder eco-label. Hiermee wordt 

hypothese 1 verworpen. Gedragsattitude blijkt wel een significante voorspeller voor 

aankoopintentie, b = 0.4987, t = 4.01, p < .001. Het effect van conditie (wel of geen eco-

label) op gedragsattitude is ook significant, b = -.8301, t = -3.69, p < .001. Toch is er geen 

sprake van een mediatie-effect, omdat er geen direct of indirect significant verband is tussen 

conditie (wel of geen eco-label) en aankoopintentie. De verklaarde variantie van de regressie 

was significant R² = 0.1756, F(2,84) = 0.95, p < .001. Er is dus geen significant mediatie-effect 

van gedragsattitude op aankoopintentie gevonden. Hiermee wordt hypothese 2 verworpen. 
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4. Discussie/conclusie 
Met kwantitatief onderzoek is geprobeerd antwoord te geven op de onderzoeksvraag: In 

hoeverre heeft een eco-label op milieuvriendelijke kleding effect op de aankoopintentie van 

de consument en wordt dit effect gemedieerd door de gedragsattitude tegenover die 

kleding?  

 
Dit onderzoek geeft meer inzicht in het eco-label en wat de effecten hiervan zijn op de 

gedragsattitude en de aankoopintentie bij biologische kleding. Aan de hand van het 

integrative model of behavioral prediction van Fishbein & Yzer (in Hoeken et al., 2012) is 

beredeneerd hoe interventies invloed uitoefenen op attitudes en vervolgens effect hebben 

op aankoopintentie. Als uitgangspunt is het onderzoek van Varshneya et al. (2017) genomen 

waarin attitude een mediërende rol speelt bij de aankoopintentie. De toevoeging van dit 

onderzoek is om te kijken of eco-labels op kledingitems hetzelfde mediatie-effect van 

gedragsattitude veroorzaken. 

Uit de kwantitatieve analyses is gebleken dat er geen mediërend effect van 

gedragsattitude op de aankoopintentie van de drie producten was. Er was geen direct of 

indirect verband tussen een eco-label en de aankoopintentie. Dit maakt dat gedragsattitude 

geen mediërende rol speelt. Een eco-label op een kledingstuk heeft dus geen significant 

effect op de aankoopintentie of de attitude tegenover het kopen van dit product. Voor één 

product was een uitzondering. Een eco-label heeft wel een significant effect op de attitude 

van het T-shirt. De resultaten wijzen uit dat het T-shirt zonder eco-label minder goed 

beoordeeld werd dan het T-shirt met eco-label. Een mogelijke verklaring hiervoor kan zijn 

dat een T-shirt een zichtbaar kledingstuk is in vergelijking met sokken of een pyjama. 

Mensen hechten dan misschien meer waarde aan een T-shirt van gerecycled materiaal. Ook 

kan een verklaring mogelijk bij de volgorde van de vragenlijst liggen. Het T-shirt werd als 

laatste product bij beide condities getoond. Participanten hebben misschien het doel van 

het onderzoek doorgehad en zich hierdoor laten leiden. Een extra optie bij de vragenlijst om 

een opmerking te kunnen geven over het onderzoek had hier meer inzicht in kunnen geven. 

De gedragsattitude heeft een significant effect op aankoopintentie, los van de conditie voor 

alle producten. Dit betekent dat attitude een significante voorspeller is voor 

aankoopintentie, maar dat eco-labels hier geen rol in spelen. Dit komt overeen met de 

besproken theorieën van Rausch & Kopplin (2020) en Fishbein & Yzer (in Hoeken et al., 
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2012). Gedragsattitude is een goede voorspeller van aankoopintentie, omdat het behoort 

tot de directe variabelen van gedragsintentie. Attitude heeft dus rechtstreeks invloed op 

gedragsintentie. Dit is in de onderzoeksresultaten terug te zien.  

