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Wat is duurzaamheid?

Duurzame consumptie verwijst naar consumptie zonder nadelige gevolgen voor 
mens en milieu.



Waarom onderzoeken we duurzamere 
mode?

1 t-shirt = 2.500 l water

20% van watervervuiling 100 miljard kledingstukken p/j 

5% van CO² uitstoot
> luchtvaart + scheepvaart

groeiende verkoop

grotendeels niet 
(hoogwaardig) gerecycleerd

arbeidsomstandigheden



Wat is duurzame(re) kleding?

Minder kopen

Enkel het nodige 
kopen

Langer dragen

Natuurlijke stoffen

Nieuw leven

Tweedehands

Gerecycleerde stoffen

Vegan stoffen

Huren, lenen, 
leasen

Makkelijk te 
recycleren 

stoffen

Op lage 
temperatuur te 

wassen



Onderzoeksmethode
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Online surveys 1.774 (2.336) 
respondenten

8 groepsgesprekken 48 
respondenten

april ‘21 –
april ‘22



Hoe duurzaam is de Vlaamse consument?

Klimaatverandering

84% van de Vlamingen is bezorgd 
over klimaatverandering. 

Vrouwen en jongeren zijn bezorgder 
dan mannen en ouderen. 

In 2021 waren deelnemers 
bezorgder dan in 2022.



Hoe duurzaam is de Vlaamse consument?

Duurzaam leven

89% van de Vlamingen probeert duurzaam te leven. 

17% laat dit voornemen snel varen tijdens het 
shoppen. Bij Gen Z loopt dat op tot 37%.

Van de 11% die niet duurzaam probeert te leven 
noemt de helft dat meespeelt dat ze denken dat het 
een verkooptruc is.



Hoe duurzaam is de Vlaamse consument?

Duurzaam leven

Gemiddeld waarderen Vlamingen de duurzaamheid van hun levensstijl met een 6,2
op 10. 

Bij de Duurzame Modemonitor 1 lag de score op 6,3 en bij de tweede op 6. 

Gemiddeld waarderen zij hun ambitie om hun levensstijl duurzamer te maken met een 

6,7. Ook deze score daalde, van 6,9 naar 6,5.

Vrouwen en mannen zijn ongeveer even duurzaam. Vrouwen tonen meer ambitie om 

hun levensstijl te verduurzamen (van 6,1 naar 7,0 tegenover van 6,2 naar 6,4). 



Hoe duurzaam is de Vlaamse consument?

Duurzaam leven
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Generatie Z, 1997-
2012

Millenial, 1981-1996 Generatie X, 1961-
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Babyboomer of
ouder, voor 1960

Hoe duurzaam schat je je eigen levensstijl in op dit moment?

In welke mate wil je je huidige levensstijl duurzamer maken in de toekomst?



Hoe duurzaam is de Vlaamse consument?

Duurzaam leven

26%

26%

36%

38%

45%

49%

55%

55%

62%

77%

81%

88%

74%

74%

64%

62%

55%

51%

45%

45%

38%

23%

19%

12%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%

Ik maak dingen vaker zelf¹

Ik koop vaker tweedehands²

Ik koop vaker biologische producten¹

Ik laat dingen vaker herstellen¹

Ik ga minder vaak op reis met het vliegtuig²

Ik vermijd plastic verpakkingen

Ik eet minder (of geen) vlees

Ik koop meer lokaal

Ik gebruik de fiets of openbaar vervoer

Ik probeer minder snel iets weg te gooien

Ik let op mijn waterverbruik

Ik let op mijn energieverbruik

ja nee



Hoe duurzaam is de Vlaamse consument?

Duurzaam aankoopgedrag

4%

7%

12%

28%

33%

34%

23%

31%

20%

39%

27%

30%

7%

4%

5%

0% 25% 50% 75% 100%

Modemonitor 1: milieu-impact

Modemonitor 2: milieu-impact

Modemonitor 2: arbeidsomstandigheden

Nooit Soms In de helft van de gevallen In de meeste gevallen Altijd



Associaties

Wat betekent de 

term "duurzame 

kleding" voor jou?

