Minor Entrepreneurship for Society
Hogeschool van Amsterdam

In opdracht van La Galigo Foundation
Beroepsproduct/Verantwoording

Samuel Borrius & Soumia Agoula
Hendrik-Jan Trooster, Michelle Koomen & Maarten Hogenstijn
6 januari 2021

Voorwoord
Voor u ligt het adviesrapport ‘Marketingplan La Galigo’. Wij, Soumia Agoula en Samuel Borrius,
studenten aan de Hogeschool van Amsterdam, volgen in het schooljaar 2020/2021 de minor
Entrepreneurship for Society. Voor deze minor hebben wij een opdracht uitgevoerd voor stichting La
Galigo. Stichting La Galigo is een frisse organisatie en het leek ons interessant deze stichting te
ondersteunen bij hen ontwikkeling. Wij zijn met ze in gesprek gegaan om te kunnen achterhalen wat
de doelstellingen zijn en waar de knelpunten liggen. In opdracht van Fatima Spalburg, de oprichtster
van de stichting, hebben wij besloten om onderzoek naar de stichting te doen en naar waar haar
kansen op verdere groei en ontwikkeling liggen.
Onder begeleiding van Michelle Koomen is er voor gekozen een adviesrapport te schrijven voor de
stichting. De stichting is enkele jaren jong en kent nog veel doorgroei mogelijkheden. Aan de hand
van verschillende tools, theorieën en onderzoek hebben wij gekeken waar de kansen liggen en hoe
daar aan gewerkt kan worden. Tot slot komen wij met een advies voor de stichting.
Bij deze willen wij onze begeleiders Maarten Hogenstijn, Hendrik-Jan Trooster en Michelle Koomen
erg bedanken voor de fijne begeleiding en ondersteuning tijdens dit onderzoek.
Wij wensen u veel leesplezier toe!
Soumia Agoula en Samuel Borrius

Amsterdam, 6 Januari 2021
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Inleiding
La Galigo is een Nederlandse stichting die zich sinds eind 2018 hard maakt voor een gezondere en
duurzamere Indonesische agrarische sector. De stichting richt zich op het verbeteren van de
leefomstandigheden van cacaoboeren in Indonesië. De huidige monocultuur en het veelvuldig
gebruik van chemische pesticiden zijn schadelijk voor zowel mens en milieu. De boeren kunnen
hierdoor ernstig ziek worden en blijvende lichamelijke schade oplopen. Daarnaast zijn de gewassen
kwetsbaar voor ziekten en plagen door het gebrek aan diversiteit. Grootschalig gebruik van
verschillende gifstoffen zorgen er namelijk voor dat de boeren ernstig ziek kunnen worden en de
omringende gewassen er onder kunnen lijden.
La Galigo zet zich in om de boerengemeenschap te inspireren een gezonder en duurzamer alternatief
te laten gebruiken. Het alternatief wordt gepresenteerd aan de hand van een lokale “modeltuin”,
wat op termijn zal fungeren als educatiecentrum. Deze tuin laat zien dat er door middel van een
alternatieve werkwijze meer te halen valt uit een stuk land zonder enig gebruik van gifstoffen. Dit
wordt gerealiseerd door middel van agroforestry, een landgebruik systeem die verschillende
gewassen laat groeien op hetzelfde veld.
Het gebruik van dit systeem bevorderd de bodemvruchtbaarheid, diversificatie van producten en
natuurlijke hulpbronnen die er voor zorgen dat gifstoffen niet meer nodig zijn. Wanneer omringende
boeren geïnteresseerd zijn deze techniek toe te passen is er ruimte voor begeleiding. Daarnaast
worden er meerdere dagen georganiseerd om de boeren bij elkaar te brengen en te vertellen over
agroforestry en de voordelen die daarbij komen kijken.
De ambitie in Indonesië en het plan van aanpak voor de desbetreffende doelstellingen zijn duidelijk
voor La Galigo. Naast het feit dat ze verschil willen maken in Indonesië willen ze ook in Nederland
aan de slag, iets waar nog veel voor moet gebeuren om dit waar te kunnen maken. Ze willen namelijk
graag meer bewustzijn creëren onder de westerling (in dit geval de Nederlander) en daarin zijn nog
weinig stappen gezet. Het leek ons allereerst noodzakelijk een duidelijke doelstelling te formuleren
om naar buiten te kunnen brengen.
La Galigo is namelijk hard aan het werk in Indonesië maar wat de stichting graag nog wil is een
duidelijke boodschap op de website zodat in een keer zichtbaar is wat de stichting doet. Wij willen de
stichting hiermee op weg helpen door te onderzoeken wie de ontvanger is en wat de
daaropvolgende actie moet zijn.
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Beroepsproduct
Adviesrapport La Galigo

Aanleiding
Naar aanleiding van ons onderzoek voor Stichting La Galigo hebben wij dit adviesrapport opgesteld.
Stichting La Galigo wil weten hoe zij in Nederland meer bewustzijn kan creëren over de
werkzaamheden die zij in Indonesië verricht om het leven van cacaoboeren te verbeteren. Stichting
La Galigo behartigd direct en indirect de belangen van vele aardbewoners. Daarom is het voor de
stichting belangrijk om deze boodschap op zoveel mogelijk mensen over te brengen.
De stichting bevindt zich momenteel in een fase waarin het belangrijk is om geld te blijven genereren
om de werkzaamheden in Indonesië volledig te kunnen voortzetten. De beoogde impact die Stichting
La Galigo wenst te bereiken luidt:
“Mensen bewust maken van ecologische problematiek, giften werven en zo een aandeel laten hebben
in duurzaamheidsprojecten.”

Onderzoek
Voor dit onderzoek is de website van Stichting La Galigo onderzocht en de gebruikte social
mediakanalen Facebook, Instagram en LinkedIn. Daarnaast zijn er ook verschillende interviews
afgenomen, is er literair onderzoek gedaan en is er een beroep gedaan op kwantitatieve data.
Ter afbakening van het onderzoek is er besloten om een advies uit te brengen dat gericht is op één
doelgroep. Wij hebben ons gericht op mannen en vrouwen van 50 jaar en ouder die een HBO of
Universitaire studie hebben afgerond, kinderen hebben en zich bezighouden met duurzaamheid. Er is
gekozen voor deze groep omdat de kenmerken van deze doelgroep aansluiten bij de mensen
dieStichting La Galigo graag zou willen bereiken.
Uit onderzoek is gebleken dat deze groep zoals verwacht vrijgevig is en open staat voor het steunen
van duurzame initiatieven. Het blijkt echter dat het in verhouding tot andere groepen lastiger is deze
groep te overtuigen. Sceptisch zijn is dat ook wat deze groep kenmerkt. Daarom is het des te
belangrijker dat het contact met deze doelgroep zorgvuldig wordt gelegd om succesvol betrokkenen
en giften te kunnen werven. Toegankelijkheid, betrouwbaarheid en transparantie zijn elementen die
erg belangrijk zullen zijn bij het leggen van contact met deze doelgroep.
Toegankelijkheid wil zeggen dat alle vormen van onduidelijkheid en obstructie voorkomen moeten
worden. Wanneer iemand kennis maakt met de stichting moet men gelijk uit het bericht op kunnen
halen wat Stichting La Galigo doet en waar het voor staat. Op de website van de stichting zal het
bijvoorbeeld meteen duidelijk moeten zijn waar bezoekers bepaalde informatie kunnen vinden.
Hetgeen wat de stichting te bieden heeft moet meteen duidelijk zijn en bezoekers hoeven niet veel
moeite te doen om bepaalde informatie op te zoeken. Een visual waar een belangrijke boodschap
over de stichting in is verwerkt kan de aandacht trekken van de bezoekers. Kortom het moet de
bezoekers zo min mogelijk moeite kosten om te verbinden met de stichting.
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Betrouwbaarheid. De potentiele volger of donateur zal zich prettig en comfortabel moeten voelen bij
de stichting. Stichting La Galigo kan bijvoorbeeld laten zien wat er allemaal is bereikt. Het is handig
om de geholpen mensen in Indonesië een gezicht en een stem te geven. Dit kan doormiddel van een
filmpje waarin de werkzaamheden in Indonesië worden getoond. Zo zien mensen gelijk wat de
stichting kan betekenen voor anderen en blijft het niet bij woorden maar vertaald het zich ook in
daden. Quotes van tevreden donateurs zou bijvoorbeeld ook kunnen helpen. Samenwerking of
erkenning van andere (grotere) organisaties zou ook kunnen helpen bij het wekken van vertrouwen.
Het komt er op neer dat eventuele onzekerheid onder bezoekers weggenomen zal moeten worden
door middel van een zuivere eerste impressie.
Transparantie, is tot slot ook erg belangrijk. Het moet voor mensen duidelijk zijn waar het geld dat
zij doneren naartoe gaat en/of aan wordt besteed. Hoe het met een project gaat of waar de stichting
op dit moment mee bezig is geeft men een “kijkje in de keuken”. Het is voor mensen een fijn gevoel
als ze het idee hebben dat er niets voor hen wordt achtergehouden.

De aanbeveling
Website
Er zal een duidelijke doelstelling op de website van de stichting moeten staan. Wellicht met een
bepaald beeld dat meteen de achtergrond van de stichting laat zien. Laten zien wat de stichting
allemaal heeft bereikt. Bijvoorbeeld door een filmpje op de site te zetten waarin te zien is wat er
concreet voor de mensen in Indonesië veranderd is met de nodige toelichting. Ook is het belangrijk
overzichtelijk aan te kunnen tonen waar het geld heengaat dat mensen doneren. Welke projecten
worden gefinancierd, wat er allemaal is gedaan met het geld dat is besteed. Mensen zijn bereid om
te doneren maar vertrouwen moet afgedwongen worden.
Social media, Facebook, Instagram en LinkedIn
Stichting La Galigo maakt voornamelijk gebruik van Facebook en Instagram. De kanalen worden het
meest bezocht wanneer er sprake is van een actie en er een bericht over wordt geplaatst. Verder
worden er door Stichting La Galigo minimaal een keer in de maand nieuwe updates of nieuwtjes over
het project geplaatst. Om ervoor te zorgen dat ook de social mediakanalen vaker worden bezocht, is
het belangrijk dat Stichting La Galigo vaker updates of nieuwtjes die gerelateerd zijn aan de stichting
plaatst. Uit het kwalitatieve onderzoek is gebleken dat de respondenten de social mediakanalen
volgen wanneer zij door een groter en bekend medium op de hoogte worden gebracht van de
werkzaamheden van de stichting.
Gebruikte media
Uit zowel het kwantitatieve als kwalitatief onderzoek is naar voren gekomen dat de doelgroep
gebruik maakt van allerlei verschillende soorten media. Er zijn echter twee aspecten die er toe doen
wat betreft de relevantie van een medium voor Stichting La Galigo. Hoeveel een medium wordt
gebruikt en in hoeverre de mensen de berichten als waarheid beschouwen. Voornamelijk dagbladen
en magazines kennen wat dat betreft een uitstekende balans. Deze media wordt vaak geraadpleegd
en ouderen nemen de berichten vaker voor waarheid aan. Doormiddel van deze media is de
doelgroep dus goed te bereiken. Ook nieuwssites zijn relatief populair onder de doelgroep. Dit heeft
vooral te maken met het feit dat de nieuwtjes zijn gereguleerd door een redactie en dat een “naam”
van een nieuwssite voor vele vertrouwen wekt. De doelgroep is selectief wat betreft het halen van
informatie. Dagbladen en nieuwssites kunnen goede middelen zijn om in te zetten om de doelgroep
te bereiken.
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Donaties
Op dit moment kunnen mensen een cacaoboom adopteren. Dit kunnen zij doen door een bedrag
vanaf 15 euro te betalen en om dit te betalen moet er een mail worden gestuurd waarna er daarna
een betaal verzoek wordt teruggemaild. Er zijn verder geen andere opties voor mensen om meteen
via de website een donatie te doen. Voor de stichting is het daarom van belang om op de
hoofdpagina een duidelijke “knop” te hebben waar mensen kunnen doneren. De stichting heeft een
knop om te doneren maar deze is niet makkelijk te vinden op de website.
Daarnaast is het ook handig mensen de keuze te geven hoeveel ze willen geven. Verder is gebleken
dat de stichting geen betaalmodule heeft op de website, het is daarom belangrijk om dit toe te
voegen aan de website. Als toevoeging kan het wellicht helpen om een overzicht met projecten die
gefinancierd worden erbij te zetten zodat mensen meteen weten waar het geld naartoe gaat.
Algemene conclusie
Als algemene conclusie kunnen wij stellen dat de doelgroep bereid is om de stichting te
ondersteunen. De website moet betrouwbaar, toegankelijk en transparant zijn. Een eenmalige
donatie heeft de voorkeur, maar indien alles duidelijk is op de website is men bereid om meerdere
keren te doneren. Het is daarom ook belangrijk dat er meer opties komen met betrekking tot het
doneren van een bedrag. Een clean en heldere website waar een duidelijke boodschap staat met een
duidelijk bericht en mensen moeten makkelijk kunnen navigeren en direct belangrijke informatie
terug kunnen vinden.
Na een betrouwbare website moeten de andere social mediakanalen up to date worden gehouden.
Als volgende stap zal Stichting La Galigo grote en bekendere kanalen kunnen benaderen voor extra
naamsbekendheid onder de doelgroep. Vooral vanwege de populariteit van kranten, dagbladen en
magazines onder de doelgroep is dit een goede methode.
De social mediakanalen worden vaak pas gevolgd wanneer een groter medium iets over de stichting
heeft geschreven of verteld. Het hebben van een product sprak de doelgroep ook aan. Wanneer een
persoon bekend is met de stichting en vertrouwd kan een product een goed extraatje zijn om een
eventuele tweede donatie te mogen ontvangen. Mond tot mond reclame wordt zo gestimuleerd.
Daarnaast kan het zijn dat mensen naar aanleiding van het product vertellen over de stichting.
Als voorstel tot een eindproduct bevelen wij aan om een duurzaam product op de website te
verkopen. Wellicht een samenwerking met een lokale winkel die duurzame spullen verkoopt die
afkomstig zijn uit Indonesië en die weer verkocht kunnen worden via Stichting La Galigo. Hierdoor
wordt de samenwerking tussen lokale shops en stichtingen gestimuleerd en kan Stichting La Galigo
een vast inkomen blijven genereren.
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Werkproces
Stichting La Galigo is momenteel met verschillende projecten bezig en zou graag wat meer focus
willen leggen op het vergroten van haar draagvlak binnen Nederland. Het aantal betrokkenen en de
daarbij behorende mogelijke giften vergroten is wenselijk. Het doel van dit onderzoek is dan ook als
volgt:
Achterhalen hoe Stichting La Galigo binnen Nederland zo veel mogelijk mensen bewust maakt van de
ecologische problematiek en daarbij giften kan werven.
Om een zo goed mogelijk advies te kunnen opstellen is het onderzoek verdeeld in verschillende
onderdelen. Er zijn verschillende stappen genomen in het werkproces. De eerste stap die wij hebben
genomen is in gesprek gaan met Fatima Spalburg. Het was voor ons belangrijk om te weten waar de
stichting nu staat en wat zij wensen te bereiken. Door in gesprek te gaan met Fatima hebben wij
belangrijke informatie gekregen. Na het gesprek met Fatima hebben wij een plan van aanpak
opgesteld met daarin de stappen die wij zouden nemen om tot het beroepsproduct te komen.
Gedurende de uitvoering van onze opdracht zijn wij een aantal keer afgeweken van ons plan van
aanpak. Dat heeft enerzijds te maken met de vele gesprekken die wij met Fatima hebben gevoerd en
anderzijds met dat uiteindelijk bleek dat wij toch meer taken moesten uitvoeren om meer informatie
uit een bepaald onderwerp te halen.
In het plan van aanpak is opgenomen dat wij een doelgroep zouden vaststellen. Dit zouden wij doen
door alleen deskresearch te doen en door contact op te nemen met stichtingen/bedrijven met een
soortgelijke doelstelling. Toen wij bij deze stap kwamen bleek toch dat wij meer moesten doen dan
alleen deskresearch en contact opnemen met soortgelijke stichtingen.
Wij hebben besloten om ook kwalitatief onderzoek te doen om het onderzoek sterker te maken
zodat het niet alleen gebaseerd is op literatuur. Wij besloten om vijf mensen te interviewen voor ons
onderzoek. Dit zijn er uiteindelijk in totaal tien geworden. Onder het kopje kwalitatief onderzoek
kunt u lezen waarom wij hiervoor hebben gekozen. Wij hebben geen contact meer gezocht met
stichtingen/bedrijven met een soortgelijke doelstelling omdat tijdens de gesprekken met Fatima al
naar voren kwam dat zij dat
zelf al heeft gedaan en ons
tips gaf. Dit zijn voor ons de
duidelijke veranderingen in
het plan van aanpak geweest.
Verder
hebben
we
inhoudelijk nog een aantal
aanpassingen gemaakt. Dit
kunt u onder de stappen van
het
plan
van
aanpak
teruglezen.
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Theory of Change

