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Je geld of  je geweten
Waarom je uiteindelijk toch  
kiest voor milieuonvriendelijk

Psychologie

Natuurlijk is het goed om het op het milieu te letten. Maar  
je wilt wel een beetje leuk leven. Moet de barbecue de deur 
uit? En wordt het Zeeland in plaats van Bali? Welnee. Toch?
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Milieu is belangrijk, maar we willen er niet  
te veel voor doen en niet te veel voor laten

Z ou je willen dat de zeeën leeggevist 
zijn? Dat er geen tropisch regen-
woud meer is? Dat lucht, grond en 
water vervuild zijn? En dat landen 

als Nederland onder water verdwijnen door-
dat gletsjers en ijs op de polen gesmolten 
zijn? Nee toch? Aan de andere kant is het 
best fijn om af en toe een visje te kunnen 
eten. Met de auto naar je werk gaan is wel zo 
gemakkelijk,  zeker als het regent. En is het 
niet gezellig om op een mooie avond lappen 
vlees weg te knagen van de barbecue? 
De meesten van ons zijn best begaan met het 
milieu. Ook dierenleed is een belangrijk 
thema, en het leed van de mensen die in 
Bangladesh onze kleren naaien. Maar blijk-
baar vinden we het allemaal niet belangrijk 
genoeg om te proberen de boel ook echt te 
verbeteren. Hoe kan dat? Waarom zit er een 
gat tussen woorden en daden?

kledingketen financiert. De mensen die baat 
hebben bij jouw goede daad wonen dan in 
Azië. Die staan ook ver van je af. Voordelen 
voor later zijn eveneens minder aantrekke-
lijk. Je hebt er zeker baat bij als je gezond 
eet, maar het plezier daarvan heb je pas ver- 
  derop in je leven. Het milieu is al helemaal  

  lastig. Je hebt het over planten, dieren en  
  over mensen die nog geboren moeten  

  worden. En daar zou jij dan een pakje  
  gehakt voor moeten laten liggen?

 AGeweten knaagt
 Niet iedereen heeft last van zulke 
dilemma’s. ‘Sommige mensen heb-

ben maatschappelijke waarden tot 
persoonlijke waarden gemaakt’, zegt Van 
Trijp. Zij vinden bijvoorbeeld het milieu zo 
belangrijk dat ze uit zichzelf op zoek gaan 
naar de meest duurzame keuze. ‘Daarom 
zien ze geen conflict tussen maatschappe-
lijke en persoonlijke belangen.’ En er is nog 
een groep die geen conflict ziet. ‘Die zegt: 

hoezo groepsbelang? Eigen belang eerst. 
Dan heb je ook geen last van  dilemma’s.’ 
De meeste mensen zitten ergens tussen 
deze groepen in. En dan kom je soms 
voor moeilijke keuzes te staan. ‘Maat-

schappelijke doelen vinden we heel 
belangrijk. Maar we willen er niet te 
veel voor doen en ook niet te veel 
voor laten. Dan gaat het wringen.’ 

Praktische argumenten winnen het al 
snel van idealistische argumenten. Zo 

is de duurzame optie vaak duurder. En is 
de verantwoorde variant wel even lekker? 

Aan de Rijksuniversiteit Groningen doet 
Ellen van der Werff onderzoek naar de 
duurzame en minder verantwoorde keuzes 
die mensen maken. Zij maakt onderscheid 
tussen milieuwaarden, hedonische waarden 
en egoïstische waarden. ‘Mensen met sterke 
hedonische waarden zijn gericht op comfort. 
Ze willen graag een plezierig leven.’ Bij ego-
istische waarden gaat het vaak om geld, maar 
het kan ook status zijn. ‘Die waarden vinden 
we allemaal belangrijk, maar de hiërarchie 
verschilt nogal.’ De een vindt een leuk en 
lekker leven superbelangrijk, de ander gaat 
voor geld. Weer geldt: milieuvriendelijk is 
niet altijd leuk. En vaak kost het extra geld. 
Dus wint onvriendelijk.

