
68| zaterdag20 februari 2021 | fdpersoonlijk

L
angwasduurzame
modeeennichepro-
ductmetflinkeprijs-
kaartjes.Kleding
voor een idealisti-
sche consument

met voldoendegeld, diemeer geeft
omkwaliteit danomtrends.Maar
nuzijn veelmeer consumenten
zichbewust van schaduwkanten
vandemode-industrie. Endus ziet
dekoper vanduurzamemodeer
tegenwoordig andersuit: jongeren
met eenkleinebeurs. Zij zoeken
duurzamekledingdiebetaalbaar
énmodieus is.
Uit onderzoek vanABNAmro

blijkt dat duurzaamheidnaprijs,
design, kwaliteit enmerkde
belangrijkste overweging is bij de
aanschaf vaneen spijkerbroek. En
daarwringtwat.Want goedkope

Devraagnaarduurzamekleren leidt tot een
misleidend soortmarketing: greenwashing.
Modebedrijven claimendan tenonrechte
dathunproductenbeter zijn voormens, dier
enmilieu.Maar somsbedoelt het bedrijf het
goedenpakthet tochverkeerduit.

DoorSusanSjouwerman

Groene
schijn
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kledingdiemilieuvriendelijk
geproduceerd is enwaarvoor tex-
tielarbeiders eeneerlijk loonheb-
bengekregen, is bijnaonmogelijk.
Toch spelenmodebedrijven inop
degroeiende vraagnaarduurzaam
énbetaalbaar. Vaakdoor een
beetje –ofheel veel – te smokkelen
methetbegrip ‘duurzaamheid’.
Met enthousiaste leuzenengroen
getinte etalageskan verkondigd
wordendat voor eennieuwecollec-
tie dehelftminderCO2 is uitgesto-
ten.Maarduurzaamheidbestaat
uitmeer aspecten.Want, als voor
diezelfde collectie onderbetaalde

vrouwen ineenonveilige textiel-
fabriek aanhetwerk zijn geweest,
hoeduurzaamisde collectie dan?

Grenzenopzoeken
‘Dedefinitie vanduurzaamheid
is onduidelijk. Bedrijvenkunnen
daar alle kantenmeeop’, zegt
RoosmarieRuigrok, oprichter van
duurzaammodeplatformClean
&Unique.Ruigrokhelptmode-
ondernemersomduurzamer te
produceren. ‘Voor eenconsument
ishet lastig omteontdekkenwat
een sloganof keurmerk inhoude-
lijkbetekent.’Het gevolg vandie

onduidelijkheid is datmerken
degrenzendurvenopzoeken.
Zedoenhunproductengroener
voorkomendanze zijn, enblijven
vaaknetbinnende reclameregels.
Kritiekkomterpas alsbedrijven
daaroverheengaan.
ZowaarschuwdedeNoorsecon-

sumentenautoriteit in2019voor
misleidendeclaimsvanH&M.De
ketenverschafteniet genoeg infor-
matieoverhetduurzamekarakter
vandeConsciousCollection,waar-
inondermeerbiologischkatoen
engerecycledpolyesterworden
gebruikt. Inhetnajaar van2020
waser rumoerovereenduurzaam
initiatief vanZalando:hetDuitse
onlinewarenhuis starttemetde
verkoopvan tweedehandsmode.
Greenwashing, zeidencritici,
omdathetbedrijf geengeld,maar

Met het begrip ‘duurzaamheid’
valt vaakwel te smokkelen
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milieuactivist JayWesterveld.Het
wasdeperiodewaarinhotels voor
het eerst kaartjes inhunbadka-
mersplaatstenmethet verzoek
aangastenomgebruiktehand-
doekenop tehangenals zedienog
eenswildengebruiken.Een resort
opFijiwildedeoceanenenko-
raalriffen reddendoorminder te
wassen.Eenonrealistische claim,
vondWesterveld.
Greenwashingkomt inalle

sectoren voor.Hetdieselschan-
daal bij Volkswagen is eenextreme
vorm.Deautofabrikant gebruikte
sjoemelsoftwareomdeuitstoot
vandieselauto’s inofficiële testen
minder tedoen lijkenencommu-
niceerdeoverdie ‘schonere’ die-
selmotoren.Vaak is greenwashing
subtieler. In 2019 spandeeen
vrouwuitCaliforniënamenseen
groepconsumenteneen rechts-
zaakaan tegenNestlé.Hetbedrijf
zet op verpakkingendatde cacao
indeproducten ‘vanduurzame
afkomst’ is.Die claimwordtdoor
Nestléniet voldoendebewezen,
zegt degroep. ‘Het komtniet vaak
voordatbedrijven liegen.Het is
makkelijker om iets te claimen
met vage termenofdoor zaken
weg te laten’, aldusBlazevic.