Na het plan van aanpak hebben wij een Theory of
Change voor Stichting La Galigo opgesteld.
Ter inventarisatie hebben wij de verkregen informatie
van Fatima uiteindelijk verwerkt in een Theory of
Change. Door middel van deze tool kan er zorgvuldig
worden achterhaald welke elementen essentieel
zullen zijn voor het verwezenlijken van de beoogde
impact.
Voordat wij een gesprek met Fatima hadden gevoerd,
was het nog niet helemaal duidelijk wat de stichting in
Nederland wil bereiken. Door hierover in gesprek te
gaan is het voor ons duidelijker geworden en hebben
wij dit kunnen vertalen in de Theory of Change.
Vanuit de beoogde impact beredenerend is er een
outcome, output, activities en input uitgerold. Dit
heeft extra inzicht gegeven in de onderdelen die
essentieel zijn en onderzocht moesten worden.
De beoogde impact
“Mensen bewust maken van ecologische problematiek,
giften werven en zo een aandeel laten hebben in
duurzaamheidsprojecten.”
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De doelgroep
Na het vaststellen van de Theory of Change hebben wij verschillende stappen ondernomen omtrent
het onderzoek naar de doelgroep. Door de juiste doelgroep te kiezen kan er op een effectievere en
persoonlijkere manier worden gekeken hoe deze doelgroep benaderd moet worden. Ondanks
datStichting La Galigo een zo breed mogelijk publiek wil trekken, hebben wij ervoor gekozen om ons
te richten tot een doelgroep.
Wij zijn tot deze keuze gekomen nadat het voor ons duidelijk is geworden wat nu de prioriteiten zijn
voor de stichting. Dat is voornamelijk naamsbekendheid creëren en giften verwerven die het project
verder op weg kunnen helpen. Als die stap is genomen, kan er wellicht worden gekeken naar
meerdere doelgroepen.
Als eerst is er een beeld geschetst van de huidige volgers en betrokkenen van Stichting La Galigo. Zo
is voor ons een duidelijk beeld ontstaan over de huidige stand van zaken en welke groep La Galigo
relatief goed of minder goed weet te bereiken. Daarnaast kon er een zogeheten nulmeting worden
gemaakt om het effect inzichtelijk te maken. Wanneer het advies wordt opgesteld kan men zien wat
de veranderingen zijn van voor en na het navolgen van het advies.
Ter inventarisatie zijn de verschillende social mediakanalen die Stichting La Galigo gebruikt
onderzocht. Instagram, Facebook, LinkedIn en de eigen website zijn de voornaamste kanalen
waarStichting La Galigo actief is. Allereerst zijn de statistische gegevens van deze social media
kanalen geanalyseerd. Daar is de belangrijkste informatie uitgehaald die relevant is voor het
inventariseren van de volgers. Dit zijn voornamelijk demografische gegevens, het aantal volgers en
aantal bezoekers van de social mediakanalen. Na het analyseren van de social mediakanalen wordt
er een demografisch profiel geschetst van de volgers.
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LinkedIn
Stichting La Galigo heeft 152 connecties, waarvan 15 volgers. Uit de statistieken is gebleken dat het
aantal bezoekers op de LinkedIn pagina van Stichting La Galigo minimaal is. Gerekend vanaf 1 januari
2020 tot en met 5 december 2020.

Het aantal bezoekers is in april tot juni
gestegen maar daarna is dat gedaald.
Tijdens deze periode heeft de
bonbonactie plaatsgevonden en is
hierover een bericht geplaatst. Dat kan
het
aantal
gestegen
bezoekers
verklaren.

In de demografische gegevens van de
bezoekers valt te lezen dat de
belangrijkste
locaties
waar
de
bezoekers zich bevinden Amsterdam en
omgeving en Rotterdam en omgeving
zijn. Op de derde plek is dat Utrecht en
omgeving en daarna Almere-Stad.
Verder een aantal andere steden in
Nederland en in het buitenland.

De belangrijkste bedrijfstakken zijn de
gezondheidszorg en management en
consulting.En de belangrijkste functies
zitten in bedrijfsontwikkeling marketing
en media en communicatie.

LinkedIn wordt niet optimaal gebruikt
door La Galigo. De laatst update was
zes maanden geleden. Er worden
voornamelijk updates geplaatst als er
een actie plaats vindt.
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Instagram
Stichting La Galigo heeft 344 volgers op Instagram. De meeste volgers komen uit Nederland 32%, op
de tweede plek Indonesië 20,9% en derde plek Venezuela 8,5%. De meeste volgers uit Nederland
komen uit Amsterdam. 57,0% is vrouw en 43,0% is man. Hier zit niet een erg groot verschil in en de
leeftijdscategorie van beiden is tussen de 25 – 34 jaar en daarna volgt 35 – 44 jaar. Het aantal
bereikte accounts is in december gestegen. Dit geldt ook voor het aantal profielbezoeken en tikken
op de website. De reden hiervoor is dat er in december een nieuwe bonbonactie is geplaatst die veel
bezoekers trok. Instagram wordt vaak gebruikt. Minimaal een keer per maand wordt er een foto
geplaatst. Er worden voornamelijk foto’s geplaatst met een verhaal over de stand van zaken in
Indonesië of als er een nieuwe actie is bedacht.
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Facebook
Stichting La Galigo heeft op Facebook 306 pagina volgers. Op Facebook zijn in de periode 20
november tot 17 december de paginaweergaven en vind ik leuks op de pagina gestegen. Ook hier is
er rond die periode een nieuwe actie geplaatst. Dit zal het aantal weergave daarom ook verklaren.
Wel heeft het bericht minder mensen bereikt en is er minder betrokkenheid bij het bericht in die
periode. Net zoals bij Instagram heeft Facebook meer vrouwelijke dan mannelijke volgers en komen
de meeste volgers uit Nederland. Na Nederland volgt Indonesië en dan de Filipijnen. Facebook wordt
ten opzichte van LinkedIn vaker gebruikt om informatie of een actie te plaatsen.
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Website

Ook op de statistieken van de website is
te zien dat het aantal bezoekers in
december is gestegen.
De reden hiervoor zal de nieuwe
bonbonactie zijn. De meest actieve pagina
is de pagina van de bonbonactie. Facebook
is het sociale media kanaal waarop mensen
het vaakst worden doorverwezen naar de
website en daarna is dat Google.
Op de website is een onderscheid gemaakt
tussen normale bezoekers en unieke
bezoekers. Unieke bezoekers zijn bezoekers die
in een bepaalde periode minimaal een keer de
website heeft bezocht (Interpedia, 2021)

Meest actieve pagina’s maand december

Verwijzende sites maand december
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Nieuwsbrief
Stichting La Galigo heeft een klantenbestand
van ongeveer 110 mensen die zich hebben
aangemeld om per mail informatie te
ontvangen. Dat varieert van de nieuwsbrief
waarin updates over het project in Indonesië
worden geplaatst tot nieuwe acties zoals de
bonbonactie
en
een
actie
om
cacaoboompjes te adopteren.

Bij de nieuwsbrief over het adopteren van
een cacaoboom op 25 april 2019 hebben 44
mensen een bericht hierover ontvangen. 24
mensen hebben het bericht geopend en 10
mensen hebben op de link naar de website
geklikt waar de actie staat.

Bij de bonbonactie van 25 april 2020 hebben
ruim 108 mensen het bericht geaccepteerd
en 67 daarvan hebben het bericht ook
geopend. Maar drie personen hebben
uiteindelijk op de link naar de website geklikt
waar zij ook de bonbons konden bestellen.
Een persoon heeft zich afgemeld voor het
ontvangen van berichten.
Na de social mediakanalen te hebben
onderzocht kan worden geconcludeerd dat de
meeste volgers van La Galigo uit Nederland
komen, gevolgd door Indonesië. Stichting La
Galigo heeft meer vrouwelijke dan mannelijke
volgers en de meeste volgers komen uit
Amsterdam en omgeving. Updates worden
geplaatst maar die hebben niet zoveel bekijks
als bijvoorbeeld een bonbonactie. Ondanks
dat er ruime aanmeldingen zijn voor de
nieuwsbrief wordt deze niet veel gelezen of
klikken mensen niet op de link die
doorverwijst naar de website. Over het
algemeen kunnen wij dus concluderen dat de
social mediakanalen allemaal het meest
worden bezocht wanneer er een nieuwe actie
wordt geplaatst.
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Doelgroep vaststellen
Uit de Theory of Change is naar voren gekomen dat de stichting mensen bewust wil maken van de
ecologische problematiek, laten doneren en zo een aandeel wil laten hebben in
duurzaamheidsprojecten. Dit is belangrijke informatie voor ons geweest, want aan de hand van deze
informatie konden wij kijken welke doelgroep het best hieronder valt.
La Galigo is een stichting die een zo breed mogelijk publiek wil trekken. Stichting La Galigo behartigd
namelijk direct en indirect de belangen van vele aardbewoners. Daarom is het belangrijk voor de
stichting om deze boodschap op zo veel mogelijk mensen over te brengen. Toch is het verstandig
voor de stichting om zich op een bepaalde doelgroep te richten om potentiele donateurs gericht te
kunnen benaderen.
Na enig overleg met Fatima over waar de stichting nu staat en wat zij op dit moment wensen te
bereiken, is naar voren gekomen dat het voor de stichting belangrijk is om geld te genereren. Door
een inkomstenbron te hebben kan de stichting verder werken aan de projecten in Indonesië. Het is
dus ook belangrijk dat de beoogde doelgroep die wordt bereikt naast bewustwording ook eventueel
een gift wil uitbrengen naar La Galigo.
Wij besloten om ons eerst te richten op high end bedrijven op de Zuidas. Veel bedrijven houden zich
daar namelijk op verschillende manieren bezig met duurzaamheid en het leek ons daarom goed om
ons op hen te richten. Zij zouden tevens op financieel gebied ook een goede bijdrage kunnen
leveren.
Uiteindelijk begonnen wij te twijfelen aan onze keuze. Het zou lastig zijn om bedrijven nu ten tijden
van de corona crisis te bereiken. Samuel besloot zijn moeder die op de Zuidas werkt om advies te
vragen. Haar advies was om ons niet te focussen op high end bedrijven. Het zal lastig zijn om hen nu
te bereiken. La Galigo opereert namelijk in Indonesië en er staat nog niets vast over eventuele
diensten in Nederland. Het is natuurlijk een doelgroep waar La Galigo zich later op kan focussen,
maar dat zal voor ons nu niet haalbaar zijn.
Wij hebbend daarna besloten om aan de hand van de verschillende levensfasen de doelgroep te
selecteren. Kinderen en bejaarden, de ondervertegenwoordigde groep onder de huidige volgers, viel
vrijwel meteen af. In tijden van een pandemie die zich momenteel voor doen, is ervoor gekozen om
bejaarden links te laten liggen gezien zij een kwetsbare en online lastig bereikbare doelgroep zijn.
Het creëren van bewustwording bij kinderen is zeker niet nutteloos, maar een daaropvolgende
donatie valt niet te verwachten van kinderen. Om deze redenen vallen beide doelgroepen af.
Jongeren, oftewel studenten, leek een goede doelgroep. Zowel Soumia als Samuel bevinden zich in
deze sociale kringen en hebben een goed beeld van deze groep. Uiteindelijk is er ook niet voor deze
doelgroep gekozen. Volgens verschillende nieuwsbronnen is er namelijk bevestigd dat studenten en
Young professionals de meest economische schade ondervinden ten gevolge van de Corona crisis
(Telegraaf, 2020).
Zoals eerder is aangegeven, is een donatie naast bewustwording wenselijk en is ook deze doelgroep
niet ideaal om de beoogde missie te halen. Ouderen rond de vijftig of ouder blijven dan over en leek
ons een uitstekende keus om ons verder op te richten. Ouderen kennen over het algemeen een
financiële stabiele situatie en kunnen zo beredenerend eventueel “wat missen”. Dit blijkt uit cijfers
waarin is terug te zien dat de toegenomen werkloosheid onder de ouderen opvallend lager ligt dan
bij de jongeren (NOS, 2020). Daarnaast is het ook een doelgroep waar de nodige bewustwording niet
bepaald onnodig is. Mannen en vrouwen van vijftig jaar of ouder is de beoogde doelgroep wat
betreft de leeftijd.
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Om de doelgroep verder te kunnen specificeren, zodat er nog een gerichter profiel geschetst kan
worden is er geselecteerd op opleidingsniveau en ouderschap. Er is voor gekozen om de
hoogopgeleide ouder te kiezen. Onder een hoogopgeleiden wordt in dit onderzoek een man of
vrouw met HBO of WO werk- en denkniveau bedoeld.
Daarnaast is er ook gekozen voor mensen met kinderen. Dit met het oog op een eventueel extra
verantwoordelijkheidsgevoel van het na laten van kinderen. Verder is het belangrijk dat de doelgroep
zich al bezighoudt met duurzaamheid. Er is hiervoor gekozen omdat het lastiger kan zijn om een
doelgroep te benaderen die niets te maken heeft met duurzaamheid. De kans dat zij bereid zijn om
een donatie te doen of überhaupt geïnteresseerd zijn in wat de stichting doet, zal voor ons lastig te
onderzoeken zijn. De gekozen doelgroep is dus een hoogopgeleide vijftigplusser met kinderen die
zich al bezighoudt met duurzaamheid.
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Kwantitatief onderzoek
Om een beter beeld te krijgen van de doelgroep is ervoor gekozen om zowel kwantitatief als
kwalitatief onderzoek te doen. In eerste instantie dachten wij eraan om alleen kwantitatief
onderzoek te doen. Onderzoek naar de doelgroep doormiddel van literatuur en door het uitzetten
van enquêtes. Dat leek ons voldoende voor ons onderzoek.
Na advies van Samuel hebben wij uiteindelijk besloten om zowel kwantitatief als kwalitatief
onderzoek te doen. Het uitvoeren van alleen een kwantitatief onderzoek doormiddel van een
enquête vonden wij niet handig. Daarbij kijkend naar het doel van de stichting, waar zij nu staan en
wat zij wensen te bereiken, was het voor ons belangrijk om niet zelf een beperkt aantal vragen op te
stellen waar mensen uit konden kiezen. Het houden van interviews bleek een beter alternatief. Door
interviews te houden konden wij meer vragen stellen aan de respondenten.
Bij kwantitatief onderzoek hebben wij literatuur betrokken en informatie die wij hebben verkregen
van een externe marketingprofessional. De marketingprofessional Ruud Wunderlich is werkzaam bij
een marketingbureau en is thuis in het inventariseren doormiddel van big data. Wij hebben een
beroep gedaan op zijn beschikking tot data en zijn met hem in gesprek gegaan. Hij kon ons voorzien
van de nodige gegevens over de vastgestelde doelgroep. Daarnaast hielp hij deze gegevens te
verwerken tot bruikbare informatie.
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Inzichten uit mediagebruik: multimedia
In onderstaande grafiek staat een overzicht van de gebruikte media. Hierin wordt weergegeven hoe
vaak de verschillende media worden gebruikt en geeft selectiviteit aan hoe een bepaald medium
wordt gebruikt t.o.v. totaal Nederland. Een index >100 geeft aan dat de doelgroep relatief makkelijk
en kosten efficiënt te bereiken is met het desbetreffende kanaal. Dat geeft niet aan dat een medium
dat <100 scoort per definitie niet geschikt is om in te zetten.
Dagbladen behoren tot de meest gebruikte media voor de gekozen doelgroep. De dagbladen scoren
ook het hoogst als het gaat om selectiviteit. Dat wil zeggen dat dagbladen het vaakst worden
gebruikt en dat de doelgroep via dagbladen goed te bereiken is.
TV behoort na de dagbladen tot de meest gebruikte media. Ten opzichte van magazines, die tot de
derde plek behoren, scoort TV lager als het gaat om selectiviteit. Buitenreclame scoort iets hoger dan
radio als het gaat om het gebruik, maar zij staan beiden gelijk als het gaat om selectiviteit.
Internet behoort tot de een na minst gebruikte media en bioscoop behoort tot de minst gebruikte.
De bioscoop scoort hoger dan het internet als het gaat om selectiviteit. Beiden hebben een index van
>100.
Hieruit kan geconcludeerd worden dat dagbladen het hoogst scoren op zowel het gebruik als
selectiviteit onder de gekozen doelgroep. TV en magazines scoren beiden ook hoog als het gaat om
het gebruik, maar magazines zijn op basis van selectiviteit een medium waar de doelgroep relatief
makkelijk en kosten efficiënt te bereiken is.
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Inzichten uit mediagebruik: online
In onderstaande grafiek is een overzicht van het online mediagebruik. Het opzoeken van informatie
scoort het hoogst als het gaat om hoe vaak dat wordt gebruikt. Nieuwssites staan op de tweede plek
wat betreft hoe vaak dat wordt gebruikt en scoort tevens hoger op het gebied van selectiviteit.
Social media staat op de derde plek als het gaat om het gebruik ervan en scoort onder de 100 als het
gaat om selectiviteit. Nieuwsbrieven worden iets minder vaak gebruikt dan social media, maar
scoren het hoogst bij selectiviteit. Online radio, online muziek, online video en blogs/vlogs scoren
allemaal laag als het gaat om het gebruik ervan. Online radio scoort wel hoger dan social media als
het gaat om selectiviteit. De rest scoort allemaal laag op dat gebied.
Hieruit kan worden geconcludeerd dat het zoeken van informatie op nummer een staat als het gaat
om het gebruik ervan en nieuwsbrieven het hoogst scoren op selectiviteit. Nieuwssites en social
media zijn ook media die vaak worden gebruikt en waar de doelgroep op kan worden bereikt.
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Inzichten uit mediagebruik: online platformen
In onderstaande grafiek zijn drie elementen terug te lezen. Bezoek frequentie, bereik en selectiviteit.
Facebook scoort op bezoek frequentie en bereik het hoogst. Google Search staat bijna gelijk met
Facebook als het gaat om het bereik en selectiviteit en voor bezoek frequentie is dat iets lager.
YouTube staat op de derde plek als het gaat om het bereik.
Alle nieuwssites en Bing Search scoren hoger op het gebied van selectiviteit dan Facebook, Google
Search en YouTube. De Volkskrant staat hier op nummer een. Verder scoren AD.nl, NU.nl en de
Telegraaf.nl hoger dan de laatste vier media op het gebied van bezoek frequentie en bereik.
Hieruit kan worden geconcludeerd dat Facebook en Google Search op nummer een staan als het gaat
om bereik en bezoek frequentie. De Volkskrant, Trouw, Telegraaf.nl en Bing Search scoren het
hoogst op het gebied van selectiviteit.
Concluderen kunnen wij de toelichting van Ruud en onze eigen bevindingen samenvoegen tot een
algehele conclusie van ons kwantitatief onderzoek.
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Kwalitatief onderzoek
Na het kwantitatief onderzoek hebben wij een kwalitatief onderzoek gedaan naar de desbetreffende
doelgroep. Hiervoor hebben wij eerst vijf respondenten geïnterviewd. Na het uitwerken van de
interviews twijfelde Soumia over de hoeveelheid interviews die zij hadden afgenomen en besloot zij
om Michelle om advies te vragen.
Michelle gaf aan dat het best minimaal was, behalve als wij er nog genoeg informatie naast zouden
hebben. Na Michelle ’s advies gingen wij in gesprek over wat het beste zou zijn. Enerzijds zou het
interviewen van meer mensen meer tijd kosten, we zouden achterlopen op onze planning, maar
anderzijds zou het ons onderzoek naar de doelgroep sterker maken. Wij spraken af dat we ongeveer
binnen drie dagen maximaal vijf mensen zouden zoeken die we erbij konden interviewen, als dat niet
haalbaar was binnen drie dagen dan zouden wij het met het aantal mensen doen dat wij konden
interviewen of meer literatuur zoeken. Binnen drie dagen hadden wij vijf mensen die tot de
doelgroep behoorden en mee wilden doen met het interview.
Doordat wij niet veel tijd meer hadden hebben wij snel moeten handelen. We hebben verschillende
opties bekeken en hebben in ons achterhoofd gehouden dat indien het niet zou lukken wij meteen
door moesten gaan met waar wij gebleven waren. Niet te veel blijven hangen bij één optie was
belangrijk. Uiteindelijk hebben wij in totaal tien mensen geïnterviewd die behoorden tot de gekozen
doelgroep.
Het doel van dit onderzoek is om meer inzicht te krijgen in de doelgroep die Stichting La Galigo wil
bereiken.
De hoofdvraag luidt:
“Hoe bereikt La Galigo 50 plussers die kinderen hebben, werken, een HBO of Universitaire studie
hebben afgerond en bezig zijn met duurzaamheid?”
Uit de hoofdvraag zijn drie deelvragen voortgevloeid en die zijn weer onderverdeeld in een of meer
topics. Deze deelvragen zijn zo geformuleerd om informatie te kunnen achterhalen die de
demografische gegevens aanvullen.
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Overzicht deelvragen, topics, interviewvragen en toelichting