62%

54%

48%

42%

35%

25%

20%

9%

38%

46%

52%

58%

65%

75%

80%

91%

98%

98%

98%

0% 25% 50% 75% 100%

Gemaakt in goede werkomstandigheden

Lage milieu-impact bij de productie

Gaat lang mee²

Hoge kwaliteit

Onderhoudsvriendelijke kleding

Lokaal geproduceerd

Gemaakt van gerecycleerde materialen

Tweedehands²

Gemaakt van vegan materialen

Andere

Geen idee

ja nee



Hoe duurzaam is het 
kledingaankoopgedrag 
van de Vlaamse 
consument?

Wat is 
voor jou 
van 
belang als 
je kleding 
koopt? 
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

trend van het moment

merk moet mij bekend zijn

originaliteit

Belgische/Nederlandse makelij

land van oorsprong

online kunnen bestellen en retourneren

impact op het milieu

arbeidsomstandigheden

vertrouwde winkeladresjes

het kledingstuk moet nieuw zijn

prijs

materiaal

kwaliteit

draagcomfort

zeer belangrijk belangrijk min of meer belangrijk onbelangrijk zeer onbelangrijk



Hoe duurzaam is het kledingaankoopgedrag 
van de Vlaamse consument?

Duurzaam aankoopgedrag

9%

21%

26%

6%

10%

17%

25%

31%
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30%

14%
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8%

4%
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tweedehands kleding

kleding van gerecycleerde materialen

kleding gemaakt van plantaardige materialen

kleding van milieuvriendelijke merken

op lagere temperaturen te wassen kleding

kleding gemaakt van natuurlijke materialen²

kleding die niet modegebonden is

Ik beperk mijn kledingaankopen bewust²

Ik koop enkel wat noodzakelijk is¹

altijd meestal in de helft van de gevallen soms nooit

Aankoopgedrag

Materiaalkeuze



Hoe duurzaam is het kledingaankoopgedrag 
van de Vlaamse consument?

Bewust aankopen

Een derde van de Vlaamse consumenten kleding weleens koopt die hij of zij 

niet nodig heeft. 

19% van de mannen koopt weleens kleding die hij niet nodig heeft, terwijl 

45% van de vrouwen dit doet.



Hoe duurzaam is het kledingaankoopgedrag 
van de Vlaamse consument?

Bewust aankopen

Gen Z 

1997-2012

Millennial  

1981-1996

Gen X 

1961-1980

Babyboomer 

voor 1960

Ik geef mijn geld liever uit aan andere zaken 
(kleding kopen boeit me niet)

5% 6% 6% 7%

Ik koop enkel of voornamelijk wat ik nodig 
heb

50% 53% 61% 68%

Ik koop wel eens kleding die ik niet echt 
nodig heb, maar gewoon leuk vind

42% 34% 28% 23%

In mijn kleerkast hangen veel kledingstukken 
die ik eigenlijk niet nodig heb, en die 
impulsief gekocht werden.

3% 8% 5% 2%



Hoe duurzaam is het kledingaankoopgedrag 
van de Vlaamse consument?

Interesse in verduurzaming kledingmerk

44% is het eens met de stelling “Indien een onderneming de intentie heeft 
om te verduurzamen, ben ik geneigd om er kleding te kopen.” 

73% waarschijnlijk interessant vinden als hun favoriete winkel of 
kledingmerk een duurzame kledinglijn zou aanbieden en zou dit mogelijk 
overwegen te kopen.

Vrouwen en jongeren zijn daar meer toe geneigd dan mannen en ouderen.

80% is bereid om daarvoor een meerprijs van gemiddeld 18% te 
betalen. 



