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Hoe ervaren Vlamingen de communicatie 
over duurzaamheid?

Bevraging nav Roularta Masterclass Sustainable Communication
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Ø Korte online bevraging in januari 2023 nav Roularta 
Masterclass Sustainable Communication

Ø Bijna 600 Vlamingen
Ø Representatief naar geslacht, leeftijd, opleidingsniveau en 

provincie
Ø Uitgevoerd door Indiville en Bpact

Hoe ervaren Vlamingen de communicatie over 
duurzaamheid?



Anne Borgers |Colin Sanders | Wouter Samyn 
Jurgen Minnebo | Jo Steyaert | Robin Lagrou 

Stéphanie Busschaert | Lies Maurissen

COLLECTIEF VOOR 
ONDERZOEK EN ADVIES 
OVER MAATSCHAPPIJ, 

POLITIEK EN MEDIA
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ONZE MISSIE

Bpact is een uniek online representatief onderzoekspanel dat zich expliciet engageert om 
iedereen een stem te geven in de samenleving over maatschappelijke thema’s.

Wij ondersteunen bedrijven, overheid, lokale besturen en organisaties om zicht te krijgen op 
wat leeft bij de bevolking en hun doelgroep. 
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Bpact Impavct

Bpact overbrugt de kloof tussen wat leeft bij de bevolking en de wereld van 

beslissingsnemers

Er gaat veel aandacht naar 
communicatie
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Enkele projecten
• Jaarlijkse vakantiebarometer

• Impact van klimaatbeleid op Employer branding

• Imago-onderzoek

• Meting van impact campagnes

• Hoe gaan mensen om met verbruik en bewaren van 

voeding?

• “Mijn gemeente en ik”

• Afval en gedragsverandering

• Corona impact op mobiliteitskeuzes

• Financiële kennis bij de bevolking

• Doe-meter: Onderzoek naar vrijwilligersengagement samen 

met 280 verenigingen en gemeenten

• Levenskeuzes op latere leeftijd

• De houding t.o.v. elektrische wagens

• Omgaan met overgewicht 

• Omgaan met digitale tools voor persoonlijke gezondheid

• Alcohol en gezondheid in België

• Vleesconsumptie en perceptie 

• Omgaan met cybersecurity



Duurzaamheidscommunicatie

30/1/2023
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Opzet Opzet van de studie
De studie heeft als voornaamste doel om na te gaan of  en hoe 
de Vlaming zich informeert over duurzaamheid en hoe 
duurzaamheidscommunicatie wordt gepercipieerd en 
geëvalueerd.

Daarom werd tussen 19 november en 24 januari 2023 een 
kwantitatief  onderzoek uitgevoerd bij een representatief  staal 
van de Vlaamse bevolking 18+ (N=591 – representatief  naar 
geslacht, leeftijd, opleidingsniveau en provincie). De 
respondenten werden online bevraagd.

De steekproef  werd via een RIM-weging herwogen op leeftijd 
x geslacht, provincie en opleidingsniveau. 81% heeft een 
maximaal gewicht van 1,97; de hoogste weegfactor bedraagt 
2,4.
De bevraging werd online uitgevoerd op basis van het
Bpact-panel.

n=591🗣Jurgen Minnebo 
Partner

jurgen@indiville.be
+32(0)478 380369

online 
4’ 🕒
Maximale fout 
Totaal: +- 4,03%🔧
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Steekproef



50%

50%

Geslacht

Man Vrouw

10

Steekproefbeschrijving

27%

26%

28%

20%

18-34

35-49

50-64

65+

Leeftijd

18%

46%

36%

Diploma

Hoger
onderwijs

Hoger
secundair
onderwijs

Lager
secundair
onderwijs

n=2036

18% 24%

29%

14%
15%

1%
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Interesse & 
informeren
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Interesse & 
informeren
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Duurzaamheid als thema leeft in Vlaanderen; 9 op de 10 Vlamingen heeft hierin enige tot sterke 
interesse. De interesse is sterker naarmate men hoger is opgeleid.