Deelvragen
Wat zijn de
algemene
duurzaam
gerelateerde
kenmerken van
de doelgroep?

Topic
Kennismaking en
relatie tot
duurzaamheid.

Interviewvragen
Wat versta jij onder
duurzaamheid?
Vanaf welke leeftijd of welk
moment is duurzaamheid
een rol gaan spelen in jouw
leven?

toelichting
De globale relatie tot
duurzaamheid
proberen wij zo te
achterhalen. Wat is
de achtergrond, hoe
is duurzaamheid
geworteld onder
deze groep mensen?

In hoeverre denk jij dat
jouw keuzes invloed zullen
hebben op je eigen
toekomst?
Welke duurzame
aspecten houdt men
bezig?

Wat zijn je ambities wat
betreft duurzaamheid?
Wat frustreet jou omtrent
duurzaamheid?
Wat zou je willen
veranderen als het gaat om
de wereldwijde
problemen?

Wat ziet en
hoort de
doelgroep?

Welke kennis heeft
men

Ben je bekend met de
problemen die zich
wereldwijd voordoen?
Ben je bekend met
bedrijven/stichtingen die
de problemen die zich
wereldwijd voordoen
oplossen of een aandeel
hebben in het oplossen van
de problemen?

Hoe gaat men om
met kennis

De omgeving en het
gedrag van de
respondent
proberen wij zo
beter in kaart te
brengen. Wanneer,
hoe en door wie
laten ze zich
informeren en
beïnvloeden? Hoe
reageren ze op hun
omgeving met deze
kennis?

Vertel je anderen over
bevingen met betrekking
tot duurzaamheid?
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Hoe vertel je anderen over
deze bevindingen?
Hoe werft men
kennis

Laat je je informeren wat
betreft duurzaamheid?
Zowel Online als Offline?

Wat voelt en
doet de
doelgroep?

Financiële verband
duurzaamheid

Speelt geld een rol in de
keuze die je maakt als het
gaat om duurzaamheid en
waarom?
Ondersteun je stichtingen
of bedrijven wel eens
financieel en waarom?

Waar voelt de
respondent zich
comfortabel bij, wat
is voor hen het
“normaal”. Waar
liggen de kansen
voor La Galigo?

Ben je bereid om die
stichtingen/ondernemingen
financieel te
ondersteuningen?
Zou je dan een
maandelijkse bijlage of een
eenmalige bijdragen
doneren?
Emotioneel verband
duurzaamheid

Ben jij dagelijks bezig met
duurzaamheid?
Wat is voor jou aangrijpend
geweest als het gaat om
duurzaamheid?
Wat motiveert jou om je
bezig te houden met
duurzaamheid?

Persoonlijke
behoefte en
verwachting tot een
stichting.

Wanneer ben je bereid geld
te doneren, welke
elementen spelen een rol
(bijvoorbeeld een
regelmatige update van
werkzaamheden)?
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Hoe zouden deze bedrijven
en stichtingen je kunnen
bereiken?

Analyse
De interviews zijn zowel fysiek als online afgenomen. Wegens de coronacrisis die nog gaande is was
het niet mogelijk om alle interviews fysiek af te nemen. De antwoorden zijn getranscribeerd,
samengevat en gecategoriseerd om een duidelijk en overzichtelijk beeld te krijgen van de
respondenten. Deze categorisering is terug te vinden in de bijlage. De deelvragen worden aan de
hand van de resultaten beantwoord. Aan de hand van de deelvragen zal er per topic een
samengevoegde uitkomst worden geformuleerd.
Wat zijn de algemene duurzaam gerelateerde kenmerken van de doelgroep?
Kennismaking en relatie tot duurzaamheid
Over het algemeen staat het bewaren van de ecologische balans centraal in het antwoord wanneer
er wordt gevraagd naar duurzaamheid. Hoe elke respondent in eerste instantie geconfronteerd werd
met de noodzaak van duurzaamheid loopt erg uiteen. Van beschadigde natuurlijk tot het gemak
waarmee mensen wekelijks op een neer kunnen vliegen. Alle respondenten zijn er vrijwel van
overtuigd dat hun keuzes minimale impact hebben en dat het verschil voornamelijk wordt gemaakt
als men de krachten bundelt en het systeem veranderd.
Welk duurzame aspecten houdt men bezig?
Er is een zelfde lijn terug te vinden in de antwoorden. Er zullen veranderingen in het beleid moeten
worden doorgevoerd. Het duurzamere alternatief is vaak duurder. Duurzame alternatieve
betaalbaarder maken door middel van subsidies zou een goed begin zijn. Ergernissen liggen bij zaken
die duurzame verandering bemoeilijken. Dat verschilt van klimaatontkenners tot lobby’s die
strengere regelgeving in de weg liggen. De bedreiging van de natuur komt ook naar voren, van
ontbossing tot uitdroging.
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Wat ziet en hoort de doelgroep?
Welke kennis heeft men
Ieder van de respondenten is zich bewust van de milieutechnische problemen. Daarop aansluitend
kent men ook verschillende partijen die zich hard maken voor het aanpakken van deze problematiek.
Hoe gaat men om met kennis
Alle respondenten delen hun kennis met anderen. Er is wel sprake van een zogeheten ‘maar’. Geen
van de respondenten wil de kennis delen met anderen door hen te overtuigen. Sommige delen de
kennis slechts met gelijkgestemde en sommige willen het de ander simpelweg niet opdringen. Er
klinkt ook een geluid dat het milieubewuste draagvlak door het delen van kennis wil vergroten.

Hoe werft men kennis
Negen van de tien respondenten werft haar kennis door het volgen van het nieuws in de krant, radio
en tv. Zeven van de tien raadpleegt social media en vier van de tien geeft ook aan zich op
wetenschappelijke balden of documentaires te storten. Het NRC, tegenlicht en LinkedIn wordt vaker
genoemd.
Wat voelt en doet de doelgroep?
Financiële verband duurzaamheid
Duurzame keuzes maken kost wat betreft acht van de tien respondenten veel geld. De alternatieven
zijn vaak minder voor de hand liggen en daarbovenop nog eens duurder. Twee van de tien is daar
stug op tegen. Het maken van duurzame keuzes komt voordeliger uit, duurzaamheid gaat om
besparen en dat scheelt juist geld.
Wanneer het gaat om het bieden van financiële steun, zijnde grotere organisaties favoriet als het
gaat om regelmatige donaties. Verschillende kleinere stichtingen en/of organisaties worden jaarlijks
eenmalig gesteund of de respondenten zijn bereid om de kleinere stichtingen en/of organisaties te
ondersteunen door middel van een donatie. De respondenten gaven ook aan bereid te zijn een
product te kopen om de stichting te ondersteunen. Solidariteit, het leveren van een positieve
bijdrage en het bijdrage aan het veranderen van het systeem is de voornaamste motivatie.
Emotionele verband duurzaamheid
Alle respondenten zijn vrijwel dagelijks bezig met duurzaamheid en het maken van bewust keuzes.
Vooral het geloof in een goede toekomst van de mens is een veel terugkomend motief. Het
vertrouwen in de menselijke innovatieve veerkracht is hier ook onderdeel van.
Persoonlijke behoeften en verwachtingen tot de stichting
Betrouwbaarheid staat duidelijk op een. Men moet echt het idee hebben dat de bijdrage die zij
leveren ook daadwerkelijk iets teweeg zal brengen. Wat er inhoudelijk mee wordt gedaan is dus erg
belangrijk. Een update eens in de zoveel tijd wordt door acht respondenten als welkom gezien. Dat
houdt je toch een beetje bij de ontwikkelingen en hoort men hoe het met de stichting/organisatie
gaat.
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Literatuuronderzoek
Voor ons onderzoek naar de doelgroep hebben wij naast de interviews ook onderzoek gedaan naar
literatuur. Het literair onderzoek is nodig geweest als extra inzicht ter onderbouwing van ons advies.
Ook hebben wij voor literair onderzoek gekozen om onze eigen ondervindingen doormiddel van de
interviews en de bevindingen van de marketingspecialist ter discussie te stellen en te checken of de
literatuur niet met andere informatie komt.
De literatuur gaat over het geven van giften in Nederland. Er wordt onderscheid gemaakt tussen
verschillende doelen en de bereidheid van Nederlanders om een goed doel te ondersteunen.
De statistieken
Allereerst werpen we een blik op de statistieken. In Nederland
kwam het totaal bedrag aan giften uit op ruim 5,6 miljard euro.
Recht is terug te lezen wat de bronnen van deze giften waren en
hoe deze verdeeld zijn. Huishoudens en bedrijven
vertegenwoordigen samen het overgrote deel, ongeveer drie
vierde van het totaal. Deze giften gingen naar verschillende
doelen. Gezondheid, internationale hulp en kerk en
levensbeschouwing waren de doelen die het meest werden
gegeven. Aan milieu, natuur en dieren werd er ook fors gegeven.
Eind 2018 kwam het bedrag te staan op een slordige 600 miljoen
euro, 263 miljoen daarvan is gegeven door huishoudens. Zie
afbeelding hieronder.