Mogelijke verklaringen voor het niet significante effect van het eco-label op de 

sokken en de pyjama zijn toe te schrijven aan de labels op de kledingitems. De eco-labels 

vielen misschien niet goed genoeg op of de participanten waren niet bekend met de 

betekenis van het label. Bij vervolgonderzoek zou hier kritischer naar gekeken moeten 

worden. Dit kan door algemeen milieubewust gedrag van participanten mee te nemen en/of 

te vragen of ze bekend zijn met het keurmerk van biologische kleding. In dit onderzoek zijn 

verschillende eco-labels gebruikt. Mogelijke verschillen in beoordeling van producten 

zouden ook hier de oorzaak van kunnen zijn. Het consequent gebruik van één eco-label zou 

in vervolgonderzoek beter onderzocht kunnen worden. Nog een mogelijke verklaring voor 

het niet significante effect van het eco-label zou kunnen zijn dat de participanten de 

kledingstukken hebben beoordeeld op andere factoren, bijvoorbeeld maat en/of 

persoonlijke smaakvoorkeur. De producten verschilden namelijk significant van elkaar op 

zowel aankoopintentie als gedragsattitude volgens de resultaten van de Mixed Anova. Dat 

betekent dat het verschil in beoordeling van producten niet aan toeval toe te schrijven is. De 

pyjama werd bijvoorbeeld veel hoger beoordeeld dan de andere twee producten op 

aankoopintentie. Mogelijk kopen mensen sneller een pyjama voor hun kind dan sokken en 

een T-shirt voor zichzelf. Nog een mogelijke verklaring zou kunnen zijn dat participanten 

geprobeerd hebben om het onderzoek zo gunstig mogelijk in te vullen.  

Zwakke punten van dit onderzoek zijn de twijfelachtige Cronbach’s α’s van de 

betrouwbaarheid van de stellingen voor de aankoopintentie van het T-shirt (Cronbach’s α = 

0.628) en de gedragsattitude van de sokken (Cronbach’s α = 0.539). Ook zijn na filtering van 

bruikbare vragenlijsten de experimentele groep en controlegroep niet gelijk verdeeld. De 

experimentele groep bevatte 51 participanten en de controlegroep 39 participanten. Een 

mogelijkheid was om de online vragenlijst weer te heropenen en nieuwe participanten te 

werven, maar vanwege het coronavirus met de ingestelde lockdown door de regering is hier 

niet voor gekozen. De situatie wat betreft online shopping is dan voor de meeste 

proefpersonen niet hetzelfde als daarvoor. Dit kan de betrouwbaarheid van het onderzoek 

beïnvloeden. Logische stappen voor vervolgonderzoek zijn dan ook om deze zwakke punten 

te optimaliseren.  
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In dit onderzoek is alleen de gedragsattitude en aankoopintentie onderzocht. Volgens 

het integrative model of behavioral prediction (Fishbein & Yzer, in Hoeken et al., 2012) zijn er 

ook andere directe determinanten die invloed uitoefenen op de gedragsintentie, zoals 

waargenomen norm en zelfeffectiviteit. Deze determinanten zouden meegenomen kunnen 

worden in het vervolgonderzoek om een completer beeld van dit model te schetsen met 

betrekking tot aankoopintentie van biologische kleding. Ook is het interessant om geslacht 

en leeftijd mee te nemen in vervolgonderzoek. Mannen en vrouwen kunnen verschillen in 

houding en gedrag over milieuvriendelijke kleding, net zoals dat voor jongeren en ouderen 

kan verschillen. Meerdere participanten dienen dan aan het onderzoek te worden 

toegevoegd.   

Al met al kunnen zwakke punten van dit onderzoek verbeterd worden door 

vervolgonderzoek. Dit onderzoek levert interessante inzichten op met betrekking tot eco-

labels in de kledingindustrie. De eco-labels die in dit onderzoek gebruikt zijn, leveren niet de 

voorspelde effecten op. Dit maakt dat de gebruikte eco-labels geen direct effect hebben op 

de aankoopintentie en dat gedragsattitude hier geen mediërende rol in heeft. Wel blijkt 

gedragsattitude een verband te hebben met de aankoopintentie. Dit staat alleen volledig los 

van de gebruikte eco-labels. Het overtuigen van consumenten om kleding met een eco-label 

te kopen vergt meer en/of andere marketingtechnieken dan die in dit onderzoek gebruikt is.  
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6. Bijlage 
6.1 Vragenlijst 

Conditie 1 met eco-label 
 

Beste deelnemer, 
  
In het kader van de afronding van mijn bacheloropleiding Communicatie- en 
informatiewetenschappen aan de Universiteit Utrecht voer ik een onderzoek uit. Hartelijk 
dank dat u hieraan mee wil werken!  
 