Interesse duurzaamheid

2% 3% 2% 5% 2% 1% 1% 5% 1% 2%
8% 10% 6%

10% 8% 7% 6%
11%

9% 5%

46% 41% 51%
45%

37%
51% 52%

59%

47%
39%

44% 46% 42% 40%
53%

41% 41%
25%

43%
54%

Totaal Man Vrouw 18-34 35-49 50-64 65+ Laag Midden Hoog

Helemaal geen interesse Weinig interesse Enige interesse Sterke interesse

Leeftijd Opleiding

n=2036

Geslacht

In welke mate heeft u interesse in duurzaamheid als maatschappelijk thema?
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Welke van onderstaande omschrijvingen 
omschrijft het best hoe u zich informeert over 
duurzaamheid?

Die ruime interesse in het thema vertaalt zich 
niet één op één in zich ook uitgebreid 
informeren. 

Nagenoeg vier op de tien (37%) Vlamingen 
informeert zich niet echt bewust, ongeveer de 
helft (49%) alleen rond bepaalde aspecten of  
wanneer men een concrete vraag heeft. Eén op 
de tien volgt het thema echt nauwgezet. 

Uiteraard hangt de interesse in het thema wel 
samen met zich informeren.

Informeren over 
duurzaamheid 37%

25%

24%

10%

4%

Ik informeer me niet bewust, maar lees/kijk/luister
wel als  het onderwerp aan bod komt in de media

Ik informeer me heel gericht rond specifieke 
duurzaamheidsthema’s of specifieke aspecten van 

duurzaamheid

Ik informeer me alleen wanneer ik echt een concrete
vraag heb

Ik volg het thema duurzaamheid nauwgezet : ik wil
goed op de hoogte zijn en blijven

Ik informeer me zelden o f noo it over duurzaamheid,
het interesseert me niet echt
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Via welke van onderstaande bronnen informeert 
u zich wel eens over duurzaamheid?

Nieuwsmedia zijn de meest gebruikte bron voor 
duurzaamheidsinformatie; 
overheidscommunicatie, experten, maar ook 
sociale media volgen ex aequo op de tweede 
plaats.

De communicatie door bedrijven en merken zelf  
wordt nog door 29% als bron gebruikt.

Informatiebronnen 
duurzaamheid 75%

43%

43%

43%

29%

13%

4%

6%

1%

Nieuwsmedia

Overheidscommunicatie

Sociale media

Experten

Bedrijven & merken

Lifes tylemedia

Influencers

Andere

Geen van bovenstaande

n=569 | basis: niet gesteld aan wie zich zelden/nooit informeert over duurzaamheid 



83%

36%

60%

48%

30%

19%

11%
5%

0%

72%

51%

42%

52%

39%

10%
5%

7%
2%

69%

46%

31% 33%

24%

11%

1%

9%
2%

79%

39% 37% 36%

23%

13%

0%
3% 1%

Nieuwsmedia Overheidscommunicatie Sociale media Experten Bedrijven & merken Lifestylemedia Influencers Andere Geen van bovenstaande

Totaal

<=34

35-49

50-64

65+

Naar leeftijd

Informatiebronnen duurzaamheid

Algemeen genomen ligt het gebruik van de verschillende bronnen hoger bij wie jonger is dan 50. 18-
34 jarigen informeren zich vooral via nieuwsmedia en sociale media. Communicatie door experten wordt 
vooral door wie jonger is dan 50 gebruikt.
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58%

19%

36%

13%
17%

13%

0%

6% 8%

74%

40%
44%

33%

26%

13%

3% 4%
1%

79%

50%

42%

57%

35%

14%

6%
9%

0%
Nieuwsmedia Overheidscommunicatie Sociale media Experten Bedrijven & merken Lifestylemedia Influencers Andere Geen van bovenstaande