Volgens onderzoek is er duidelijk onderscheid te maken tussen verschillende generaties wat betreft
het gedrag tot giften. In dit onderzoek worden de generaties voor het gemak gecategoriseerd in vier
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generaties. De ouderen bestaan uit twee generaties. Allereerst de vooroorlogse generatie, geboren
in 1945 en eerder, en de babyboomers van 1945 tot en met 1964. De jongeren bestaan uit generatie
X, tussen 1965 en 1976. En generatie Y, tussen 1977 en 1999.
Uit de cijfers blijkt dat de babybomers vrijgevig zijn, alleen de vooroorlogse generatie geeft meer en
vaker. Gemiddeld genomen geeft de babybomer aan drie verschillende doelen en organisaties, meer
dan elke generatie dan ook. Babybomers kent sinds 2013 een stijgende lijn in de hoeveelheid waarin
wordt gegeven, een trend die dus al een geruime tijd stand houd. Ouderen zijn in tegen stelling tot
de jongeren sceptischer, vooral de vooroorlogse generatie is lastiger te overtuigen. Het vertrouwen
in de organisaties ligt onder de jongeren vele malen hoger. De jongeren, generatie X en Y, worden de
laatste jaren steeds minder bereikt door goede doelen organisaties en de vrijgevigheid daalt ook
onder deze groep.
Er zijn duidelijke verschillen in bron van ergernis tussen de jongeren en oudere generaties. Te vaak
worden gevraagd om een gift is een ergernis die onder ouderen vaker voorkomend is in verhouding
tot de jongere generaties. 14% van de jongeren geeft aan hier last van te hebben in verhouding tot
20% van de ouderen die hier last van schijnt te hebben. Ouderen twijfelen daarbij wat vaker aan de
effectiviteit van een goede doelen organisatie. “Het geld komt nooit bij het goede doel zelf, wel bij
de salarissen van de directeuren” zijn voorkomende uitspraken. In de afbeelding hieronder is terug te
zien welke ergernissen er spelen onder de ouderen en jongeren omtrent het vragen om een gift
(Bekkers, Gouwenberg, & Schuyt, 2020).
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Nederlanders zijn hogere eisen gaan stellen aan doelen waar een structurele verbintenis bij komt
kijken. Nederlanders binden zich steeds minder gemakkelijk aan organisaties. Het winnen van
vertrouwen lijkt dus lastiger te zijn dan voorheen. Voor de ouderen is het maken van een bewuste
keuze vele malen belangrijker. 59% van de babyboomgeneratie geeft aan een bewuste keuze te
maken voor steunen van goede doelen. Onder de generatie Y ligt dit lager met een percentage van
37%. Ook hieruit blijkt dat een duidelijk goed en betrouwbaar verhaal essentiële elementen zullen
zijn.
Onder de ouderen zijn incidentele giften populairder, 70% verkiezen dit boven een vaste relatie met
een goede doelen organisatie. Het bieden van een enkele donatie zal waarschijnlijk een hogere
succesratio hebben dan het enkel en alleen bieden van een vaste verbintenis. Zowel jongeren als
ouderen vinden een tegenprestatie niet nodig voor het maken van een donatie. Desondanks lijkt een
tegenprestatie in de vorm van erkenning wel erg welkom te zijn. Ouderen geven in verhouding tot
jongeren niet persé minder wanneer er geen tegenprestatie in de vorm van erkenning tegenover
staat.
Organisaties vragen huishoudens op verschillende manieren om een gift. Dit varieert van een huisaan-huiscollectie tot aan meespelen aan een loterij. Via internet, e-mail of social media behoort ook
tot de mogelijkheden. Er zijn drie manieren die een hoge gift ratio kennen. Op één staat collectie in
de kerk, moskee, tempel of synagoge, op twee staat collectie op straat en op drie staat via internet,
e-mail of social media.

Vormen van updates lijken bij ouderen niet echt hun vruchten af te werpen er is slechts een klein
gedeelte die meer zou doneren wanneer er updates worden gegeven. Onder jongeren is de groep
die meer zou geven door updates vele malen groter met een percentage van 26%.Het instaleren van
een “button” en maken van ruimte voor mensen waar ze hun waardering kunnen uitspreken is van
belang. Sponsoring, in ruil tegen iets anders een financiële bijdragen leveren is ook een troef om
extra geld te generen.
Er zijn verschillende artikelen die deze verschillen in generaties bevestigen. Zo stelt ook
Generationjourny dat gezinnen met een hoofdkostwinner van 65 of ouder bijna meer dan het
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dubbelen uitgeeft aan goede doelen en stichtingen op basis van cijfers van het CBR. Ook de daling in
vertrouwen ten opzichte van de goeden doelen wordt bevestigd. De nieuwe generatie ouderen
schijnt namelijk minder van zelfsprekend “zomaar” geld te doneren en hebben een kritischere kijk op
goede doelen. Ze vinden het belangrijker dan ooit om maar al te goed te weten wat er precies met
hun geld gebeurt. Transparantie is dus erg belangrijk om de ouderen een bewuste keus te laten
maken. Echt verhalen en (opr)echte verhalen kunnen hier aan bijdragen (Generationjourney, 2020).
Uit kwantitatief onderzoek is gebleken dat vijftigplussers (50 tot 65) een open attitude hebben ten
aanzien van verschillende vormen van media. Over het algemeen vinden ze het gebruik van websites,
e-mail marketing erg handig. Daarnaast scoren virtuele tours en community ’s erg hoog op
betrouwbaarheid en plezier. Elementen die aansluiten op de literatuur van Generationjourney (Vos,
2020). Aansluitend op de literatuuronderzoek van de Vrije Universiteit over wat Nederland geeft,
volgt literatuuronderzoek naar duurzaam gedrag, donaties door vermogende Nederlanders, social
media en het belang van variërende inkomstenbronnen.
Duurzaam gedrag
Factoren die van invloed zijn op een duurzamere samenleving zijn door Dr. Carina J. Wiekens
onderzocht. Zij deed onderzoek naar duurzaam gedrag en naar een duurzamere samenleving.
Gezamenlijk begrip en bewustzijn zijn streefdoelen op weg naar een duurzamere samenleving.
Mensen kunnen elkaar in een groep ondersteunen en aanmoedigen als het gaat om een duurzamere
samenleving. Er kan ook gebruik worden gemaakt van het sociaal kapitaal dat in een groep aanwezig
is. Het is belangrijk dat mensen niet wordt verteld wat ze moeten doen, maar dat er bewustzijn
wordt gecreëerd en dat ze worden voorzien van kennis om uiteindelijk zelf een keuze te maken in
wat zij doen en steunen. Bewustzijn creëren, een gevoel van urgentie en motivatie om een bijdrage
te leveren. De vraag die eerst gesteld moet worden is wat duurzaam nu eigenlijk is (Wiekens, 2019).
Geven door vermogende Nederlanders
Vermogende Nederlanders geven iets vaker aan goede doelen en doneren gemiddeld ruim dertien
keer zulke hoge bedragen. Zij kiezen er vaak voor om niet aan traditionele goede doelen te geven.
Vaak wordt er geld gegeven aan kleinschalige hulpprojecten in het buitenland en aan doelen op
gebied van internationale hulp, natuurbehoud en milieu (Boonstoppel & Wiepking, 2011).
Social media: nieuwe wegen naar sociale innovatie
Uit onderzoek van is gebleken dat sociale media als een belangrijke stimulans kunnen worden gezien
voor bestaande en nieuwe sociale bewegingen en sociale innovatie. Startende of lopende processen
voor maatschappelijke vernieuwing worden vaak versterkt door sociale media. Ze kunnen snel
groeien. Volgens Beunders blijkt de media cross-over van de sociale media en traditionele media een
krachtige uitwerking te kunnen hebben (NRC, 25 september 2012). Alleen op internet een actie
uitvoeren heeft volgens Beunders niet veel effect, maar als er iets fysieks bijkomt, bijvoorbeeld
aandacht in de oude media, dan kan er meer aandacht komen (Salverda, Jagt, Willemse, Onwezen, &
Top, 2013).
Donaties duurzaamheid
Uit onderzoek naar burgerinitiatieven dragen variatie in inkomstenbronnen en de aanwezigheid van
inkomstenbronnen die ontstaan door de verkoop van diensten en producten die het initiatief levert,
bij aan financiële stabiliteit. Door variatie kunnen stichtingen/organisaties niet meer afhankelijk zijn
door een inkomstenbron en kan er beter worden omgegaan met situaties als een inkomstenbron
verdwijnt (Igalla & Meerkerk, 2015).
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Empathymap

Na het onderzoeken van de doelgroep doormiddel van interviews en literatuuronderzoek hebben wij
een empathymap opgesteld. De empathy map geeft de belevingswereld van een gekozen doelgroep
weer. Dit is onderverdeeld in zes categorieën. Het denken en voelen, horen, zien, zeggen en doen en
de pijn- en fijnpunten van de doelgroep. Na de interviews hebben wij doormiddel van de empathy
map dieper inzicht gecreëerd in de belevingswereld van de doelgroep.

Denken en voelen
De gedachtes en gevoelens van de doelgroep gaan over verschillende zaken. Wat voornamelijk naar
voren komt is dat de doelgroep vindt dat er een systeemverandering moet komen. De overheid
werkt niet snel en hard genoeg om ervoor te zorgen dat er iets wordt gedaan aan de klimaat
problemen die spelen. Ook denken zij dat zich meer mensen bewust moeten zijn van wat voor
impact de klimaatcrisis heeft. Zij maken zich zorgen om de natuur die wordt bedreigt, de toekomst
en gezondheid van de volgende generaties en familieleden. Zij voelen zich gemotiveerd door de
natuur, maar ook door innovatie mensen die zich bezighouden met het oplossen van die problemen.
Horen
De doelgroep heeft niet veel losgelaten als het gaat om het horen van anderen. Zij horen nieuwe
dingen wat betreft duurzaamheid binnen hun eigen kring, maar ook door de kanalen die zij volgen.
Dit wordt nader toegelicht onder de categorie zien. Verder hoort een enkeling jongeren die zich
zorgen maken om de toekomst van hun kinderen.

Zien
De doelgroep informeert zich via verschillende kanalen als het gaat om het inwinnen van informatie
met betrekking tot duurzaamheid. Van social mediakanalen tot het lezen van kranten en vakbladen.
Films en documentaires zijn ook belangrijke middelen die worden gebruikt om informatie in te
winnen over de klimaatveranderingen.

Zeggen en doen
De doelgroep vindt het belangrijk om stichtingen en organisaties te ondersteunen die een steentje
bijdragen aan het verbeteren van de wereld. De grotere stichtingen en organisaties hebben
voorkeur, maar indien er een kleinere stichting is die zij kunnen ondersteunen, dan vinden zij het
belangrijk dat de stichting betrouwbaar is en dat zij weten wat de doelen van de stichting zijn. De
voorkeur gaat dan naar een eenmalige financiële bijdrage en een nieuwsbrief hoeven zij niet
maandelijks te ontvangen. In het dagelijkse leven houdt de doelgroep zich ook bezig met
duurzaamheid. Dit wordt op verschillende manieren gedaan. Van het scheiden van afval, tot het
rijden in een elektrische auto, hergebruik van spullen en bewust duurzame keuzes maken. Zij
vertellen hun bevindingen graag aan anderen maar gaan een ander niet overtuigen om dezelfde
keuzes te maken als zij doen.
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Uitwerking empathy map

Empathy map
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Value Proposition Canvas

Deze theorie wordt gebruikt om een beeld te krijgen van de doelgroep en het daarop aansluitende
aanbod. Er wordt gewerkt vanuit een persona en een waarde propositie. Zowel de eigenschappen
van de persona en de eigenschappen van de waarde propositie worden uitgewerkt. De mate waarin
dit op elkaar aansluit duidt aan in hoeverre er sprake is van een “match” en een daarbij behorend
succes. De persona wordt onderverdeeld in pijnpunten, voordelen en klus te klaren. De waarde
propositie bestaat uit pijnstillers, voordelen en aanbod. Deze punten zullen behandeld worden.




















Voordelen
Men vind het fijn om te kunnen achterhalen wat voor een positieve impact men heeft door
bij te dragen aan een soortgelijk initiatief als Stichting La Galigo.
Het collectief dat stichtingen bijeen weet te brengen maakt het ook mogelijk om voor
personen om een aandeel te hebben in grotere doelen en beoogde impact wat individueel
lastiger is te realiseren.
Tijd is voor veel mensen erg kostbaar. Het is daarom erg fijn voor mensen dat ze snel een
bijdrage kunnen leveren dan dat het veel tijd neemt om dat voor elkaar te krijgen.
Iedereen kan positieve impact hebben op mens en natuur. Een organisatie die dit voor
mensen mogelijk maakt biedt men een extra kans om positieve impact te hebben.
Wanneer een initiatief makkelijk te begrijpen en toegankelijk is hoeft de desbetreffende
persoon minder moeite te doen mentaal betrokken te raken.
Het inzichtelijk maken van de geldstromen biedt de donateur comfort dat het goed zit en
neemt eventuele twijfel weg. Zo kan men gemakkelijker een donatie doen.
Een droom waar kunnen maken is erg plezierig. Collectieven kunnen dit verwezenlijken door
men de optie te geven betrokken te raken bij hen droom om op een bepaalde manier impact
te hebben.
Makkelijk kunnen delen van de desbetreffende impact kan voor mensen plezierig zijn.
Wanneer ze het gemakkelijk met vrienden of familie kunnen delen is dit een plus.

Klus te klaren
Mensen kunnen milieubewust leven als een must aanschouwen.
Een verandering willen forceren in een vervuilende industrie als de voedselindustrie.
Geld wat men graag over heeft voor een duurzame toekomst kwijt kunnen.
Impact kunnen maken door middel van donaties. Zonder daar dus zelf iets fysiek voor te
doen.
Een systematisch milieuprobleem op willen lossen.
Het gevoel hebben iets goed te doen voor de wereld.
Het maken van grote impact. Niet alleen tot jouzelf en jouw omgeving te hoeven limiteren
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Pijnpunten
Gevoel hebben dat een kleine bijdragen van bijvoorbeeld één euro geen effect zal hebben.
Het maken van een groot internationaal verschil ligt voor mensen ver weg.
Twijfel die men heeft bij het maken van een keuze. Welke stichting men moet gaan steunen
kan een vervelden keuze zijn.

Bijdragen aan een stichting kan duur zijn. Mensen kunnen over minder geld beschikken en
willen graag een bijdragen leveren. Het kan verveld zijn als de kosten hoger vallen dan
gehoopt.
Systematische problemen bestrijden is ingewikkeld, vooral wanneer men er zelf onderdeel
van is. Mensen kunnen zich machteloos voelen tegen over zo’n probleem.
Verwarring en niet precies kunnen weten waar men nou aan bijdraagt kan vervelend zijn.
Mensen hebben zorgen dat hun geld en tijd die mensen stoppen in organisaties inefficiënt
worden gebruikt.
Afstandelijke organisaties kunnen vervelend zijn. Wanneer de keuzen niet wordt opgegeven
om nou betrokken te raken bij een organisatie is dat onprettig voor bepaalde mensen.



Voordeelverschaffers
Het is online te bereiken. Zo kan men er snel naar toe.
Als tegenprestatie krijg je een boompje, dat maakt je impact tastbaar.
Het krijgen van een certificaat bij het geven aan het goeden doel brengt een bepaalde
erkenning met zich mee.
Organisatie die mensen en financiën bij elkaar brengt.