 AWe blijven consistent
Onze waarden zijn min of meer stabiel, zo 
vertelt Van der Werff. ‘Je verandert ze niet 

zomaar.’ Toch is er een truc om het gedrag 
van mensen de milieubewuste richting op te 
sturen. ‘We hebben mensen gewezen op acht 
redelijk veel voorkomende milieuvriende-
lijke gedragingen. Ga je wel eens op de fiets 
in plaats van met de auto? Doe je glas in de 
glasbak? Doe je netjes het licht uit als je de 
kamer verlaat? De meeste mensen zullen 
zeggen: ‘Ja, dat doe ik wel eens’. Daardoor 
zien ze zichzelf als een milieuvriendelijk 
persoon, en gaan ze daarna milieubewuster 
gedrag vertonen. Want we willen erg graag  
consistent zijn.’ Het omgekeerde werkt ook. 
Vraag mensen of ze altijd milieuvriendelijke 
boodschappen kopen en of ze altijd de meest 
milieuvriendelijke optie zoeken en ze zullen 
antwoorden: ‘Nee, dat doe ik niet.’ Van der 
Werff: ‘Ze zien zichzelf als niet milieu bewust 
en gaan zich daardoor ook minder  milieu- 
vriendelijk gedragen.’

Eerlijk eten
Een beetje bewust eten, hoe doe  

je dat? Een kop koffie of een stukje 
chocolade moet kunnen, snacken is een 
ander verhaal, ontdekte Rank a Brand.
7 Behalve die van Tony’s Chocolonely  
en van Fairtrade Original haalt ook de 
chocola van Zotter een ‘A’ (‘duurzaam’).
7 Peeze en Hesselink Koffie halen een  
‘A’, Fairtrade Original en Café de Origen  
een ‘B’. Koffie van Smit&Dorlas is goed  
voor een ‘C’. Nespresso, Nescafé, Lavazza: 
‘D’. Douwe Egberts, Starbucks en Coffee-
company blijven steken op een ‘E’.
7 Van de supermarkten haalt Ecoplaza  
een ‘B’, Albert Heijn een ‘C’. Jumbo, Plus  
en Aldi halen een ‘D’, Lidl en Dirk een ‘E’.
7 Het Ikea-restaurant scoort een ‘C’, Subway 
en McDonald’s een ‘D’. Pizza Hut, Domino’s 
Pizza en New York Pizza blijven steken op 
een E, net als La Place, Burger King, en  
Van der Valk.

Goed verhaal

Waarom staan er vaak 
van die verhaaltjes 

over passie en ambachte-
lijkheid op het etiket van 
biologische voedings-
middelen? Om de waarde 
te verhogen, zegt Hans 
van Trijp van Wageningen 
University. Een bioboer is 
vaak duurder uit, omdat 
biologische landbouw 
kleinschalig is. Daardoor 
moet hij meer geld vragen. 

‘Als je een meerprijs wilt 
krijgen, moet het product 
meer waarde hebben’. Dat 
kan door op het etiket de 
exclusiviteit te benadruk-
ken. Een kleine hoeveel-
heid maakt een product 
bijzonderder dan de 
massa in de supermarkt. 
‘Ambachtelijkheid’ en 
‘aandacht’ zijn twee 
magische woorden die 
 portemonnees spontaan 

openen. Net als de term 
‘streekproduct’. Het is 
logisch, stelt Van Trijp. 
‘Een luxe auto is ook 
duurder dan een gewone.’ 
Maar wat als je het smaak- 
verschil niet proeft? ‘Dat 
maakt niet zo veel uit. Als 
mensen zich prettiger 
voelen bij een product  
dat volgens het etiket 
ambachtelijk gemaakt is, 
dan voegt dat waarde toe.’

Lekker warm hier
Van goed gedrag krijgen we een goed 

gevoel. Psychologen beschrijven het 
als het warm glow-effect. Worden we echt 
warm van een goede daad? Dat wilde Danny 
Taufik van de Rijksuniversiteit Groningen 
wel eens weten. Hij liet studenten een CO

2
- 

calculator invullen. Na afloop kregen de 
proefpersonen de gemiddeldes te zien en 
hoorden ze of ze beter of slechter scoorden. 
Die scores waren niet echt, Taufik deelde 
random goede en slechte scores uit. De 
temperatuur gemeten op de huid verschilde 
niet tussen de deelnemers met een goede 
of slechte score. Maar wie zogenaamd goed 
presteerde, schatte wel de temperatuur in 
de kamer hoger in. In werkelijkheid was  
het een speciale ruimte met constante 
temperatuur. Blijkbaar worden we echt 
warm van goed gedrag.