Er zullen een aantal vragen volgen met afbeeldingen van kledingstukken waarover u 
stellingen moet beantwoorden. Er zijn hierbij geen foute of goede antwoorden: het gaat om 
uw persoonlijke mening. Het onderzoek zal hoogstens vijf minuten van uw tijd in beslag 
nemen. 
  
Uw anonimiteit zal worden gewaarborgd. Ook kunt u zonder opgaaf van redenen weigeren 
mee te doen aan het onderzoek of uw deelname voortijdig afbreken. Deelname aan het 
onderzoek brengt geen noemenswaardige risico's of ongemakken met zich mee, en er vindt 
geen moedwillige misleiding plaats. De resultaten van deze vragenlijst zullen alleen voor dit 
onderzoek worden gebruikt en niet met derden worden gedeeld. 
  
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Bij vragen mag u altijd contact met 
mij opnemen via mijn e-mailadres: e.h.m.vanhal@students.uu.nl 
  
Met vriendelijke groet, 
  
Emily van Hal 
  
Toestemming tot deelname   
Ik verklaar hierbij op voor mij duidelijke wijze te zijn ingelicht over de aard en methode van 
het onderzoek, zoals uiteengezet in de toelichting van het onderzoek. Ik stem geheel 
vrijwillig in met deelname aan het onderzoek. Ik behoud daarbij het recht met deze 
instemming weer in te trekken zonder dat ik daarvoor een reden hoef op te geven. Ik besef 
dat ik elk moment mag stoppen met het onderzoek. Als mijn onderzoeksresultaten worden 
gebruikt in wetenschappelijke publicaties of op een andere manier openbaar worden 
gemaakt, dan zal dit volledig geanonimiseerd gebeuren. Mijn persoonsgegevens worden niet 
door derden ingezien zonder mijn uitdrukkelijke toestemming. 
 

o Ik ga akkoord met deelname aan het onderzoek 
o Ik ga niet akkoord met deelname aan het onderzoek 

 

Scenario: 

Stel je bent op zoek naar nieuwe sokken. Het volgende product zie je voorbijkomen bij een 
(web)winkel. Wat vind je van dit product? Beantwoord de volgende stellingen over dit 
product. 
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1. Ik ben van plan om dit kledingstuk te kopen 

Zeker niet 1 2 3 4 5 6 7 Zeker wel 
 

2. Ik ben geneigd om dit kledingstuk te kopen 

Onwaar 1 2 3 4 5 6 7 Waar 
 

3. Ik ga dit kledingstuk kopen 

Zeer mee oneens  1 2 3 4 5 6 7 Zeer mee eens 
 
Als ik dit product zou aanschaffen, dan is dat: 

1. Goed  1 2 3 4 5 6 7 Slecht 

2. Onplezierig 1 2 3 4 5 6 7 Plezierig 

3. Schadelijk 1 2 3 4 5 6 7 Voordelig 

4. Verstandig 1 2 3 4 5 6 7 Onverstandig 

Scenario: 

Stel je bent op zoek naar een nieuwe pyjama voor je kind. Het volgende product zie je 
voorbijkomen bij een (web)winkel. Wat vind je van dit product? Beantwoord de volgende 
stellingen over dit product. 
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4. Ik ben van plan om dit kledingstuk te kopen 

Zeker niet 1 2 3 4 5 6 7 Zeker wel 
 

5. Ik ben geneigd om dit kledingstuk te kopen 

Onwaar 1 2 3 4 5 6 7 Waar 
 

6. Ik ga dit kledingstuk kopen 

Zeer mee oneens  1 2 3 4 5 6 7 Zeer mee eens 
 
Als ik dit product zou aanschaffen, dan is dat: 

5. Goed  1 2 3 4 5 6 7 Slecht 

6. Onplezierig 1 2 3 4 5 6 7 Plezierig 

7. Schadelijk 1 2 3 4 5 6 7 Voordelig 

8. Verstandig 1 2 3 4 5 6 7 Onverstandig 

 

Scenario:  
Stel je bent op zoek naar een nieuw T-shirt. Het volgende product zie je voorbijkomen bij 
een (web)winkel. Wat vind je van dit product? Beantwoord de volgende stellingen over dit 
product. 
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7. Ik ben van plan om dit kledingstuk te kopen 