Product/dienst
Mensen kans geven om duurzame impact te hebben, ook internationaal.
Organisatorisch een vervuilend systeem aanpakken.
Verzamelpunt voor mensen om giften bij elkaar te brengen en zo krachten te kunnen binden.









Pijnbestrijders
Het wordt persoonlijker om je geadopteerde boompje een naam te kunnen geven.
Problemen worden bij de kern aangepakt. De werkwijze van de boer.
Internationaal wordt er impact gemaakt. Er wordt een goed voorbeeld gegeven aan anderen
partijen.
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Value Proposition Canvas

Gap
Er is terug te zien dat er nog geen sprake is van een goed aansluitend aanbod. Dat betekent dat er
veel ruimte over is voor verbetering. Wat betreft de voordelen zijn er enkele punten voor
verbetering. Het is voor een potentiele klant niet mogelijk om snel een gift uit te kunnen brengen.
De impact van La Galigo is nog niet optimaal gepresenteerd, het mist nog het nodige gemak en
eenvoud om te snel en makkelijk te begrijpen. Daarnaast is het niet inzichtelijk gemaakt wat er met
het geld gebeurt. La Galigo speelt goed in op de klus die te klaren is voor de doelgroep. Alles sluit
daarin goed op elkaar aan.
Op de pijnpunten wordt dan wat mindergoed ingespeeld. Het doneren van een aanpasbaar bedrag is
niet mogelijk. Dat maakt kleine donaties niet mogelijk. Het pakkend samenvatten van de impact die
La Galigo probeert te maken is ook iets dat deels ontbreekt. Mogelijke twijfels worden zo niet weg
gewerkt. Al met al is er nog verbetering mogelijk wat betreft de aansluiting op de doelgroep en het
aanbod.

35

Conclusie
Aller eerst is er uit het literaire onderzoek gebleken dat de doelgroep vijftigplussers een juiste keuze
is geweest. Het is samen de bejaarden de meest vrijgevige groep. Sinds 2013 is de generatie
babybomers meer aan het geven. Jongeren daar in tegen geven steeds minder. Wat betreft de
benadering van de doelgroep zijn ook de nodige conclusies te trekken.
Uit kwantitatief onderzoek komt voort dat hoger opgeleiden ouderen voornamelijk dagbladen leest.
Magazines worden ook vaak gelezen door deze groep. Door middel van deze media is deze groep dus
goed te bereiken. Op basis van selectiviteit scoren deze media ook goed. Dat betekent dat de
ouderen het aannemelijk vinden wat ze er in lezen. Wanneer er een bericht wordt geplaatst in een
van deze media wijzen de statistieken op een waarschijnlijk succes wat betreft bereik en
aannemelijkheid. Op internet zijn de ouderen selectiever. Social media bijvoorbeeld scoort in
verhouding tot dagbladen of magazines erg laag. Veel ouderen gebruiken het maar zijn erg selectief.
Online nieuwsbrieven doen het wat betreft de selectiviteit het beste op het internet. Nieuwssites
worden net als social media veel gebruikt maar scoren relatief goed op selectiviteit, ze staan op
nummer twee achter nieuwsbrieven. Social media is dus niet het beste medium om nieuwe volgers
te werven. Nieuwsites is online een prima medium om nieuwe mensen te bereiken. Online
nieuwsbrieven werken dus ook prima in verhouding tot andere online manieren om ouderen te
bereiken.
AD.nl en Telegraaf.nl scoren relatief laag op gebruik maar kennen wel een aantrekkelijke verhouding
wat betreft selectiviteit. Facebook google search en YouTube worden veel gebruikt maar kennen een
relatiefs lage score als het gaat om de selectiviteit. Dit bevestigd dat gereguleerde kanalen op
internet het in verhouding het beste doen onder de ouderen, ook al worden deze niet het meest
gebruikt.
Uit kwalitatief onderzoek blijkt dat mensen anderen ook vertellen over bepaalde bevindingen
omtrent duurzaamheid. Het komt vaker voor dat mensen gelijkgestemde opzoeken en vertellen over
hun bevindingen. Het milieubewuste draagvlak vergroten is voor verschillende een doel.
Overtuigen is echter niet van toepassing. Mond tot mondreclame is dus zeker een voorkomend
fenomeen. Binnen een duurzame community kan een nieuw initiatief zich dus als een lopen vuurtje
verspreiden.
De uitkomsten van het kwantitatieve worden in het kwalitatieve onderzoek bevestigd. Een groot deel
van de respondenten werft kennis door middel van de krant, radio en tv. Social media wordt door de
helft gebruikt ter raadpleging. Wetenschappelijke artikelen en documentaires zijn ook onderdeel
maar minder vertegenwoordigd. Het literair onderzoek wijst uit dat ouderen sceptischer zijn.
Het gebruik een betrouwbare benadering is dus ook volgens literair onderzoek aanbevolen. Via
gereguleerde kanalen ouderen bereiken zal dus een goede optie kunnen zijn. Wat betreft de
ergernissen onder de ouderen die benaderd worden voor giften gaat het voornamelijk om de
frequentie. Ouderen houden er niet van om herhaal lijk gevraagd te worden om een gift.
De manier waarop ouderen het snelst zijn geneigd te geven bestaat uit verschillende benaderingen.
Collectie bij een gebedshuis passend bij het desbetreffende geloof staat in verhouding stijf boven.
Collectie op straat doet het ook goed. Benadering online staat op een goede derde plaats.
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Wat betreft de inhoud van het bericht waarmee de doelgroep wordt benaderd is er uit het
kwalitatief onderzoek het volgende naar voren gekomen. Betrouwbaarheid staat dit maal weer op
één. Transparantie is belangrijk en dat zal de stichting dus ook moeten uitstralen om gelijk het
vertrouwen van de doelgroep te kunnen winnen. Precies kunnen zien wat er met het geld gedaan
wordt is dus erg belangrijk.
Ecologische balans staat meestal centraal als het gaat om een onderwerp gerateerd aan
duurzaamheid. Ook wordt er veel gesproken over beleid dat moet veranderen. Dit zijn dan ook topics
die eventueel naar voren gebracht kunnen worden om de aandacht te bewaren. Het leveren van een
bijdragen aan het veranderen van het vervuilende systeem is de voornaamste motivatie om actief bij
te dragen aan stichtingen en organisaties. Dit doel zal dan ook duidelijk geformuleerd moeten
worden om hier juist op in te spelen. Verder is er een mening dat een duurzaam alternatief
goedkoper en bereikbaarder moet worden.

Uit literair onderzoek wordt het belang van een vertrouwde indruk geven maar weer
benadrukt. Het vertrouwen onder de ouderen doelgroep blijft de laatste jaren namelijk maar
dalen. Het is belangrijker dan ooit om precies te laten zien wet er met het geld gebeurt.
Daarnaast komt toegankelijkheid naar voren.
Het maken van een simpele ‘button’ om te doneren kan bijvoorbeeld al flink bijdragen aan de
toegankelijkheid. Daarnaast is het vertellen van persoonlijke verhalen en ervaringen van donateurs
en partners handig om de lezer te betrekken. Maakt dit toegankelijk. Het vertellen en laten zien van
echte verhalen help ook. Ouderen zijn bereid gebruik te maken van nieuwe media en filmpjes horen
daarbij.
Duurzame keuzes maken is duur volgens de respondenten. De mogelijkheid bieden om een
financiële bijdragen te kunnen leveren is waarschijnlijk voor verschillende een goed alternatief. Of
een product dat op de website van een stichting wordt verkocht kan voor de respondenten een
manier zijn om financiële ondersteuning te bieden. Wat nog meer is voortgekomen uit het
kwalitatieve onderzoek is dat grotere organisaties favoriet zijn tegenover de kleinere stichtingen.
Kleinere stichtingen worden vaker eenmalig gesteund, grotere organisaties krijgen vaker de voorkeur
wat betreft vaste donaties. Verder is het voor de respondenten belangrijk op te kunnen zien dat hun
gift iets te weeg brengt. Tot slot blijkt dat een update af en toe welkom is wat betreft de
werkzaamheden van een organisatie. Te vaak benaderd worden met updates kan echter als verveeld
ervaren worden.
De literatuur laat zien dat ouderen het prettig vinden om te kunnen achterhalen waar hun geld
precies naar toe gaat. Er wordt vaak erg sceptisch gekeken. Het winnen van vertrouwen onder de
ouderen mensen wordt steeds lastiger. Ouderen maken een veel bewustere keuze dan jongeren.
Incidentele giften zijn ook veel populairder onder de ouderen. Er wordt gemiddeld aan 3 organisaties
per jaar gegeven. Tegenprestaties zijn onnodig, zowel ouderen als jongeren hebben daar geen
boodschap aan. Een vorm van bevestiging is wel erg effectief. Updates lijken bij ouderen niet echt te
werken en niet echt een extra te zijn. Onder jongeren werkt dit wel veel beter.
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Feedback Fatima Spalburg

“Ik vind vooral de onderzoeken betreffende social media statistieken (LinkedIn, Facebook, Instagram,
nieuwsbrief en website) goed omdat het inzichtelijk maakt wie de doelgroepen zijn die ons volgen.
Daarnaast vind ik ook de interviews van de doelgroep en de bevindingen daaruit erg interessant want
zo kun je op de desbetreffende doelgroep inspelen.”
“Het meeste van het advies was ik me al heel bewust van en stond op mijn to do lijst, maar door
gebrek aan tijd, mankracht is het gewoon niet mogelijk om alles in een keer heel professioneel op te
zetten.”
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Bijlage

Interviews
Wat zijn de algemene duurzaam gerelateerde kenmerken van de doelgroep?
Kennismaking en relatie tot duurzaamheid
Wat versta jij onder duurzaamheid?
Yvette
Is voor mij dat ons gebruik van planeet resources geen afbreuk doet aan flora en fauna
van onze aarde.
Martien Klimaatverandering en ecologisch balans
Saskia
Duurzaamheid is voor mij dat je zorgt dat de CO2 uitstoot verminderd. Een productie
die bijdraagt om de productie van CO2 uitstoot te verminderen.. En duurzaamheid is
zorgen dat je die klimaatverandering en opwarming van de aarde kantelt.
Paulien Dat je dingen toepast/gebruikt in je leven die je bewust koopt en op een langdurige tijd
kan gebruiken. Voor een aantal jaar in bezit.
Tjerk
Dat dingen op een manier worden geproduceerd dat ook de volgende generaties dat
kunnen doen. dat ze niet de bodem uitbuiten, niet de natuur om je heen kapot maakt
en dat ze op zo’n manier produceren dat de producenten een eerlijke prijs krijgen zodat
ze er goed van kunnen leven.
Petra
Zorg voor milieu en je omgeving. Als ik naar Lassie kijk, naar het werk, hoe kun je op
een manier produceren die zo min mogelijk belastend is voor de omgeving en in je
persoonlijke leven is dat hoe jij als persoon doen om zo duurzaam mogelijk te leven.
Ingrid
Een inzet voor een gezonde, groene en energiezuinige leefomgeving.
Maartje Dat je probeert om zo goed mogelijk met de planeet om te gaan.
Ingrid vz Voor mij gaat duurzaamheid over de wereld behouden voor de generaties die na ons
komen. Ook dat is erg breed. Het gaat om de gezondheid van de generaties na ons,
maar ook behoud van natuur die de kwaliteit van leven waarborgen.
Roos
Duurzaam is voor mij dingen uitstekend mogelijk benutten, producten zodat je dus het
product zo lang mogelijk zou kunnen gebruiken en zou kunnen recyclen en weer
opnieuw omzetten tot iets anders.

Vanaf welke leeftijd of welk moment is duurzaamheid een rol gaan spelen in je leven?
Yvette
1993 acties bewust, veel werk gedaan voor Greenpeace.
Martien Vanaf mijn zestiende, dat kwam door het broeikaseffect waar ik toen voor het eerst
over hoorde.
Saskia
Altijd wel bewust geweest. Toen ik een auto kocht moest het wel een auto zijn die
zuinig rijdt, dat is alweer 15 jaar geleden. Maar sinds twee jaar ben ik er actief mee
bezig.Ik heb heel lang bij de Woonbond gewerkt en daar zetten zij zich al 15 jaar in voor
energiebesparing voor huizen en betaalbaarheid voor die woningen. Dat is ook erg
belangrijk, maar nu denk ik las het buiten niet meer leefbaar
is.Klimaatrechtvaardigheid, zoveel consumeren waardoor andere daar weer de dupe
van zijn, niet alleen mondiaal maar ook in Nederland.Je moet zorgen dat je geen
maatregelen neemt waardoor je mensen met een laag inkomen gaat uitsluiten en de
rijkere mensen alles kunnen betalen. De rekening moet bij de vervuiler komen en als je
alleen de vliegtickets duurder maakt dan zullen de rijken blijven vliegen.
Paulien Eigenlijk toen Eva vroeg of ze vegetariër mocht worden toen ze 8 jaar was. Toen zei ik is
goed en ze is nu 24, dat is 17 jaar geleden, bijna 40. Toen ben ik me steeds meer
bewuster van geworden dat als zo’n kind zich zorgen maakt of ermee bezig is en dat je
daar dus wat aan kan doen.
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Tjerk

Petra

Ingrid
Maartje

Ingrid vz

Roos

Dat is langzaam gegroeid. Vanaf ongeveer 45 jaar. Ik ging toen met een groep vrienden
naar Paraguay. Daar hebben we kleine boeren bezocht die van hun land werden
verdreven door grootgrondbezitters omdat daar alles omgezet werd voor sojaplantages
Zeker de laatste 20 jaar. In de tijd dat ik opgroeide was dat niet zo een issue. Wel
vegetarisch zijn en de bio-industrie. Je had ook Greenpeace dat was toch wat anders,
minder met klimaat en dat soort zaken.
Ik denk alweer een jaar of tien/vijftien. Als ik het al niet een klein beetje met de
paplepel heb gekregen.
Vanaf 21 jaar ongeveer toen ik niet veel geld had en mijn dochter kreeg. Ik gebruikte
toen katoenenluiers. En een vriendin van mij hield zich toen al erg bezig met
duurzaamheid rond mijn 25e. Zo is dat in de loop der jaren overgesprongen.
Ik ben opgegroeid in de jaren 70, 80, 90 van de vorige eeuw. Het onderwerp destijds
was kernenergie en kruisraketten. Eenmaal aan het werk als interieurarchitect in de
jaren 90 ben ik me wel steeds meer bewust geworden van mijn verantwoordelijkheid
als ontwerper.
Al een hele tijd. Het heeft mij altijd verbaast hoe traag het allemaal op gang is
gekomen. Plastic inzamelen etc. voor mezelf ben ik er misschien al 30 jaar mee bezig.