Duurzame 
businessmodellen

Duid aan van 
welke zaken je 
ooit al gehoord 
hebt…

84%

49%

44%

42%

33%

33%

23%

15%

5%

16%

51%

56%

58%

67%

67%

77%

86%

95%

0% 25% 50% 75% 100%

Huren van kleding voor een gelegenheid

Repair of herstelservice in een winkel

Ruilevents

Online koophoekjes van particulieren op bv.
Instagram of Facebook

Resellers (merken die zelf een
tweedehandslijn aanbieden)

Take-back services (kledij achterlaten in ruil
voor bvb. een waardenbon)

Een kledingbibliotheek (zoals een
boekenbibliotheek)

Leasen van kleding (zoals leasing van auto’s)

geen van bovenstaande

ja nee



Duurzame 
businessmodellen

Hoe waarschijnlijk 

is het dat je gebruik 

zou maken van 

deze 

mogelijkheden?

40%

26%

24%

23%

11%

10%

6%

35%

33%

31%

28%

20%

19%

18%

14%

26%

41%

45%

50%

69%

72%

76%

83%

0% 25% 50% 75% 100%

Repair of herstelservice in een winkel

Huren van kleding voor een gelegenheid

Resellers (merken die zelf een
tweedehandslijn aanbieden)

Take-back services (kledij achterlaten in
ruil voor bvb. een waardenbon)

Online koophoekjes van particulieren op
bv. Instagram of Facebook

Ruilevents

Een kledingbibliotheek (zoals een
boekenbibliotheek)

Leasen van kleding (zoals leasing van 

auto’s)

waarschijnlijk waarschijnlijk noch onwaarschijnlijk onwaarschijnlijk



Redenen

Wat zijn voor jou de belangrijkste redenen 

om duurzame kleding te kopen? 

De kledij is in goede omstandigheden gemaakt 36%

De gebruikte materialen zijn minder schadelijk voor het milieu 34%

Het kledingstuk gaat langer mee 21%

Ik geloof dat ze beter zijn voor de gezondheid 8%



Drempels

Wat zijn voor jou de belangrijkste redenen 

om geen duurzame kleding te kopen? 

Het is niet duidelijk wat een duurzaam kledingstuk is 33%

Het kost meer geld 25%

Ik heb geen vertrouwen in duurzaamheidsclaims van bedrijven 17%

Het kost mij te veel tijd om uit te zoeken welke producten duurzaam zijn 16%

Te weinig aanbod in mijn favoriete winkel 9%

andere reden 1%



Redenen

Wat zijn belangrijke redenen om te kiezen 

voor tweedehands kleding?

Het bespaart mij geld 66%

Ik heb het gevoel dat ik iets positief doe 52%

Ik hoeft niet het nieuwste van het nieuwste te hebben 50%

Zo kan ik merkkledij voor een prijsje kopen 35%

Tweedehands heeft tegenwoordig een goed imago 17%

andere reden 12%



Drempels

Wat zijn de drempels om voor tweedehands 

kleding te kiezen?

Ik geef de voorkeur aan nieuwe kleding 70%

Ik vind het niet hygiënisch 46%

Ik moet te lang zoeken naar het juiste kledingstuk, de juiste maat,... 33%

Ik vind de geur van tweedehandskleding storend 20%

Ik twijfel aan de kwaliteit van de kleding 16%

Tweedehands associeer ik met armoede 10%

Tweedehands heeft een negatief imago (qua stijl) voor mij 10%

Ik kan geen aanspraak maken op een service zoals garantie of retourneren 8%

andere reden 5%



Een nieuw 
leven
Wat doe je met 
onbeschadigde/licht 
beschadigde 
kledingstukken die je 
niet meer draagt?

5%

2%

8%

12%

2%

15%

5%

16%

9%

19%

30%

11%

12%

36%

78%

78%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

licht beschadigd

anders - onbeschadigd

takeback - onbeschadigd²

licht beschadigd

vuilnisbak - onbeschadigd

dragen tot versleten - onbeschadigd

licht beschadigd

verkoop - onbeschadigd

licht beschadigd

ongedragen in de kast - onbeschadigd

licht beschadigd

ander doel - onbeschadigd

licht beschadigd

familie en vrienden - onbeschadigd

licht beschadigd

organisatie/kledingcontainer - onbeschadigd



Kennis

Slechts een kwart van de respondenten vindt dat zij goed op de hoogte is van de milieu-

impact. 42% is matig op de hoogte en 32% is niet of slecht op de hoogte.