Zeker niet 1 2 3 4 5 6 7 Zeker wel 
 

8. Ik ben geneigd om dit kledingstuk te kopen 

Onwaar 1 2 3 4 5 6 7 Waar 
 

9. Ik ga dit kledingstuk kopen 

Zeer mee oneens  1 2 3 4 5 6 7 Zeer mee eens 
 
Als ik dit product zou aanschaffen, dan is dat: 

9. Goed  1 2 3 4 5 6 7 Slecht 

10. Onplezierig 1 2 3 4 5 6 7 Plezierig 

11. Schadelijk 1 2 3 4 5 6 7 Voordelig 

12. Verstandig 1 2 3 4 5 6 7 Onverstandig 

Demografische kenmerken 
Wat is uw geslacht?  

o Man 
o Vrouw  
o Anders 

 
Wat is uw leeftijd? 

o 18-25  
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o 26-35  
o 36-45 
o 46-55 
o 56-65 
o 65+ 

 
Wat is uw hoogst behaalde opleidingsniveau?  

o Geen 
o VMBO 
o MBO 
o HBO 
o WO 

 
Hartelijk dank voor uw medewerking aan dit onderzoek! 
 
Dit is een onderzoek naar de invloed van ecolabels in de kledingindustrie. Door een 
milieuvriendelijk label op kledingstukken te plaatsen, wil ik onderzoeken wat de effecten op 
de aankoopintentie en attitude van consumenten zijn. Vervolgens ga ik kijken of deze 
effecten in verband met elkaar staan. U bent willekeurig in de experimentele groep geplaatst 
(kleding met ecolabels) of in de controlegroep (kleding zonder ecolabels). 
 
Mocht u verder nog vragen hebben over dit onderzoek mag u mij altijd contacteren op het 
volgende e-mailadres: e.h.m.vanhal@students.uu.nl 
 

Conditie 2 (zonder eco-label)  
 
Beste deelnemer, 
  
In het kader van de afronding van mijn bacheloropleiding Communicatie- en 
informatiewetenschappen aan de Universiteit Utrecht voer ik een onderzoek uit. Hartelijk 
dank dat u hieraan mee wil werken!  
 
Er zullen een aantal vragen volgen met afbeeldingen van kledingstukken waarover u 
stellingen moet beantwoorden. Er zijn hierbij geen foute of goede antwoorden: het gaat om 
uw persoonlijke mening. Het onderzoek zal hoogstens vijf minuten van uw tijd in beslag 
nemen. 
  
Uw anonimiteit zal worden gewaarborgd. Ook kunt u zonder opgaaf van redenen weigeren 
mee te doen aan het onderzoek of uw deelname voortijdig afbreken. Deelname aan het 
onderzoek brengt geen noemenswaardige risico's of ongemakken met zich mee, en er vindt 
geen moedwillige misleiding plaats. De resultaten van deze vragenlijst zullen alleen voor dit 
onderzoek worden gebruikt en niet met derden worden gedeeld. 
  
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Bij vragen mag u altijd contact met 
mij opnemen via mijn e-mailadres: e.h.m.vanhal@students.uu.nl 
  
Met vriendelijke groet, 
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Emily van Hal 
  
Toestemming tot deelname   
Ik verklaar hierbij op voor mij duidelijke wijze te zijn ingelicht over de aard en methode van 
het onderzoek, zoals uiteengezet in de toelichting van het onderzoek. Ik stem geheel 
vrijwillig in met deelname aan het onderzoek. Ik behoud daarbij het recht met deze 
instemming weer in te trekken zonder dat ik daarvoor een reden hoef op te geven. Ik besef 
dat ik elk moment mag stoppen met het onderzoek. Als mijn onderzoeksresultaten worden 
gebruikt in wetenschappelijke publicaties of op een andere manier openbaar worden 
gemaakt, dan zal dit volledig geanonimiseerd gebeuren. Mijn persoonsgegevens worden niet 
door derden ingezien zonder mijn uitdrukkelijke toestemming. 
 

o Ik ga akkoord met deelname aan het onderzoek 
o Ik ga niet akkoord met deelname aan het onderzoek 

 

Scenario: 

Stel je bent op zoek naar nieuwe sokken. Het volgende product zie je voorbijkomen bij een 
(web)winkel. Wat vind je van dit product? Beantwoord de volgende stellingen over dit 
product. 
 