In hoeverre denk jij dat jouw keuzes invloed zullen hebben op jouw eigen toekomst?
Yvette
Ja ik ben er van overtuigt dat mijn keuzes impact hebben.
Martien Ja, mijn keuzes hebben invloed. Maar beperkt. Als ik boodschappen doe zijn dat kleine
individuele veranderingen. Er moeten echt systeem wijzigen komen, daar gaat echt pas
verandering afgedwongen worden als dat gebeurt. Ik draag wel bij aan deze systeem
wijziging door de politieke keuzes die ik maak. D66.
Saskia
Ik probeer zo weinig mogelijk te kopen zoals kleding. En ik probeer mijn kleding zo lang
mogelijk te dragen en niet mee te doen aan fast fashion. Ik denk dat je uiteindelijk als
individu niet zoveel kan bijdragen maar dat er een systeem verandering moet komen.
Paulien Op mijn persoonlijke toekomst veel omdat ik me er beter bij voel. In het algemeen denk
ik dat het iets in gang zou kunnen zetten, steeds meer mensen die het gaan doen.
Tjerk
Ik denk vooral aan mijn kinderen en kleinkinderen, de generaties na ons.
Petra
Zeker, geloof ik zeker. Ik heb laatst de film gezien van David Attenborough en dan zie je
hoe snel onze natuur verdwijnt en hoe had we bezig zijn met het vernietigen van de
aarde. . Ik ben er wel degelijk mee bezig en ook wel van bewust dat wel iets moeten
veranderen. Maar ook in de politiek, dus op hoger niveau.
Ingrid
Ik denk dat dat nog wel meevalt. Dat het meer voor de langere termijn is. Maar de
problemen ligger nog op iets langere termijn dan mijn eigen toekomst, maar dat vind ik
dan wel belangrijk.
Maartje Ik heb een hele cynische wereldkijk. Ik heb niet het idee da het veel invloed heeft op
mijn toekomst. Maar er is een Indiaanse spreuk waarin wordt gezegd dat de kinderen
niet de aarde erven van ons, maar wij lenen de aarde van onze kinderen. Dus ik denk
als mijn stukje daaraan bij kan dragen om het zo netjes mogelijk achter te laten.. in elk
geval is het dan niet door mij dat het slecht is, maar heb ik mijn best gedaan om het
toch te proberen goed te doen.
Ingrid vz Ik maak me meer zorgen over de toekomst van de volgende generaties. Om die reden
hou ik me bezig met duurzaamheid.
Roos
Het beste ervan hopen eerlijk gezegd. Als het gaat over het grondafval in de tuin dat ik
gebruik, daarvan weet je ook dat je het ook keer wordt opeten als afval, als
restmateriaal, vitamine en mineralen. Daar let je zeker wel op. En mijn gedrag groter
gezien hoop ik dat het kleine beetje dat ik kan doen verschil gaat maken. maar ik zie dat
maar als een klein dingetje.
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Welke duurzame aspecten houdt men bezig?
Wat zijn je ambities wat betreft duurzaamheid?
Yvette
Ik zou wensen dat onder meer het vliegverkeer wordt gedempt door middel van een
vliegtax, regering mag ook veel meer investeren in een duurzamer openbaar vervoer.
Martien Wat een soort wens door is dat de globalisering stopt. Dat is gewoon slecht nieuws wat
mij betreft.
Saskia
Om het aantal mensen dat actief bezig is te vergroten, klimaatactivisten bijvoorbeeld
en de zichtbaarheid daarvan te versterken.
Paulien Wel om uiteindelijk zoveel mogelijk energieneutraal te worden en nog meer dan nu,
dingen die er al zijn hergebruiken op een slimme manier. Er komen steeds meer spullen
op de markt, ook in interieur steeds meer producten toe te passen die van gerecycled
materiaal zijn gemaakt en mijn klanten verbazen en overtuigen.
Tjerk
Mijn kinderen zoveel mogelijk bij te brengen.
Petra
Wel de juiste keuzes maken, op het werk maar ook persoonlijk. Op mijn manier een
steentje bijdragen, minder vlees eten bijvoorbeeld. Niet helemaal niet, maar goed het
afval scheiden, zonne-energie. Op die manier steeds kleine stapjes maken en ik wil er
zeker wel meer voor betalen.
Ingrid
In mijn eigen buurt ben ik actief in met name op het gebied van zonne-energie en ook
wel vanuit mijn werk. En ik vind het belangrijk dat de platte daken in Amsterdam
worden voorzien van zonnepanelen. Er is ruimte zat. Dat is wel echt iets waar ik ook in
mijn vrije tijd mee bezig ben. Meedenken met mensen die er niet veel van begrijpen,
helpen etc.
Maartje Zelf het zo goed mogelijk doen binnen mijn mogelijkheden zonder de illusie dat echt
iets veranderd.
Ingrid vz Dat geld van fondsen beter wordt verdeeld. Wij brengen bijvoorbeeld ons afval naar
andere landen alles wat wij veroorzaken, plastic soep. De ambitie is dat wij ons wat
meer bewust worden van de impact die ons handelen heeft. Niet alleen voor onszelf
maar ook voor andere werelddelen en bevolkingsgroepen.
Roos
Voor mezelf, off grid wonen, dat zou voor mij ideaal zijn. Als je het groter zou moeten
zien dan hoop ik dat het meer standaard zou worden om off grid te bouwen en te leven
op die manier en nog groter zou ik heel graag willen dat er veel meer producten
opnieuw in Nederland gemaakt worden in plaats van ver in China met vuile containers
die de zee over moeten, slechte arbeidsomstandigheden van dien.

Wat frustreert jou?
Yvette
Martien
Saskia
Paulien
Tjerk
Petra
Ingrid
Maartje

Duurzame producten zijn veel te duur
Klimaatontkenners, populisten
Besef van urgentie is laag. En dat de industrie (grootste) vervuilers door de overheid
worden ontzien en minst hoeven bijdragen aan kosten klimaatbeleid
De overheid
Ondanks besef bij steeds meer mensen altijd keihard achteruit gaan.
Zoveel politieke belangen die spelen die indruisen tege belangen van duurzaamheid
Dat alles zo traag gaat in regelgeving en landelijk beleid achter blijft of contrair is aan
doelstellingen.
Multinationals en handelsverdragen die boven de wet staan zodat je als regering geen
doelmatige maatregelen kan treffen. Handel en meer consumptie, groter, boven
humaan, solidair en natuur staan.
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Ingrid vz
Roos

Dat het geld van fondsen niet eerlijk wordt verdeeld.
Vooral dat het al zo groots is, al die belangen spelen allemaal een rol en dat wij als
burger daar een starterspositie hebben want wij kiezen ervoor om het niet te doen, of
makkelijker of goedkoper. En dat het altijd elkaar eigenlijk in stand houdt.
De wisselwerking tussen de burger zijn portemonnee, zijn voorzichtigheid en de grote
belangen van bedrijven. Dat frustreert mij, daar zit zo’n spanning in. Wat is ervoor
nodig dat dat eindelijk een keer vanzelf gaat. Ik blijf het doen, maar waarvoor.

Wat zou je willen veranderen als het gaat om de wereldwijde problemen?
Yvette
Met namen de klimaat verandering dat die met namen op de agenda komt en niet
wordt getorpedeerd gesaboteerd door economische belangen.
Martien Ik zou een betere en meer eerlijke verdeling van de welvaart willen bewerkstelligen.
Saskia
Het vliegen, minder vlees, echt inzetten op hele snelle afname van fossiele naar
duurzaam, niet pas in 2050 maar binnen 10 jaar, 4 graden afwarming gaat veelste
langzaam.
Paulien Het zou goed zijn om bij een politieke partij gaan zodat mensen beter stemmen, als
iedereen op een betere partij stemt zou iedereen redelijk ver komen denk ik. Ik kan het
ook doen in het onderwijs, kinderen voorlichten, ik denk dat je het van onderaan af
moet pakken zodat mensen het ook willen, dus mensen moeten zelf de intentie hebben
om het te verbeteren en anders zal het nooit gebeuren.
Tjerk
We moeten af van die vrijhandelsverdragen, want daarin wordt gewoon wie het
goedkoopst kan produceren wordt gekozen, de rest niet. Gekke subsidie systemen, zo
goedkoop mogelijk en zoveel mogelijk produceren in Amerika en Europa en we moeten
naar een eerlijke verdeling van voedsel.
Petra
Het mooiste zou natuurlijk zijn als we met meer zorg veranderen. Als we daar naartoe
kunnen gaan als samenleving, dat er op politiek niveau een keuze wordt gemaakt. Dat
er een klimaatakkoord komt en dat ik daarin en steentje bij kan dragen zodat we
uiteindelijk allemaal stappen maken.
Ingrid
Ik probeer het altijd in dingen te zoeken die ik zelf kan doen. Dus die ik in huis kan doen
omdat die hele grote problemen zich op een groter schaalniveau afspelen, dus dan
moeten het ook op een ander schaalniveau aanpakken. Maar het zijn wel al die kleine
dingen. Minder luchtvervuiling, ander vervoer, meer schone elektra. Dat is waarom ik
denk dichtbij huis zoeken, wel info delen over al die kleine dingen die wel zelf doen die
invloed hebben op de grotere ontwikkelingen. Dan gaat het bij mij ook om dingen zoals
dingen van de straat houden. Wel van die oude leuzen, maar een beter milieu begint bij
jezelf.
Maartje Ik heb niet de illusie dat ik iets kan veranderen eerlijk gezegd, maar ik hoop door mijn
keuzes in wat ik koop en niet koop en hoe ik met mensen omga in mijn omgeving en
wat ik doorgeef op school dat ik mijn steentje bijdraag en dat het misschien zou kunnen
leiden naar eerlijk, beter. Of het lukt weet ik niet.
Ingrid vz Betere verdeling van beschikbare fondsen.
Roos
Ik blijf gewoon mijn eigen verhaal vertellen aan mensen en mijn gedrag speelt daar
hopelijk een rol in.

Wat ziet en hoort de doelgroep?
Welke kennis heeft men?
Ben je bekend met bedrijven/stichtingen die de problemen die zich wereldwijd voordoen oplossen of
een aandeel hebben in het oplossen van de problemen?
Yvette
Zeker, ik ken urgenda (stichting) de klimaatzaak. Super belangrijk, voortzetter voor vele
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Martien
Saskia
Paulien
Tjerk
Petra
Ingrid

Maartje

Ingrid vz
Roos

andere klimaat zaken. Milieu defensie procederen is tegen shell.
Ja, de wereld bank Urgenda. Geenpeace.
Nee, ik kan er niet zo eentje bij naam noemen.
Ja, Greenpeace, of Staatsbosbeheer, natuurmonumenten. Niet heel uitgebreid. Fair
trade, ook bekend mee.
Ja, daar ben ik zeker mee bekend mee. We hebben ook veel Nederlandse bedrijven,
boeren die innovatief bezig zijn. Allerlei hele goede ondernemende initiatieven.
Minder. Vanuit het werk weet ik wel dat ze wel eens werken met zo’n
boerencollectivisme, maar niet heel erg nee.
Waar ik bijv. aan denk zijn de wat grotere clubs zoals Fairtrade en nog andere waar ik
nu niet op kom. En ik heb een hele tijd koffie gekocht bij een koffieboer die zelf inkocht
bij kleine koffieboeren. Dus ik ken meer van die keurmerken dan organisaties die zich
daarmee bezighouden.
Ik ben bekend met Tony’s, Odin is een hele duidelijke stichting, Weleda heeft in Turkije
een rozenplantage staan met vaste prijsafspraken, Secum, van der Bron is zo begonnen
met elektriciteit etc. Dus ik ken er wel een aantal. Als ik in de biologische winkel kom
dan lees je daar dingen over dat soort stichtingen en soms via zo’n milieudefensie,
Greenpeace.
Ja. Greenpeace, stichting Vluchtelingenwerk, Artsen zonder grenzen. WNF,
Natuurmonumenten en kwekerijen.
Ja, Greenpeace, voor de rest kan ik voor nu niets bedenken

Ben je bekend met de problemen die zich wereldwijd voordoen?
Yvette
Ja
Martien Ja, maar niet allemaal natuurlijk.
Saskia
Ja. Overstromingen in Mozambique, klimaatveranderingen, eilanden verdrinken,
toename van aantal orkanen, toename van droogte, schaarste drinkwater. Je ziet het in
Nederland al, dat tekort aan water.
Paulien Ja. Wereldwijd de klimaatopwarming, in veel landen wordt het klimaat hoger en wordt
het te warm waardoor droogte ontstaat en brand ontstaat waardoor mensen dakloos
worden, overbevissing, mensen maar door blijven consumeren en daarvoor alles opzij
zetten om zoveel mogelijk produceren op het gebied van voedsel en de aarde en zee op
gebruiken.
Tjerk
Petra

Ingrid
Maartje

Ingrid vz
Roos

Ja, daar ben ik zeker mee bekend.
Ja. We zijn met ons gezin naar Brazilie geweest in het regenwoud, daar heb je de
ontbossing en dat zie je ook gewoon, die rookpluimen. Zeker in de derdewereldlanden
die hebben daar het eerst last van.
Ja. Het water vaart op het verkeerde moment op de verkeerde plek.
Ja, maar dat is een beetje tweeledig. Klimaatverandering is vanaf het moment dat de
aarde bestaat een ding. Ik denk wel dat wij het versnellen. Het gaat mij meer om de
echte vervuiling die we doen, de problemen die we dumpen in derdewereldlanden of
Afrika, China, als westerse landen maar steeds misbruiken.
Ja. De houtkap in tropische oerwouden, ons afval gaat naar andere landen.
Ja

Hoe gaat men om met kennis?
Vertel jij anderen over je bevindingen m.b.t. duurzaamheid? + hoe vertel jij hierover?
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Yvette
Martien
Saskia

Paulien

Tjerk

Petra

Ingrid

Maartje

Ingrid vz

Roos

Ja, ik selecteer op gelijk gestemde. Ik ga niet mensen overtuigen.
Het zit wel in mijn wereld van werk en collega’s.
Het komst wel eens voor dat ik gesprekken heb met anderen vrienden en bekende, dan
meen ik voornamelijk het standpunt in van de gene die milieubewust is.
50/50. Met Milieudefensie gingen we elke week de straat op toen er nog geen Corona
was en hadden we enquetes. We gingen in gesprek met mensen. Je wil draagvlak
creëren en met mensen in gesprek en niet door hen te overtuigen maar door te
luisteren. Dan wordt alles naar politici gebracht en gaan we in gesprek met
gemeenteraadslieden. Het punt is om te luisteren.
Dat zeg ik bijv. als ik iets heb geprobeerd dan vertel ik daar enthousiast over hoe goed
het is, of dat ik het heb gelezen of beveel een bepaald artikel, wil niet iemand iets
opdringen.
Ja. Ik heb vaak discussies met mensen, probeer het ook in mijn werk toe te passen. In
ons team hadden we altijd een gezamenlijke lunch, daar probeer ik ook altijd mensen
aan te raden zo duurzaam mogelijk in te kopen, veel bio eten. Ik ben geen prediker.
Mensen moeten ervoor openstaan. Als het mensen niet interesseert dan ga ik niet
drammen
Ja bij die film heb ik dat bijvoorbeeld wel gedaan, dat mensen dat moeten zien. Als het
indruk maakt dan deel ik het wel, maar niet super actief. Nee, ik ben daarin meer een
volger dan iemand die andere gaat overtuigen.
Dat ligt er een beetje aan. Als ik denk dat het andere interesseert. Ik ben met wat
mensen in de buurt actief, daar stuur ik wat dingen naar door of ik deel het, met name
op Twitter. Ik ga niet iemand overtuigen, op een gegeven moment houdt het op. Maar
wel belangrijk bepaalde dingen door te geven.
Als ik bijv. een product zie van een organisatie die zoveel moeite steekt in dat hele
proces, dan vertel ik anderen daarover, hoe leuk ik dat product bijvoorbeeld vind. Links
geslingerd, rechts gedraaid, zo ben ik. Ik zou niet iemand overtuigen want daar hou ik
niet van. Op school probeer ik de leerlingen wat mee te geven over duurzaamheid.
Ik deel dat met familieleden, studenten en in andere gesprekken. Ik heb de neiging om
mensen wel te laten weten dat ze iets niet goed doen als ik zie dat ze iets nieuws zoals
een airconditioning hebben aangeschaft. Ik kan het dan niet laten om een opmerking te
maken. Ik probeer vooral te delen wat ik heb gelezen, wat ik denk te weten.
Ja. Ik ben een beetje gestopt met het overtuigen, maar ik vertel het wel in de hoop dat
het blijft, dat het iets gaat doen. Ik ben meer de zender hierin geworden. Mensen
moeten hun eigen keuzes maar maken.