Totaal

Geen/weinig interesse

Enige in teresse

Sterke interesse

Naar interesse in het thema

Informatiebronnen duurzaamheid

Algemeen genomen ligt het gebruik van de verschillende bronnen hoger naarmate men meer interesse 
heeft in het thema. Wie weinig interesse heeft pikt toch nog info op via nieuwsmedia en sociale media 
en in mindere mate via overheidscommunicatie. 
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Evaluatie van de 
communicatie



23

Geloofwaardigheid informatiebronnen

Eigenlijk worden alleen experten en de 
informatie die ze verspreiden écht 
geloofwaardig gevonden, al worden ook 
overheidscommunicatie en nieuwsmedia 
ook nog behoorlijk geloofwaardig 
gevonden. 
Alle andere bronnen scoren (erg) laag wat 
geloofwaardigheid betreft.

15%

37%

34%

67%

75%

69%

81%

82%

35%

43%

51%

26%

18%

15%

15%

6%

46%

18%

13%

3%

2%

2%

2%

1%

3%

2%

2%

4%

5%

14%

3%

11%

Experten

Overheidscommunicatie

Nieuwsmedia

Bedrijven & merken

Politici

Lifestylemedia

Sociale media

Influencers

0-6 7-8 9-10 Geen mening / weet niet

Hoe geloofwaardig vindt u onderstaande bronnen en de informatie die ze verspreiden over duurzaamheid? U 
kunt antwoorden met een score van 0 tot 10, waarbij 0 staat voor 'helemaal niet geloofwaardig' en 10 voor 
'heel geloofwaardig'.
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Welke van onderstaande zaken zijn voor u het 
belangrijkst opdat u communicatie en 
boodschappen over duurzaamheid 
geloofwaardig vindt? Wanneer...

Genuanceerde en onderbouwde informatie, 
gebracht door experten (die ook als meest 
geloofwaardige bron worden beoordeeld) zijn de 
belangrijkste elementen voor geloofwaardige 
communicatie over duurzaamheid. 

Elementen geloofwaardige 
communicatie 72%

61%

36%

33%

32%

13%

2%

2%

de informatie genuanceerd en onderbouwd is

er experten worden aan het woord gelaten

er verwezen wordt naar erkende labels of certificaten
waaraan een product/merk of dienst voldoet

de informatie door onafhankelijke journalisten wordt
gegeven

de communicatie uitgaat van erkende internationale
organisat ies

de communicatie van de overheid uitgaat

Nog iets anders

Geen van bovenstaande / ik vind communicat ie over
duurzaamheid nooit geloofwaardig
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Frequentie duurzaamheidscommunicatie

Algemeen genomen mogen vooral overheid 
en bedrijven meer communiceren over 
duurzaamheid; slechts een kleine 
minderheid vindt dat er momenteel teveel 
wordt gecommuniceerd over duurzaamheid 
door de verschillende bronnen.

55%

36%

49%

29%

45%

35%

7%

13%

9%

9%

6%

7%

De overheid

De media

Bedrijven en merken

Te weinig Voldoende Te veel Weet niet / geen mening

Vindt u dat de overheid, de media en bedrijven en merken zelf  te weinig, voldoende of  teveel communiceren 
over duurzaamheid?
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Tonaliteit Duurzaamheidscommunicatie

Er is duidelijk ruimte voor verbetering aan 
de tonaliteit van de huidige 
duurzaamheidscommunicatie. 

Algemeen genomen vinden vier op de tien 
Vlamingen dat duurzaamheidscommunicatie 
algemeen genomen niet te negatief  of  te 
positief  is; één op de drie vindt 
duurzaamheidscommunicatie doorgaans te 
positief.
Verder vindt men 
duurzaamheidscommunicatie overwegend 
gekleurd en subjectief  en zijn de meningen 
sterk verdeeld over de mate waarin 
duurzaamheidscommunicatie drammerig en 
overdreven dan wel genuanceerd is (wat een 
belangrijk onderdeel is van geloofwaardige 
duurzaamheidscommunicatie – cf. supra) en 
geloofwaardig of  ongeloofwaardig.

