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InhoudBespiegelingen

Healthy future app
Groenlinks heeft wel een punt. Na bekendmaking dat 
het statiegeldgeld per 2014 wordt afgeschaft, wees de 
oppositiepartij op de mogelijke toename van zwerfvuil 
als gevolg hiervan. De FNLI presenteerde cijfers die 
onderbouwden waarom het afschaffen van statiegeld 
een goed plan is. Maar consumentengedrag dat zo  
veranderlijk is als het weer, is moeilijk in cijfers uit te 
drukken.
Het bedrijfsleven kan zo zijn best doen met verduurza
ming, als het consumentengedrag niet verandert dan 
schiet het nog niet op. Zo denken de meeste consu
menten dat diepvriesgroente ongezonder is dan vers, 
terwijl dit niet altijd klopt. Nederlanders besteden het 
minste aan diepvries van alle Europeanen, bleek bij een 
persbijeenkomst van Iglo. Cijfers van de producent 
laten zien dat de consumptie van diepvriesgroente 
groeit. Maar of Nederland ooit echt een ‘diepvriesland’ 
zal worden, is de vraag. Consumentengewoontes en 
voorkeuren veranderen langzaam. Toch laat de 
opkomst van de smartphones en apps zien dat snelle 
verandering van consumentengedrag daadwerkelijk 
mogelijk is. Deze noviteiten maken het leven van de 
Nederlander makkelijker en goedkoper. Whatsappen 
kost minder dan sms’en en met al die apps en internet 
op de telefoon lijkt er een antwoord te zijn op alle vra
gen. De hamvraag voor gedragsverandering luidt dus: 
‘What’s in it for me?’.
Bij de verduurzaming was de winst in het bedrijfsleven 
in het begin ook duidelijk: energiebesparing, waterbe
sparing, het levert aanzienlijk voordeel op. En: goed 
scoren op dierenwelzijn en het voorkomen van kinder
arbeid zijn goed voor het imago. Nu zit duurzaamheid 
bij veel bedrijven in het DNA. Hier moet het ook naar 
toe bij consumenten. Bij de bespreking van de voort
gang van het Sustainable Living Plan van Unilever bleek 
dat het veranderen van consumentengedrag nog een 
groot obstakel is. Daarom presenteerde Unilever samen 
met het Wereld Natuurfonds een campagne voor 
gedragsverandering. Hoe deze er precies uit zal zien, 
weten ze nog niet. Misschien is een gedragsverande
ringapp een idee? Nee, te paternalistisch. ‘Healthy 
future app’ klinkt beter. Als ie dan maar wel gratis is.
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