Hoe werft men kennis?
Laat je je informeren wat betreft duurzaamheid? Online/offline
Yvette
Media, wetenschap, debat. Documentaires, VRPO tegenlicht Zembla, NRC, Stichting
Urgenda erg op het tegengaan van klimaat verandering, eist dat de regering hier zich
toe laat leiden. Wetenschappelijke artikelen, via LinkedIn laat ik mij daar informeren.
Klimaatactivisme, politieke debatten volg je, geld ook Europees en mondiaal.
Internationale discussie, windmolens, biobrandstof, waterstof. Ik ben daar met mijn
werk direct bij betrokken. SkyNRG. Zowel online als offline laat ik mij hier door
informeren. LinkedIn, krant en televisie.
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Martien

Saskia

Paulien

De media, radio, televisie, krant, magazine, nieuwssites.
Naar mijn mening de wat beter geïnformeerde objectieve nieuws media. Wanneer
verschillende kanten van het onderwerp worden belicht en hoor en wederhoor over
het onderwerp wordt besproken en dat er met feiten wordt gesproken.
Controleerbare bronvermelding. NRC, the economist, kijk naar documentaires van
tegenlicht luister op de radio naar bureau buiteland (gaat veel over politiek). VPRO
wordt er ook wel veel gesproken over milieu gerelateerde onderwerpen.
Ja, via Twitter, websites, Extension Rebellion, Greta Thunberg, organisatie 360. Zij
twitteren een hele boel nieuwsberichten en via die kanalen kom ik weer achter nieuwe
informatie. Ik lees artikelen die geretweet worden.
Ja, soms wel, bijvoorbeeld als ik iets wil weten voor mijn klanten, voor mijn werk m.b.t.
interieur wil ik weten of een bepaald product duurzaam is of je huis isoleren of bel ik
met een fabrikant. De meeste mensen vinden het toch wel belangrijk, dan wel met het
oogmerk op hun portemonnee, dat ze minder kwijt zijn aan energiekosten, dat vinden
ze wel belangrijk, maar ook qua materialen. Een deel is daar heel bewust mee bezig.
Maar bij mij gaat meer via kranten op een ouderwetse manier, radio, televisie, docu’s
via facebook.

Tjerk

Petra

Ingrid

Maartje

Ingrid vz

Roos

Ik lees heel veel. Veel over andere landbouwmethodes, discussies over het
gemeenschappelijk landbouwbeleid, politieke discussies. Ik vind het heel leuk om
mooie initiatieven van boeren en ondernemers te zien, dan wil ik gelijk kijken naar de
website. Ik vind het ook leuk als mensen in hun eigen buurt een compostproject
beginnen. Twitter, relevante studies, krantenartikelen in verschillende talen. Nrc,
Volkskrant, Parool, Trouw, zij hebben vaak artikelen over duurzaamheid, Facebook en
Linkedin.
Ik lees kranten en daardoor ben je ermee bezig. Vanuit Lassie zijn we daar ook mee
bezig, dus meer met zonne-energie. Dus vanuit werk. Dat je ook manieren zoekt. En ik
wordt gevoed door bijvoorbeeld mijn dochter, en die vriendin die bij Greenpeace
werkt. Films kijken vind ik ook belangrijk. NRC. Ik volg niet veel duurzaamheidssites
ofzo. Dat doe ik niet bewust. Ik zit bijvoorbeeld wel op Instagram en Facebook, maar
daar heb ik bijvoorbeeld vrienden. Die vriendin van mij post heel veel dus daar krijg ik
info mee.
Kranten, sociale media, tv. Ik lees twee kranten vrij uitgebreid. De Volkskrant en het
Parool lees ik vast. verder volg ik social media kanalen waardoor je weer andere
artikelen ziet. Topics volg ik ook. Een app van een aantal kranten gezamenlijk waarbij je
aan kan geven welke onderwerpen je interessant vindt en daar krijg je dan info over. Ik
lees wat vakbladen specifiek op energiebesparingsgebied. Ik zit op Facebook, LinkedIn,
Twitter, Instagram.
Ja, door andere die mij inspireren. Ik lees ook wel. Je komt dingen tegen als je in de
biologische winkel komt en soms lees ik ook wel dingen achter een bedrijf. Greenpeace
en Milieudefensie ben ik lid van. Ik heb een mailing waar ik in zit van de Goede Zaak,
Alfares. Bij de AH hebben ze soms ook van die dingen waar ik artikelen in lees.
Ja door te lezen in de krant, en door online vakgebied gerelateerde websites te
bezoeken en/of nieuwsbrieven te lezen. NRC, wetenschapsbijlage bijv. Ik luister
podcast van bijvoorbeeld de correspondent, die gaan ook vaak over dit soort dingen.
Juist ook de nieuwe ontwikkelingen. Ik zit op Instagram, dat gaat vooral over
producten, gerycled materiaal. Social media is wel een manier warop ik soms
geattendeerd wordt op dingen.
Ik ben lid van Greenpeace, lid van wakker dier. Ik gebruik Facebook en YouTube af en
toe en de websites van bedrijven op zichzelf en alle reclames die je voorbij ziet komen.
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Wat voelt en doet de doelgroep?
Financiële verband duurzaamheid
Speelt geld een rol in de keuze die je maakt als het gaat om duurzaamheid? Zo ja waarom, zo nee
waarom?
Yvette
Ja, het is heel moeilijk voor mensen om te kiezen voor een trein verbinding naar
London die drie keer duurder is en drie keer langer duurt. Dan kies je toch sneller voor
goedkoper en sneller. De overheid zou hier een de omstandigheden moeten
veranderen om de duurzamere keus verleidelijker te maken.
Martien In het verdelen van welvaart gaat om geld natuurlijk. De verdeling moet anders, het
hoeft niet meer te kosten. Geld speelt een rol, duurzaam is meestal goedkoper.
Uiteindelijk minder. Het scheelt geld wanneer je zuiniger aan doet. Duurzaamheid
levert primair geld op.
Saskia
Ik consumeer niet zoveel en hou niet van vliegen, dus dat is niet erg om te laten. Geld
speelt geen rol. Ik doe alleen geen boodschappen in de bio winkels, deels omdat dat
duur is.
Paulien Soms wel, soms is een duurzaam product best wel duur. Als je niet veel geld hebt is de
keuze voor een product dat minder duurzaam is snel gemaakt. Dus daar is ook wat in te
verbeteren. De kosten laag maken voor duurzame producten en goedkope dingen duur
maken en in eerste instantie voedsel. ik koop liever minder en veel duurder dan veel en
goedkoop en de rest koop ik dan 2e hands.
Tjerk
Ja, ik heb voor mijn gevoel een goed inkomen. Ik kan het wel goed permitteren, ik denk
dat veel mensen gewend zijn aan veel goedkoop. Als je ziet hoeveel procent mensen
moeten uitgeven aan huisvesting tegenwoordig, dat is bizar, dan gaan mensen klagen
dat het eten te duur is. Dan denk ik, zorg dat je iets meer betaalt aan de producenten,
een eerlijke prijs, dan heb je veel gezonder eten en zorg dat de huisvestingskosten lager
gaan. Maar dat heb je niet zelf in de hand.
Petra
Soms dus wel, met zonne-energie bijvoorbeeld, een elektrische auto, maar dan moet ik
die van mij eerst verkopen. Als ik die keuze heb dan zou ik wel gaan voor een
elektrische auto.
Ingrid
Nou een beetje wel. Wat ik net al zei van het kopen van bio producten. Soms vind ik het
toch erg duur. Dan is het een combi van geld en gemak dat ik denk van nou dan sluit ik
met mezelf de compromis om bio/duurzaam producten te kopen in de supermarkt.
Maartje Absoluut. Daarom wil ik ook een ander niet per se overtuigen. Ja zeker speelt dat. Want
biologisch of verantwoord vis of diervriendelijk vlees kost allemaal meer. Dat betekent
dus dat als je die keuze maakt dat je of minder vlees gaat eten of geen vlees. Wil je als
consument een duidelijk signaal afgeven dan kost dat geld. Het is natuurlijk ook zo dat
de subsidies heel raar geregeld zijn.
Ingrid vz Nee, ik kan gelukkig meer duurzame keuzes maken. Voedsel, kleding, etc..
Roos
Ja ook voor mij maakt dat uit. Soms is duurzaamheid goedkoper, de dingen die we 2e
hands kopen, ik probeer dingen weg te geven die ik niet meer gebruik. Dat zijn van die
praktische dingetjes. Voor de rest is het zo dat ik snap dat sommige dingen duurder
zijn, zoals biologisch eten. Maar daar maak ik soms wel goedkopere keuzes in, dan koop
ik geen bio groenten of sapjes. Je moet je portemonnee in de gaten houden.

Ondersteun je stichtingen of bedrijven wel eens financieel?
Yvette
Ja, ik denk mee met verschillende advocaten die stichtingen helpen. Greenpeace en
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natuurmonumenten leger der heils, seculaire economie en nog meer clubs. Om een
positieve bijdrage te leveren.
Ja.Heel veel problemen die we vandaag hebben bijv. migratie worden verholpen door
de welvaart beter te verdelen. Ik geef aan een goed doel die zich daar mee bezig houd.
Ja maar dat zijn met name wat grotere stichtingen.Dat is vanuit solidariteit. Dat het
geld dat ik hier verdien eerlijk wordt verdeeld en het zijn ook gevestigde namen, dus
het draagt ook bij aan het goede gevoel dat ik erbij heb. Ik ken veel vrienden die zoiets
doen en dan vind ik het lastig om de betrouwbaarheid te beoordelen.
Ja, het rode kruis, natuurmonumenten, een of twee jaar iets dan weer een ander goed
doel of stichting. Amnesty international.
Ja, ik ondersteun mensen die campagnes voeren, maar verder ligt het eraan wat voor
vereniging of stichting dat is. Goede doelen die toch systeemverandering voor elkaar
proberen te krijgen. Mensen bewust maken.
Heb ik wel gedaan. Een aantal sociale initiatieven, Greenpeace, WNF maar die heb ik nu
stopgezet toen ik ging scheiden. Maar daar zou ik wel weer mee willen starten, maar op
dit moment doe ik dat niet.
Ja zeker. Ik heb een soort vaste donatie met artsen zonder grenzen. Daar doneer ik heel
structureel aan. Verder vooral clubs als Vluchtelingenorganisaties. Daar heb ik wel
vaste momenten. Bijvoorbeeld wanneer we eindejaarsuitkering, met vakantiegeld en
dan doe ik een aantal donaties. Dit jaar de voedselbank in Amsterdam. En soms kleine
organisaties.
Ja. Artsen zonder grenzen, een life boot, ik steun noord Amerikaanse indianen in
Nederland die een stichting hebben, milieudefensie, Greenpeace, wat ik belangrijker
vind is zoals een stichting in Egypte die een educatiecentrum heeft, mensen in de
omgeving helpt etc. ondersteunen. Ik help natuurmonumenten
Ja, dmv donaties. SVAZ, artsen zonder grenzen, WNF, stichting Alzheimer,
hersenstichting, organisatie die vluchtelingstudenten helpt.
Ja, lidmaatschap betalen.

Ben je bereid om die stichtingen/bedrijven financieel te ondersteunen?
Yvette
Ja
Martien Ja
Saskia
Ja, het moet wel betrouwbaar zijn en ik moet er een goed gevoel bij hebben. En niet
dat ik geld doneer zodat een vrijwilliger met mijn geld gratis op vakantie gaat om daar
te werken.
Paulien Ik steun twee stichtingen per jaar. Als het een goed bedrijf is dan ben ik bereid om dit
te steunen en zeg ik maar een ander op
Tjerk
Ja zeker. Liever de kleine. Greenpeace doet heel goed werk, maar ik ondersteun liever
de kleinere clubs.

Petra

Ingrid

Maar daar zou ik wel weer mee willen starten, maar op dit moment doe ik dat niet.
Stel dat je ze gaat ondersteunen. Zou je dan een kleine stichting of juist een grote
bekende ondersteunen?
Ja dat weet ik niet zo heel goed. Het moet je aanspreken. Dat zou ook een kleine
kunnen zijn maar dan is het ook wel heel fijn om te weten wat ze doen, dat je ze volgt
en soms producten voor terug krijgt of dat je als bedrijf of stichting daarin goed
profileert. Maar zomaar geld storten en niet weten waarheen nee.
Ja. Als het om kleinere clubs gaat is het wel belangrijk dat je weet dat het betrouwbaar
is. Ik had een buurvrouw die was actief voor een schooltje in Senegal. Die heb ik ook
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een tijdje gesteund en geholpen om daar dingen voor elkaar te krijgen. Op een gegeven
moment was dat rond en dan is het klaar en gelukt. Dat is natuurlijk ook leuk als dat
met mond tot mond reclame gaat. Als iemand directe acties doet.
Dus je bent wel gewoon bereid te doneren ondanks dat het een kleine organisatie is?
Ja maar dan wil je een soort lijntje hebben. Dat je weet dat het betrouwbaar is en goed
terecht komt.
Wat is voor jou betrouwbaar?
Duidelijke boodschap, bewijzen hebben dat ze hun geld goed besteden vooral. Dat het
niet blijft hangen in de vliegtickets van degene die daarnaartoe gaan. Of dat er veel
geld naar de organisatie hier gaat en er bijna niks in het land waar het omgaat heen
gaat.
Maartje

Ingrid vz

Roos

Dat ligt eraan. Aangezien ik altijd zoveel doe heb ik niet altijd zin en dan komt er weer
wat nieuws. Je moet kiezen met wat vind je belangrijk. Artsen zonder grenzen,
milieudefensie, greenpeace, natuurmonumenten zijn mijn vaste dingen. Dat doe ik elk
jaar en tussendoor doe ik ook wel eens wat. Bijv. met corona heb ik extra gegeven om
dingen te ondersteunen. Dan heb ik nog wat van die losse dingen waarvan ik denk oke
dan. Bijv. dierproefvrij reddingsboot en als ze langs de deur komen wat. Ik zou een
kleine stichting ondersteunen, maar ook een grote.
Ja. Eerder een grote dan een kleine. Maar als ik daar maar weet van heb dan ook
kleine. Wat ik er wel een beetje dubbel aan vind is dat die grotere steeds een brief
sturen met acceptgiro, maar die kleinere organisaties, hoe weten die mij dan te
bereiken. Betrouwbaarheid is belangrijk, het doel. Ik wil wel weten waar het geld
naartoe gaat en ik wil wel graag zien dat het een erkend goed doel is, dat vind ik wel
belangrijk.
Die paar die kan ondersteunen en gekozen heb die doe ik.