 AJij niet? Ik niet
Wanneer we toch al slecht bezig zijn, hebben 
we er minder problemen mee om nog verder 
af te dwalen, zag ook Esther-Mirjam Sent. 
Zij is hoogleraar economische theorie en 
economisch beleid aan de Radboud Univer-
siteit. ‘Ik heb een experiment gedaan hier in 
de kantine met kroketten en appels. Ik had 
labels gemaakt: ‘gewone kroket’, ‘biologi-
sche kroket’, ‘gewone appel’ en ‘biologische 
appel’. Dan kiezen mensen voor ‘gewoon’.’ 

 ANu: voordeel voor anderen!
Dilemma: in de supermarkt ligt bio gehakt 
met drie sterren van de Dierenbescherming 
voor 2,85 euro. Het pakje gewone gehakt 
kost maar 1,79 euro en daar zit net zo veel in. 
Of moet je vegetarisch gehakt nemen? Dan 
heb je twee pakjes nodig van 2,49 euro per 
stuk. Vegetarisch is het best voor het milieu 
en er hoeven geen dieren voor doodgemaakt 
te worden. Maar is het wel lekker? Grote 
kans dat het gewone goedkope gehakt in je 
mandje belandt. 
Persoonlijke voor delen botsen nogal eens 
met maatschappelijke voordelen, vertelt 
Hans van Trijp, hoogleraar marktkunde en 
consumentengedrag aan Wageningen Uni-
versity. ‘De persoonlijke voordelen merk je 
meestal meteen. Een lage prijs, gemak, een 
lekkere smaak: dat zijn voordelen van het 
hier en nu en voor jezelf.’ Als je biovlees 
koopt, is het voordeel voor het varken. Die 
staat toch wat verder van je af. Je kunt 
met je geld ook anderen een voordeel 
bezorgen. Door bijvoorbeeld mens-
vriendelijk geproduceerde kleren te kopen 
voorkom je dat je misstanden in de reguliere 
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‘ Ik probeer voor mezelf goed te praten dat ik 
geen veganist wil zijn. Wat levert het nou op?’

De reden? We wijken van nature niet graag 
af van wat ‘gewoon’ is. Sent veranderde 
daarop de labels in ‘biologisch’ en ‘niet-bio-
logisch’. Wat bleek? ‘Mensen kozen voor 
 ‘biologisch’ bij de appels, maar niet bij de 
kroketten.’ De verklaring daarvoor ligt in 
het zogeheten ‘boomerangeffect’: als je toch 
al ongezond bezig bent, kan er ook nog wel 
wat dierenleed bij. Het experiment met het 
woordje ‘gewoon’ laat eveneens zien dat we 
vooral kijken naar wat anderen doen. ‘Daar 
zijn we heel gevoelig voor’, zegt Sent. Zo had 
de gemeente Rotterdam genoeg van het op-
ruimen van afval dat naast afvalcontainers 
werd neergezet. De ambtenaren bedachten: 
wat nou als we het een week niet opruimen? 

Deze reep is oké
 Een keurmerk dat aangeeft dat een 

product biologisch geproduceerd is  
of bijvoorbeeld fair trade, trekt dat kopers 
over de streep? Nee. Maar zo’n keurmerk 
geeft wel informatie, legt Ellen van der 
Werff uit. Aan de Rijksuniversiteit Gronin-
gen onderzoekt zij de duurzame en niet zo 
duurzame keuzes die we maken. Informatie 
is volgens haar belangrijk, omdat mensen 
moeten kunnen weten wat er speelt. Dat er 
bijvoorbeeld cacaoboeren zijn die moeite 
hebben om hun gezin te onderhouden, 
omdat ze een te lage prijs krijgen voor  
hun oogst. En dat er speciale projecten  
zijn om die telers te steunen. Als producten 
van dergelijke projecten herkenbaar zijn 
aan een fairtradelogo, dan is dat nuttige 
informatie voor mensen die liever choco-
lade eten van cacaoboeren die daarvoor 
fatsoenlijk betaald worden.