‘Bijna altijd subjectief’
De rooskleurige voorstelling van
zakenmaakthet voorde leekmet

Hoevoorkomjedat
je voorgreenwashing
valt?Tipsvanblogger
SaraDubbeldam:

1.Wees jebewust van
devele facettenvan

duurzaamheid.Alshet
materiaalgebruikop
orde is, zegtdatnogniets
overbijvoorbeeldar-
beidsomstandigheden.

2.Wees sceptisch.
Legt eenbedrijf zijn

claimsuit?Leverthet
bewijs ervan?

3.Laat jenietmislei-
dendoorwoorden

enbeelden. ‘Modellen
diemethunogendicht
doordenatuur zwieren
hebbenweinigmetduur-
zaamheid temaken.’

4.GebruikdegratisappGoodonYou,die
toonthoeeenmodemerk
opverschillendeaspec-
tenvanduurzaamheid
scoort.

WEESALERT
tegoedbonnenvoorde ingebrachte
stukkengaf,dieweerbijZalando
besteedmoestenworden. ‘Onsdoel
isderelatiemetdeklantentever-
sterkenenze langer te latenshop-
penopZalando’, reageerde lokaal
directeurJacinthadeGraaf inhet
FD. ‘Weverwachtendathetaanbod
vantweedehandsookonzeverkoop
vannieuwekledingversterkt.’ Iser
nogsprakevangreenwashingals
eenbedrijf zoeerlijk isoverdecom-
merciële intentiesendeeventueel
nietzoduurzameuitwerkingvan
‘groene’acties?

Knuffelige taal
‘Die vraag ismoeilijk tebeant-
woorden’, zegtmarketingweten-
schapperVeraBlazevic vande
RadboudUniversiteitNijmegen.
‘Er isniet ééndefinitie vangreen-
washing.’Wetenschappers zijn
het erover eensdathet gaat omhet
gebruik vanmisleidende infor-
matie ommilieuvriendelijker over
te komendan inwerkelijkheid
het geval is. ‘Vanhet inzetten van
knuffelige taal tot aanglashard
liegen, enalles ertussenin’, zegt
Blazevic, die onderzoekdoetnaar
ontwikkeling enadaptie vanduur-
zame innovaties.
De term‘greenwashing’ raakte

eind jaren tachtig inzwangdankzij
eenartikeloverhanddoeken inho-
tels,opgetiktdoordeAmerikaanse

‘Het komtniet vaak voor dat bedrijven liegen.
Het ismakkelijker omzakenweg te laten’
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alshet over greenwashinggaat.
Bovendien ishet label “greenwa-
shing”bijna altijd subjectief.’ ‘Het
hangt af van individuele verwach-
tingen’, vult Blazevic aan. ‘Ben
je eenactivist diemodemerken
scherp indegatenhoudt?Ofben
je een realist diehetnormaal vindt
datmodebedrijven stap voor stap
naarduurzamereproductie gaan?
Datmaaktnogalwatuit voorhoe
jenaarde communicatie kijkt.’
‘Ik ziehetbij deketensdegoede

kant opgaan’, zegtDubbeldam.
‘Vorig jaar stonderopdeetalages
vanH&Mnog“duurzamemode
vanaf 9,99 euro”.Nuzie je “ge-
maakt vanduurzamematerialen”
of “duurzamere stijl”.Dat klinkt al
veel genuanceerder.’q

vanplastic indeoceanen.’
Toch ishet lastig om iets als

greenwashing tebestempelen,
zegtBlazevic. ‘Het is geenkwestie
van jaofnee. Er is een spectrum.’
Datmerkt ookSaraDubbeldam.
Zij publiceertwekelijks over
duurzamemodeophaarblog
WhenSaraSmiles enadviseert
duurzamemodebedrijvenover
merkstrategie. ‘Consumentenwil-
len vanmij graag eenoordeel over
deuitingen vaneenmodemerk,
maar er zijn zoveel nuanceringen

groenewensenmoeilijk eenécht
duurzamekeuze temaken.Ruig-
rok verwijst naar vangerecyclede
petflessengemaaktekleding
bij ondermeerPrimarkenLidl.
‘Consumentendenkendat zemet
deaanschaf van zulkeproducten
goedbezig zijn. Zelfs inkopers van
diemodebedrijvendenkendat
soms.Maarkledinggemaakt van
een zeer lagekwaliteit polyester
gaat al snel kapot enbrengt veel
microfibersmet zichmee, endat is
een vandebelangrijkste oorzaken

‘Zelfsmode-inkopers denken
dat ze duurzaamhandelen’
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