3%

9%

9%

4%

18%

38%

28%

24%

39%

22%

27%

33%

27%

20%

27%

30%

6%

4%

3%

3%

21%

47%

37%

28%

7%

8%

6%

6%

Te negatief

Gekleurd/subjectief

Overdreven en drammerig

Ongeloofwaardig

<< < > >> Geen mening

Te positief

Objectief/neutraal

Genuanceerd

Geloofwaardig

Hieronder ziet u telkens twee tegengestelde begrippen. Gelieve telkens aan te geven welk van beide 
begrippen naar uw mening meer van toepassing is op de communicatie over duurzaamheid in het algemeen.



Waarover 
communiceren?
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Over welke aspecten van duurzaamheid moeten 
merken & bedrijven volgens u vooral 
communiceren?

Voor de Vlaming zijn vooral de duurzaamheid 
van hun producten en huidige en toekomstige 
realisaties en inspanningen belangrijk. 

Sociale aspecten van duurzaamheid worden 
algemeen genomen minder aangeduid, allicht 
omdat ze vooralsnog minder worden 
geassocieerd met duurzaamheid.

Het valt op dat voor wie jonger is dan 50 de 
communicatie over huidige en geplande 
inspanningen beduidend belangrijker is dan voor 
wie ouder is.

Elementen duurzaamheids-
communicatie 
bedrijven & merken

63%

52%

48%

34%

29%

29%

25%

23%

19%

16%

2%

4%

De duurzaamheid van hun producten en  services

Hun huidige realisaties en inspanningen met
betrekking tot duurzaamheid

Hun geplande inspanningen en toekomstvisie met
betrekking tot duurzaamheid

Wat er gebeurt met  de winst die bedrijven & merken
maken

Algemene informatie over al les wat met
duurzaamheid te maken heeft

Hoe bedrijven & merken hun medewerkers
ondersteunen/aanzetten tot duurzaam gedrag

Hoe bedrijven & merken actief inzetten op het 
vermijden van discriminatie op basis van leeftijd, 

gender …
Hoe bedrijven & merken duurzame keuzes maken

mbt de verloning & secundaire voorwaarden van hun
medewerkers

Hoe bedrijven actief inzetten op diversiteit op de
werkvloer

De goede doelen die bedrijven & merken
ondersteunen

Iets anders

Weet niet / geen mening
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Wat zijn de verwachtingen én gedrag van 
mensen m.b.t. duurzaamheid waar 
bedrijven en organisaties mee aan de slag 
moeten gaan of mee rekening moeten 
houden?
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• Nieuw jaarlijks onafhankelijk onderzoek op initiatief van AMS, Bpact, 

Indiville, Encon en BigTrees

• Ruime bevraging bij Belgen over 
1. Houding t.o.v. duurzaamheidsthema’s

2. Eigen gedrag

3. Houding t.o.v. specifieke bedrijven, organisaties en sectoren

• Benchmark

• Aankondiging initiatief vanaf 1 februari, bevraging in april

• www.sustainapoll.be

http://www.sustainapoll.be/
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Ondernemingen of organisaties kunnen intekenen om een beeld te krijgen 
hoe zij scoren tegenover de benchmark in Vlaanderen of de benchmark van 
hun sector. Ze krijgen inzicht in de wensen van hun doelgroep en de 
perceptie van hun initiatieven.

Ondernemingen leren wat de verwachtingen zijn van mensen over 
duurzaamheid en waar bedrijven mee aan de slag moeten gaan of mee 
rekening moeten houden? 
Of hoe het staat met hun duurzaamheidsimago en hun eigen 
duurzaamheidscommunicatie.

www.sustainapoll.be
info@sustainapoll.be

http://www.sustainapoll.be/
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Samen creëren we impact