De deelnemers aan de tweede bevraging vonden van zichzelf dat ze slechter op de 

hoogte waren dan de deelnemers aan de eerste bevraging.

Duurzame Modemonitor 2: De deelnemers schatten hun kennis over de 

arbeidsomstandigheden iets lager in dan die over de milieu-impact. 18% denkt goed op 

de hoogte te zijn, 42% matig en 40% niet of slecht.



Informatie

75%

70%

64%

23%

0

36%

32%

27%

10%

9%

19%

26%

25%

34%

0

36%

29%

28%

7%

16%

6%

5%

11%

43%

0

27%

39%

45%

83%

74%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

De media zouden meer moeten berichten over de milieu-impact van 

de kledingindustrie en (…).¹²

Ik vind de informatie over de milieu-impact op productverpakkingen
belangrijk¹

Ik heb nood aan meer informatie over de duurzaamheid van een
kledingstuk, op het moment dat ik een aankoop overweeg.¹²

Ik wil in de winkel niet te veel informatie lezen over duurzaamheid.²

Ik let erop in welk land een kledingstuk is geproduceerd.²

Ik bestudeer de informatie over duurzaamheid op de kaartjes aan
kleding thuis, na aankoop.²

Ik lees de beschikbare informatie over duurzaamheid als ik online
kleding koop.²

Ik heb al eens een QR-code met duurzaamheidsinformatie op labels
aan kledingstukken gescand.²

Ik vraag medewerkers in kledingwinkels weleens naar informatie
over de duurzaamheid van kleding.²

eens oneens noch eens oneens



Informatie-
behoefte

Ik heb 
behoefte aan 
informatie 
over…

84%

82%

82%

74%

71%

71%

67%

64%

15%

17%

16%

22%

26%

25%

29%

30%

5%

6%

0% 25% 50% 75% 100%

milieu-impact van de productie

arbeidsomstandigheden

gebruik van ecologische materialen

watergebruik tijdens de productie

gebruik van gerecycleerde of hergebruikte
materialen

CO2 uitstoot tijdens de productie en het
transport

gebruik van verfstoffen

dierenwelzijn

eens eens, noch oneens oneens



Communicatie
middelen

Ik ontvang 
informatie 
over 
duurzaamheid 
van kleding 
graag via….

0%

3%

9%

15%

19%

28%

32%

33%

72%

80%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Ik heb geen behoefte aan informatie

Celebrities en influencers

Vrienden en familie

Sociale media van een kledingbedrijf

QR-codes op kaartjes aan kledingstukken

Medewerkers in de winkel

Media (kranten, tv)

De website van een kledingbedrijf

Duurzaamheidskeurmerk aan kledingstukken

Informatie op een kaartje aan kledingstukken



Duurzaamheids
keurmerken

67%

55%

46%

46%

39%

38%

35%

25%

28%

32%

36%

37%

33%

41%

46%

35%

5%

13%

18%

17%

28%

21%

20%

40%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Europese Ecolabels zijn belangrijk om ons
koopgedrag duurzamer te maken.¹

De aanwezigheid van een onafhankelijk
duurzaamheidskeurmerk stelt mij gerust.²

Ik lees de informatie op producten met een
ecolabel.¹

Ecolabels besparen mij tijd (…)¹

Duurzaamheidskeurmerken besparen mij tijd 

(…)²

Eco-labels beïnvloeden mijn koopgedrag.¹

Ik verkies een kledingstuk met een ecolabel
boven een kledingstuk zonder ecolabel.¹

Ik let op de aanwezigheid van een 

duurzaamheidskeurmerk (…) als ik …

eens oneens noch eens oneens

Attitude

Gedrag

Attitude-
behavior-
gap



Door de bomen het bos niet meer zien

Docent (52 jaar): 
“Ik vind dat best 
verwarrend dat er zo 
veel zijn. Van een 
aantal zaken weet ik 
ook helemaal niet…  
Waar staat dat voor? 
Wie controleert dit? 
Geen flauw idee.”