O ja, het milieu 

Hoe krijg je mensen aan 
de milieuvriendelijke 

producten? Het helpt als 
de duurzaamheid van  
de verpakking af spat. 
‘Josefine Geiger deed 
onderzoek naar het 
design van verpakkingen’, 
vertelt Ellen van der Werff 
van de Rijksuniversiteit 
Groningen. Proefpersonen 
dronken uit een gewoon, 
kaal koffiebekertje of 

precies hetzelfde bekertje 
met een kreet erop als:  
‘I am green and you? ’ 
Zouden de deel nemers  
de beker in de bak voor 
restafval gooien die naast 
ze staat, of in de recycle-
bak even verderop? De 
gewone beker werd in 
een kwart van de gevallen 
gerecycled, de andere 
haalde de helft. ‘Het 
bekertje herinnert 

mensen aan hun milieu-
waarden’, zo verklaart  
Van der Werff het verschil. 
‘Zulke prikkels werken 
vooral bij mensen die  
het milieu al enigszins 
belangrijk vinden. Mensen 
die het milieu helemaal  
niet belangrijk vinden,  
krijg je niet mee. En de 
mensen die het milieu  
erg belangrijk vinden, 
doen het al uit zichzelf.’

C-shirt

Hoe doen kleding-
merken het als het 

gaat om het milieu en  
de werkomstandigheden 
in fabrieken? Wie alleen 
kleding wil met score ‘A’ 
(‘meest duurzaam’) van 
Rank a Brand, zal over 
straat moeten in alleen 
een onderbroek, van  
Saint Basics. Buitensport-
merk Vaude haalt ook een 
‘A’, dus je kunt altijd nog 
verkleed als berg-
beklimmer over straat.
7 Schoenen van Veja, 
Birckenstock en Ethletic 

halen een ‘C’. Converse 
een ‘D’. Ergens daarna 
komen Bristol, Vans en 
Scapino met E-scores.
7 Broeken met B-scores 
komen van Nudie Jeans, 
Kuyichi, Mud Jeans en 
Kings of Indigo.
7 Voor een fijn gevoel in 
je onderbroek moet je bij 
Saint Basics zijn. Minga 
Berlin haalt een ‘B’, von 
Jungfeld een ‘C’. Björn 
Borg, Qnoop en Hunke-
müller zijn goed voor een 
‘D’. Victoria’s Secret, Sapph  
en Sloggi scoren een E.

7 Kledingmerk COS 
haalt een ‘C’. Acne, 
Hugo Boss, Tommy 
Hilfiger: allemaal ‘D’,  
net als Claudia Sträter 
en Calvin Klein. Ralph 
Lauren en Lacoste?  
‘E’. Net als Humberto  
en Pauw.
7 Van het luxespul 
haalt Stella McCart-
ney een ‘C’. Een ‘D’ is 
er voor bijvoorbeeld 
Gucci, Saint Laurent en 
Louis Vuitton. Met Dior, 
Prada en Armani zitten  
we weer in categorie ‘E’.

 ASlowshoppen
Nog geen vijf procent van wat we eten is bio. 
Het scheelt al dat biologische producten 
 gewoon bij de grote supermarkten liggen, 
zodat je er niet voor naar een aparte winkel 
hoeft. Maar in een winkel is het extra lastig 
om de duurzame keuze te maken, legt Van 
der Werff uit. ‘In de supermarkt gaat het om 
aanbiedingen, lage prijzen. Het maakt ons 
gefocust op geld.’ Je hebt er sowieso een an-
dere mindset, zegt Van Trijp. ‘Mensen liegen 
niet als ze zeggen dat ze het milieu belang-