Zou je dan een maandelijkse bijdrage of een eenmalige bijdrage doneren?
Yvette
Ik doneer nu een paar maandelijks of jaarlijks
Martien Ja
Saskia
Bij een kleine stichting ben ik geneigd om een eenmalige bijdrage te leveren.
Paulien Ik zou een kleine stichting met een goed verhaal kunnen steunen. Ook dan ruil ik deze
stichting voor een ander. Een eenmalige donatie vind ik een goede optie als er een
goed verhaal is zonder dat ik al steun van twee andere opzeg.
Tjerk
Petra

Ingrid
Maartje

Ingrid vz

Ik ben meer van de eenmalige bijdragen omdat ik meerdere initiatieven wil
ondersteunen.
Als het doel duidelijk is, wat de stichting doet etc. Dat je laat zien waar jij het verschil
maakt.
Zou dat dan een maandelijkse of een eenmalige bijdrage zijn?
Dat vind ik lastig. Maandelijks vind ik ook zo wat, misschien een jaarlijkse bijdrage. Als
je een soort band kan vinden.
Ik doe vaker eenmalig bij voorkeur. Mij vastleggen voor iets dat maandelijks moet
houdt voor mij alweer op. Hoe mooi ik het doel ook vindt.
Momenteel doe ik maandelijks, dus dat zou ik ook doen als het een stichting is die
bijdraagt aan doelen die ik belangrijk vind (natuur, milieu). Eenmalige bijdrage ook,
hangt er vanaf hoe het komt, door collectanten etc.
Ik doe dat nooit op structurele basis.
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Roos

Weet ik niet. dat moet me helemaal aanspreken, en in m’n portemonnee kijken.

Emotioneel band duurzaamheid
Ben jij dagelijks bezig met duurzaamheid?
Yvette
Ja, het is een onderdeel van je dagelijks bestaan. Thuis: scheiden van afval, een
geïsoleerd huis dus energie besparen, duurzaam bruikbare kleding te kopen, no
fastfashoin, in de keuken gebruik maken van biologische producten en duurzame
vleesvervangers. Werk bewust huren wij het meest duurzame gebouw we houden ons
aan duurzaamheidsvereisten en we zijn bezig met duurzaamheidsprojecten, vervoer
fiets of trein geen auto, gezinsauto is elektrisch , keuzes: heb vroeger groenlinks
gestemd en tijde D66.
Martien Ik denk dat ik er dagelijks aan denk. Ik rij dagelijks in een elektrische auto. Op mijn werk
is duurzaamheid een thema veel beslissingen die ik maak hebben betrekking daarop.
Thuis, dagelijks aan herrineerd aan de hand van het plastic dat we weggooien. Bij het
doen van boodschappen denk ik er ook aan, voedselverspilling tegengaan door 35%
acties. Is het kopen van vlees wel belangrijk, vervangers zijn af en toe een goede optie.
Keuzes in het leven, keuzes die veel impact hebben: dat ik dan ik zo niet bedenken.
Saskia
Ja, ik ben mij bewust van wat ik ook. Ik gebruik zo min mogelijk plastic. Ik ben mij
bewust van wat ik koop en maakt me daar echt wel zorgen over.
Paulien Ja. In mijn lessen voor de basisschool gebruik ik veel spullen die al bestaan. met recycle
materialen. Die hergebruik ik waardoor ze langer in ons leven zijn. Ik koop vaak kleding
2e hands. Ik koop vaak spullen die niet echt modieus zijn maar wel van goede
materialen worden gebruikt. En wat betreft vervoer ben ik ook heel duurzaam bezig.
We hebben een auto die op groen gas rijdt, zonnepanelen en elektrisch ik kook met
eten uit mijn eigen moestuin en ik verf mijn haar niet.
Tjerk
Indirect. Ik probeer zelf natuurlijk wel mijn inkopen zo te doen dat ik zo duurzaam
mogelijk inkoop. Ik eet bijna alleen maar biologisch en ik kijk ook nog iets verder dan
dat. Het gaat er mij ook om wie het heeft geproduceerd, onder welke omstandigheden
en ik probeer zo min mogelijk rotzooi te kopen en te verspillen.
Petra
Ja. Het scheiden van afval en op die manier bezig bent met het uitzetten van de
verwarming ’s avonds of als je weggaat. Dus in die kleine dingen een beetje ben ik er
zeker wel mee bezig. En ik koop bijvoorbeeld biologisch vlees
Ingrid
Ja, wat ik heel belangrijk vind in mijn dagelijks leven is heel goed te letten op wat ik
koop en hoe ik mij vervoer en op energieverbruik. Dat laatste daar ben ik wel dagelijks
mee bezig.
Maartje Ja. Niet altijd bewust, maar onbewust wel. Ik kan zwerfafval van de grond pakken en
weggooien. Ik scheid mijn afval elke dag. Als ik spullen wegdoe hergebruik ik ze of geef
ik het weg, Ik eet zoveel mogelijk biologisch, maar het moet wel lekker zijn. Waar ik ook
altijd naar kijk, want biologisch is niet altijd beter, afstand, seizoen, probeer ik ook op te
letten.
Ingrid vz Ja. Alle afvalmaterialen, hoe je boodschappen doet, kopen van kleding, hoe je omgaat
met wat je in de tuin doet met beplanting de biodiversiteit. Ik ben er veel mee bezig.
Duurzame energie etc.
Roos
Ja, Als het gaat ome eenvoudige klusjes als afval inzamelen, groenten in de
groencontainer apart en dat dan weer goed behandelen dat het goed compost wordt,
op mijn werk pas ik het toe door plastic apart, 2e hands kleding, thuis let ik op de
eenvoudige dingen, isolatie, geen onnodige ramen open met kachel aan.
Wat is voor jou een aangrijpend geweest wat betreft duurzaamheid?
Yvette
De impact van de klimaatcrisis.Begin jaren 80 waren hier al rapporten over geschreven
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ook vanuit Amerikaanse oliemaatschappijen. Dit werd ook geagendeerd door
wereldleiders
De bedreiging van de natuur in Afrika, dat vind ik best wel aangrijpend. Dan Realiseer je
je wat de mens aan het doen is. En dat wordt het een soort van Paaseilandverhaal. De
dag in het jaar de energie van het jaar op is hoor je steeds eerder terug komen, dat zet
je wel aan het denken ja.
Op de Zuidas ging ik in gesprek met een Surinaamse jongen van 15 jaar en die maakt
zich zorgen over hoe het met zijn kinderen zal zijn later. Hij was pas 15 jaar en maakte
zich toen al zorgen. Dat grijpt mij aan.Jongeren die zich nu al zorgen maken over de
toekomst.
Ondanks alle waarschuwingen over co2, dat mensen toch even heen en weer vliegen
om te vliegen, dat is iets waar ik een beetje boos van kan worden, het gemak van
mensen dat ze milieubewust zijn en toch even snel naar Londen vliegen.
De reis door Zuid Amerika heeft een directe impact gehad op mijn leven. Als je daar
naar gaat kijken en je ziet hier een gif spuiter, dat is vervelend. In Nederland wordt gras
volgespoten. Het gebruik van bestrijdingsmiddelen is helemaal niet nodig als je geen
monocultuur maakt. Bedreiging natuur.
Die film van Attenborough heeft mij wel echt geraakt. Dat je ziet hoe mooi de natuur is
en hoe we daar heel hard mee omgaan om geld te verdienen.
De documentaire van David Attenborough en ook andere documentaires waarin je op
grotere schaal de gevolgen ziet van met name de klimaatcrisis. Dat is wat er op een
groter schaalniveau achter zit dat moet veranderen. En als je ziet wat het gewoon
teweegbrengt in ook in gebieden waar mensen nu nog net kunnen landbouwen en op
termijn misschien wel helemaal niet.
Ik vind heel veel dingen erg, maar als ik kijk naar duurzaamheid en de plastic soep etc.
vind ik het nog onvoorstelbaar hoeveel mensen dingen op straat pleuren. En dat er nog
steeds zoveel in plastic verpakt wordt. Dat de regering nog steeds zo in Shell investeert.
Dat de boeren weer om de haverklap andere regels krijgen, dat je dingen gaat
privatiseren die je niet moet privatiseren omdat het dan te duur wordt voor de meeste
mensen. Sommige dingen zijn rechten voor iedereen en die moet je waarborgen als
regering.
De plastic soep. Soms lees of hoor ik dingen zoals op Papua hoe daar wordt omgegaan
met de natuur.
De beelden van ontbossing van het tropisch regenwoud in Zuid Amerika. Dat waren
dingen waarvan ik dacht we gaan er echt aan.

Wat motiveert jou om je bezig te houden met duurzaamheid?
Yvette
De impact van de klimaatcrisis. Begin jaren 80 waren hier al rapporten over geschreven
ook vanuit Amerikaanse oliemaatschappijen. Dit werd ook geagendeerd door
wereldleiders. De toekomst, mens is innovatief.
Martien Het schrikbeeld van het Paaseiland, de tragedie die zich mogelijk kan vultrekken.
Saskia
De toekomst van mijn kinderen en het streven naar een rechtvaardige samenleving.
Ook de verantwoordelijkheid voor andere landen die eronder leiden. Dit heeft ook
weer met een rechtvaardige wereld te maken.
Paulien De gezondheid van mijn kinderen en kleinkinderen, familieleden.
Tjerk
Het leven in mijn tuin. Mijn eigen tuin om te zien hoeveel leven erin komt als je zoveel
mogelijk dingen laat groeien. Zwerm bijen in een bloeiende klimop te kijken of andere
bloeiende planten of allerlei soorten planten. Dat vind ik heel leuk om te zien. Allerlei
soorten bloemen te zien is heel stimulerend. Als je binnen de stad komt is het mooi als
je mooie groene geveltjes ziet, dat kan heel goed in de stad.
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Dat als je kijkt naar de natuur en daar ben ik mij dan wat meer in bewust dat ik wat
passiever moet zijn en meer stappen in moet zetten.
Toch uiteindelijk wel dat het effect heeft op grotere schaal als meer mensen dat soort
dingen doen. Dan wil je het goede voorbeeld geven, ook daarmee met het goede
voorbeeld geven en delen met anderen overgaan tot schaalvergroting. Dan gaat het
ook om keuzes zoals wat voor dingen koop je. Ik geef onmiddellijk aan dat ik niet
iemand ben die de biologische winkel platloopt en alleen bio producten koopt, maar
voor zover het er is bij een gewone supermarkt maak ik die keuze wel. Ik wil het wel
makkelijk houden. Ik heb ook bewust geen eigen auto
ik ben een voorbeeld voor mijn kinderen. Ik wil voor haar een stukje goede dingen
proberen mee te geven. Dus niet alleen op duurzaamheid maar ook mensenrechten,
gelijkheid etc.
De toekomst voor kinderen en kleinkinderen.
Ik vind dat dat een soort burgerplicht is. Als wij hier allemaal op aarde leven dan zou je
iets meer je best moeten doen. dat vind ik dat wij dat allemaal zouden moeten.

Persoonlijke behoefte en verwachtingen tot een stichting
Wanneer ben je bereid geld te doneren? (Als je op de hoogte wordt gehouden middels een
nieuwsbrief, er iets voor terug krijgt etc.)
Yvette
Een keer in het kwartaal sturen zij een krantje. Vind ik leuk om te zien. Greenpeace
bepaalde naam zit wel goed. Kleinere stichting zou zo’n krantje kunnen helpen. Papier,
of digitaal.
Martien Het geld wat ze besteden waar dat naartoe gaat. Als ik wil weten zoek ik het wel op.
Saskia
Het doel moet mij aanspreken en de stichting moet betrouwbaar zijn.Het heeft te
maken met een soort professionaliteit en met wat voor activiteit ze sponsoren. Dat ze
goed kunnen uitleggen wat ze doen en een professionele website draagt bij aan
betrouwbaarheid. Ik hoef er niks voor terug. De Stichting waar jij voor werkt, daar ben
ik wel bereid om iets voor te betalen want zij hebben een goed en eerlijk product.
Wat mij prikkelt om te doneren is als het mensen zijn die ik ook persoonlijk ken.
Iedereen spreekt zijn eigen vriendenkring en op die manier raak je er ook in
geïnteresseerd.
Paulien Belangrijk dat ze betrouwbaar overkomen, het hoeft niet per se groot te zijn maar wel
fijn dat het betrouwbaar is en ook dat wat ze aanpakken dat ze het op een gedegen
manier doen, op een goed onderbouwde manier. Het doel moet belangrijk zijn.
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Ik hoef niet iets te krijgen, wel leuk als er af en toe dingen in de media verschijnen die
ze hebben bewerkstelligd, nieuwsbrief hoef ik niet per se te krijgen. Maar een keer per
jaar een update is wel leuk om te lezen. Dat ze het hebben gehaald een bepaald doel.
Als ik de productie van producenten kan stimuleren door het te kopen dan zou ik
bereid zijn geld te doneren
Ja door een nieuwsbrief of een Instagram account. Dan zou ik ze gaan volgen als je daar
een betrokkenheid bij hebt. Als het doel duidelijk is, wat de stichting doet etc. Dat je
laat zien waar jij het verschil maakt.
Ik vind het leuk om op de hoogte te worden gehouden als ik doneer. Een nieuwsbrief is
oke, maar dat hoeft niet te vaak. Want dan krijg ik de neiging om weer af te zeggen.
Ik vind al die cadeaus die je dan zou krijgen zo zonde, dan denk ik besteed dat geld aan
het project of stichting. Een goede website en mailen om mij op de hoogte te houden
en niet te vaak de nieuwsbrief, alleen als je iets nieuws te melden hebt, zoals in een
jaarverslag.
Ik hoef er niks voor teug te krijgen. Een nieuwsbrief is fijn maar niet te vaak.
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Een jaarlijkse update, nieuwsbrieven lees ik nooit zo goed. Ik kijk nooit echt op een
website, dan moet ik getriggerd worden via social media met dat ze iets hebben gedaan
(actie) en dat je dan weer linkt naar je facebook in mijn geval. Ik vind het belangrijk om
te weten wie erin zit, wie het leidt, zijn de doelstellingen duidelijk, is het haalbaar,
hoeveel zijn er al lid, werkt het provinciaal of nationaal, wie promoot het. Dat zijn
dingen die ik belangrijk vind.

Hoe zouden deze bedrijven en stichtingen je kunnen bereiken?
Yvette
Via het nieuws en LinkedIn
Martien Fat en val. Doet suggesties. Koppelen mijn gedrag rechtstreeks aan mijn kansen om
minder energie te bestreden. Eenvoudige instructies.
Saskia
Ik was toevallig opzoek naar duurzame Sinterklaas cadeaus bij Milieucentraal. Die geeft
advies over hoe je je leven kan inrichten en ze hebben een website waar je duurzame
cadeaus kan vinden. Milieudefensie doet veel aan internationale projecten, Friends of
the Earth en ik lees One World, een nieuwsplatform over solidariteit.
Paulien In mijn geval het meest via programma’s zoals op1 en informatieve programma’s, in de
krant, Volkskrant. Dat is de beste manier voor mij in ieder geval.
Tjerk
Door te publiceren wat ze doen. en dat te delen op social media. Maar ook te zorgen
dat ze af en toe in de krant komen met zo’n mooi verhaal.
Petra
Als ze het product op een mooie manier neerzetten dan zou ik dat wel willen kopen. Zo
op die manier. Ook bij Lassie wil ik een sociaal en duurzaam gezicht laten zien, net zoals
wat je vertelde over de bonbonactie dat vind ik ook iets moois om mee te nemen bij
Lassie. Als er mooie ideeen zijn dan doe ik daar graag wat mee.
Ingrid
Om binnen te komen toch online en via via, mond tot mond reclame, goede acties te
doen die publiciteit halen. Het helpt altijd goed als je meerdere momenten iets ziet en
dan zit de kracht vaak in de herhaling. Soms gaat het ook heel gek, die koffieleverancier
kende ik via via.
Maartje Via biologische winkels bijvoorbeeld. Ze kunnen mij ook bereiken door een
betrouwbaar keurmerk, niet je eigen maar van een groot bekend instituut dat
goedgekeurde keurmerken levert.
Ingrid vz Social media, Instagram werkt voor mij het best. Ja toch wel de podcasts, daar hoor ik
veel van.
Roos
Die bereiken mij al, met name via facebook of als je er lid van bent en dan
nieuwsbrieven leest.
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