Geloofwaardigheid

47%

27%

19%

45%

49%

78%

8%

24%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

De kledingbranche is transparant over de schade die kleding
aan het milieu veroorzaakt

Ik vind de communicatie over duurzaamheid van bedrijven
vaak ongeloofwaardig

Ik vind de informatie over de milieu-impact op
productverpakkingen geloofwaardig

eens oneens noch eens oneens



Mogelijke antwoorden op greenwashing

✓ Informeer klanten niet alleen over de inspanningen  die 

het bedrijf levert maar ook over de inspanningen die het 

bedrijf (nog) niet levert. Neem klanten mee in het 

verduurzamingsproces dat je doormaakt.

✓ Vertel het verhaal achter een kledingstuk.

✓ Maak het merk, de winkel of een lijn in zijn geheel 

duurzaam. 



Mogelijke oplossingen op 
greenwashing

68%

33%

31%

19%

25%

29%

40%

46%

6%

37%

29%

36%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Bedrijven zouden geloofwaardiger zijn als ze
ook zouden vertellen wat ze (nog) niet doen

Ik lees graag over het verhaal achter een
kledingstuk

Ik vertrouw pas op de duurzaamheid van
een bedrijf als hun hele collectie duurzaam is

Ik koop het lieftst bij winkels die alleen
duurzame kleding verkopen

eens oneens noch eens oneens



Boodschap

Dit kledingstuk is in goede arbeidsomstandigheden geproduceerd. Er is 
geen gebruik gemaakt van arbeidsuitbuiting, oneerlijke lonen of 
kinderarbeid.

38%

Bij de productie van dit kledingstuk zijn milieuvriendelijke materialen, 
inclusief organische katoen, eco-safe verf en gerecycleerde of 
hergebruikte materialen, gebruikt.

18%

Bij de productie van dit kledingstuk zijn milieuvriendelijke materialen en 
processen gebruikt.

14%

Dit kledingstuk is in België geproduceerd. 12%

Dit kledingstuk is in goede arbeidsomstandigheden geproduceerd. 9%

Geen van deze boodschappen spreekt mij aan. 10%



Tien lessen
1. Dé Vlaamse consument bestaat niet.

2. Vlaamse consumenten hebben behoefte aan informatie over duurzame kleding.

3. Duurzame kleding is geen eenduidig begrip. 

4. De meeste Vlaamse consumenten vinden arbeidsomstandigheden belangrijker dan 
milieu-impact.

5. Vlaamse consumenten denken positiever over duurzame kleding dan in hun gedrag tot 
uiting komt. 

6. De communicatie over duurzame kleding wordt bemoeilijkt door de emotionele band 
met kleding.

7. De kennis van de Vlaamse consumenten over duurzame mode is beperkt.

8. Vlaamse consumenten hebben moeite om duurzaamheidsclaims te geloven.

9. Duurzaamheidskeurmerken zijn veelal onbekend en worden beperkt gebruikt. 

10.Een gedetailleerde boodschap geeft het meeste vertrouwen.



Vragen

Welke vragen over (de communicatie over) duurzame 
kleding of bijkomende verwachtingen hebben jullie 
nog?

Kunnen en willen jullie hier concreet mee aan de slag 
gaan? Hoe?



Het vervolg…

Januari 2023
Rapport One Size Does Not Fit All

2023-2024
Tetra-project Size Zero Waste
i.s.m. UAntwerpen en mode-ondernemers
Doel: Tool box voor duurzame mode-ondernemers 
ontwikkelen

Nadere vragen? Geïnteresseerd in praktijkgericht wetenschappelijk 
onderzoek? Neem dan contact op met Janet Takens: 
janet.takens@thomasmore.be. 

mailto:janet.takens@thomasmore.be