Schone kleren?
 Kinderarbeid, lange werkdagen, lage 

lonen, onveilige werkplaatsen: in 
kledingfabrieken zijn veel misstanden.  
Bij welke winkel kun je kleding kopen die 
oké is? Rank a Brand deelt scores uit, van  
‘A’ (kopen) tot ‘E’ (doe maar niet). Geen 
enkele keten komt goed voor de dag.
7 C&A, H&M, WE, Zara en Zeeman scoren 
een ‘C’. Ze vormen in deze volgorde de 
top-5.
7 Primark volgt direct daarna met een ‘D’. 
Op enige afstand komen zaken als America 
Today, Esprit en Hema.
7 Action, Wibra en als laatste The Sting 
halen een ‘E’, de laagste score...
7 … maar er zijn ook een hoop ketens die 
zich niet willen laten keuren.

Eens kijken of mensen het dan zelf doen. 
Het werkte niet.  ‘Mensen denken: er ligt al 
troep, ik zet mijn afval er maar bij. Dat lijkt 
de norm te zijn’, zegt Sent. We denken: als 
anderen het niet hoeven op te ruimen, hoef 
ik dat ook niet te doen. Geweten gesust.

 AJe bent niet niks
We zijn heel goed in het goedpraten van ons 
eigen gedrag. Je mag bijvoorbeeld lampen 
best laten branden als je er even niet bent, 
want het zijn immers ledlampen. Vakantie 
in Thailand? Die heb je verdiend. Daarbij 
vind je het belangrijk om andere culturen te 
zien. Met de auto naar het werk is geen pro-
bleem, want je was gisteren al op de fiets. En 
wat maakt het uit of jij de auto stil laat staan 
als tien miljoen andere Nederlanders wel het 
gaspedaal intrappen? Onze eigen bijdrage 

rijk vinden. Maar het is moeilijk overeind te 
houden als je in een heel andere mindset zit.’ 
Als je gehaast door de supermarkt gaat, dan 

gebruik je eenvoudigste keuzeregels. ‘Je 
neemt de producten die je altijd 
koopt, die op je lijstje staan of die in 
het oog springen.’ Is een  kassaband 
vol ongezond en onverantwoord het 
bewijs van gebrekkige zelfcontrole? 

Van Trijp wijst nog op iets anders: ‘Je 
zou ook kunnen zeggen dat de omge-

ving bepalend is. Het is allebei waar. 
Het is eenvoudiger om in de winkel 

een ongezond product te vinden 
dan  gezond voedsel. Je moet er al 
gauw een hele studie van maken. 
Het is nog niet zo eenvoudig om 
te bepalen welk product nu ge-

zonder of milieuvriendelijker 
is.’ Daar denken we op 

zo’n moment ook niet 
over na, legt Sent uit.  
 ‘Dat lukt niet. We  
moeten zo veel keuzes  

   maken.’ Als je het tot op  
   de bodem wilt uitzoeken,  
 dan zit je na sluitingstijd  
 nog in de winkel. En toch  

  kun je in de supermarkt  
 best een gezond mandje  

   bij elkaar shoppen, zegt 
Van Trijp. ‘Al kost dat je wel veel tijd en de 
nodige inspanning.’ 

paul.serail@quest.nl

mogen we graag verwaarlozen. Opgeteld 
hebben kleine keuzes grote gevolgen. Maar 
dat gaat ons geweten algauw te boven.
Het is ook gewoon veel gedoe om de wel-
bewuste wereldburger uit te hangen. ‘Mijn 
dochter wil veganist worden’, zegt Sent. ‘Als 
je mij vraagt of ik milieubewust ben, dan zeg 
ik: ‘Ja, ik vind het echt belangrijk om een 
fijne wereld voor mijn kinderen achterlaten’. 
We eten thuis grotendeels vegetarisch. Toch 
probeer ik voor mezelf goed te praten dat ik 
geen veganist wil zijn. Wat voor bijdrage 
 levert dat nou? Ik moet al die verpakkingen 
gaan nakijken... Ingewikkeld, ingewikkeld. 
Mijn dochter is veertien, ik heb gezegd dat ik 
wel een inspanningsverplichting wil aan-
gaan, maar geen resultaatverplichting. Het 
kan daarom zijn dat er af en toe wat melk of 
ei doorheen glipt.’
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