 
10. Ik ben van plan om dit kledingstuk te kopen 

Zeker niet 1 2 3 4 5 6 7 Zeker wel 
 

11. Ik ben geneigd om dit kledingstuk te kopen 

Onwaar 1 2 3 4 5 6 7 Waar 
 

12. Ik ga dit kledingstuk kopen 
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Zeer mee oneens  1 2 3 4 5 6 7 Zeer mee eens 
 
Als ik dit product zou aanschaffen, dan is dat: 

13. Goed  1 2 3 4 5 6 7 Slecht 

14. Onplezierig 1 2 3 4 5 6 7 Plezierig 

15. Schadelijk 1 2 3 4 5 6 7 Voordelig 

16. Verstandig 1 2 3 4 5 6 7 Onverstandig 

Scenario: 
Stel je bent op zoek naar een nieuwe pyjama voor je kind. Het volgende product zie je 
voorbijkomen bij een (web)winkel. Wat vind je van dit product? Beantwoord de volgende 
stellingen over dit product. 
 

 
 

13. Ik ben van plan om dit kledingstuk te kopen 

Zeker niet 1 2 3 4 5 6 7 Zeker wel 
 

14. Ik ben geneigd om dit kledingstuk te kopen 

Onwaar 1 2 3 4 5 6 7 Waar 
 

15. Ik ga dit kledingstuk kopen 

Zeer mee oneens  1 2 3 4 5 6 7 Zeer mee eens 
 
Als ik dit product zou aanschaffen, dan is dat: 

17. Goed  1 2 3 4 5 6 7 Slecht 
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18. Onplezierig 1 2 3 4 5 6 7 Plezierig 

19. Schadelijk 1 2 3 4 5 6 7 Voordelig 

20. Verstandig 1 2 3 4 5 6 7 Onverstandig 

Scenario: 
Stel je bent op zoek naar een nieuw T-shirt. Het volgende product zie je voorbijkomen bij 
een (web)winkel. Wat vind je van dit product? Beantwoord de volgende stellingen over dit 
product. 
 

 
 

16. Ik ben van plan om dit kledingstuk te kopen 

Zeker niet 1 2 3 4 5 6 7 Zeker wel 
 

17. Ik ben geneigd om dit kledingstuk te kopen 

Onwaar 1 2 3 4 5 6 7 Waar 
 

18. Ik ga dit kledingstuk kopen 

Zeer mee oneens  1 2 3 4 5 6 7 Zeer mee eens 
 
Als ik dit product zou aanschaffen, dan is dat: 

21. Goed  1 2 3 4 5 6 7 Slecht 

22. Onplezierig 1 2 3 4 5 6 7 Plezierig 

23. Schadelijk 1 2 3 4 5 6 7 Voordelig 

24. Verstandig 1 2 3 4 5 6 7 Onverstandig 
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Demografische kenmerken 

Wat is uw geslacht?  
o Man 
o Vrouw  
o Anders 

 
Wat is uw leeftijd? 

o 18-25  
o 26-35  
o 36-45 
o 46-55 
o 56-65 
o 65+ 

 
Wat is uw hoogst behaalde opleidingsniveau?  

o Geen 
o VMBO 
o MBO 
o HBO 
o WO 

 
Hartelijk dank voor uw medewerking aan dit onderzoek! 
 
Dit is een onderzoek naar de invloed van ecolabels in de kledingindustrie. Door een 
milieuvriendelijk label op kledingstukken te plaatsen, wil ik onderzoeken wat de effecten op 
de aankoopintentie en attitude van consumenten zijn. Vervolgens ga ik kijken of deze 
effecten in verband met elkaar staan. U bent willekeurig in de experimentele groep geplaatst 
(kleding met ecolabels) of in de controlegroep (kleding zonder ecolabels). 
 
Mocht u verder nog vragen hebben over dit onderzoek mag u mij altijd contacteren op het 
volgende e-mailadres: e.h.m.vanhal@students.uu.nl 
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6.2 Tijdsplanning 
 

Week Activiteit 

1 Selecteren van stimulusmateriaal 

2 Vragenlijsten opstellen en deelnemers 
benaderen 

3 Uitvoeren onderzoek 

4 Analyses in SPSS 

5 Resultaten beschrijven 

6 Conclusie en discussie schrijven 

7 Controle en schrijven samenvatting 

8 Afronden en laatste controle 
 
 


