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Managementsamenvatting 
 
Deze managementsamenvatting heeft als doel om snel een beeld te krijgen waar deze 
evaluatie over gaat. Je vindt er weinig cijfers of referenties in terug. Die zijn te vinden in het 
uitgebreide rapport. 
 
Deze tussentijdse evaluatie heeft een focus op: 

• Resultaat 2 “De vrijwilligersbeweging is gegroeid en inhoudelijk versterkt om haar 
multiplicatorrol te versterken”.  

• Resultaat 5 “meer inwoners van België hebben inzicht in de negatieve impact van de 
Wereldhandelsregels (WHR) op Kleine Landbouw Producenten (KLP) in het Zuiden en 
op het milieu en uiten dit naar politieke actoren”.   

 
De sleutelpersonen van Oxfam Wereldwinkels (OWW) in deze evaluatie onderscheiden zich in 
door een zeer kritische blik op zichzelf te richten zowel tijdens de intake, de 
gegevensverzameling en de restitutie. De sleutelpersonen van OWW komen zeer 
professioneel over en waren zich bewust van de uitdagingen die er liggen en communiceerden 
er zelf zeer open over. Mede dankzij hen bevat deze evaluatie de nodige scherpte om te 
kunnen bijsturen en verder te bouwen op de bestaande sterktes van OWW. 
 
Na een grondig heroriënteringsproces versterkte OWW de relevantie van haar programma 
door in te zetten op leefbaar inkomen en zorgplicht. Dit zijn concepten die naar de toekomst 
verder concreet zullen ingevuld worden in de praktijk. 
 
Wat resultaat 2 betreft zien we dat we geen echte uitspraken kunnen doen over de verbreding 
van de beweging. OWW heeft een CRM-systeem uitgebouwd waarin ze de vrijwilligers anders 
tellen. Daardoor valt het aantal geregistreerde vrijwilligers lager uit. OWW geeft aan hier 
verder op te werken en dit meer te laten sporen met de werkelijkheid. We kunnen wel stellen 
dat de verdieping met de vrijwilligers een dipje kent. Het personeelsverloop wordt hier als 
reden voor opgegeven. Ondertussen blijkt het personeelsbestand terug aangesterkt en de 
planning van een vormingskalender doet vermoeden dat dit terug de juiste richting uitgaat. 
 
Wat resultaat 5 betreft kunnen we vaststellen dat meer en meer mensen uit het brede 
Vlaamse Publiek in contact komen met materialen van OWW, vooral via onlinekanalen. Dit 
vertaalt zich ook door naar een actiemodel zoals handtekeningen plaatsen onder een politiek 
statement. Als we mogen afgaan op de vergelijking tussen de nulmeting uitgevoerd door GFK 
en de meting die tijdens deze evaluatie uitgevoerd werd door iVox, dan kunnen we spreken 
van een stijging van het aantal mensen in het brede Vlaamse publiek dat het concept 
leefbaar inkomen kent. Het is vooral wachten op de eindevaluatie om te zien, of dit kan 
aangehouden worden. Maar de richting zit goed. 
 
De vrijwilligers lijken zich vooral te informeren via het FAIR magazine, de elektronische 
nieuwsbrief en de brochures die specifiek voor de campagne gemaakt worden. En vijfde van 
de vrijwilligers geeft aan dat ze niet alle details moeten kennen. 
 
Om de veranderingstheorie te testen werd een alternatieve hypothese ontwikkeld met 
elementen die invloed uitoefenen op het gedrag van de vrijwilligers om multiplicator te zijn. 
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Deze hypothese staat tegenover de hypothese dat als je informatie en kennis geeft dat de 
attitude en het gedrag van de vrijwilligers positiever is voor OWW. Uit de test van deze 
hypothese leren we dat er 3 factoren zijn die zeker moeten aangepakt worden in het verdere 
verloop van het programma. 
 
Ten eerste voelen vrijwilligers in belangrijke mate geen aanmoediging om vrijwilliger te zijn 
voor OWW vanuit de eigen peers (collega’s, vrienden, kennissen,…). Ten tweede wordt vanuit 
de bredere samenleving (sociale norm) in nog sterkere mate geen aanmoediging ervaren om 
vrijwilliger te zijn voor OWW. Er is geen verschil tussen oude en jonge profielen, maar wel 
tussen profielen die echt voor Oxfam kiezen als vrijwilliger (het “Oxfam-forever-profiel”) en 
profielen die gewoon vrijwilliger willen zijn voor gelijk welk goed doel en om zich nuttig te 
maken (het “Oxfam-or-whatever-profiel”). Het “Oxfam-forever-profiel” heeft ook last van die 
negatieve perceptie van de sociale norm en de negatieve perceptie van de peer pressure, 
maar in veel mindere mate. Ten derde blijkt er een noodzaak om kwaliteitsvolle feedback te 
krijgen over of het werk voor OWW een verschil maakt. Dit komt bij het jonge profiel het 
sterkst naar voor. 
 
OWW is duidelijk in een evolutie om helderheid te scheppen in wat een campagne echt 
betekent en wanneer dat als instrument in te zetten is. Zij hebben een afwegingskader 
ontwikkeld en dat in de communicatiestrategie opgenomen. Door dit kader in de praktijk toe 
te passen, verwachten we in de volgende jaar nog meer efficiëntiewinst. 
 
De afstemming tussen de verschillende diensten in OWW werd erkend als een uitdaging, en 
er wordt momenteel ook al sterker ingezet op de interne communicatie door specifiek een 
persoon op die functie aan te werven. Ook daar worden efficiëntiewinsten verwacht de 
komende jaren. 
 
Op voorhand werd aangegeven dat de weerstand bij vrijwilligers rond de concepten leefbaar 
inkomen en zorgplicht groot ging zijn. Maar dat vond de evaluatie niet terug.  
 
Er zijn indicaties dat het engagement van de huidige vrijwilligers kan afnemen. Dit gaat 
vooral over: 

1. uitdelen of bussen van publicaties 
2. bemannen van een infostand 
3. delen van berichten op social media 
4. bespreken van de thema’s met familie en vrienden 
5. mensen aanspreken in de wereldwinkel en hen informeren 

 
Ander types van engagementen van vrijwilligers kunnen dan weer stijgen: 

1. Leerkrachten informeren (in de wereldwinkel, op school of door informatiemateriaal 
uit te delen) 

2. Vorming geven aan scholieren 
3. Info-avonden of debatten organiseren 

 
Bij het brede Vlaamse Publiek zien we dat de actiebereidheid in het algemeen zeer laag is 
(rond de 10%) maar dat er een potentiële stijging van actiebereidheid is voor:  

1. Een petitie tekenen 
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2. de boodschap van OWW uitdragen 
3. Zelf vrijwilliger zijn 
4. informatie delen over OWW met anderen 
5. Betogen 

 
De bereidheid om Fair Trade te kopen bij de wereldwinkel en bij de supermarkt daalt bij het 
brede publiek. Dit in combinatie met de dalende cijfers wat de winkelbezoeken betreft moet 
tot nadenken stemmen. Het contact tussen de wereldwinkelier en het brede Vlaamse publiek 
gebeurt in de wereldwinkel 
 
Uit onderzoek blijkt dat rechtstreeks contact de beste manier is om mensen van gedacht en 
gedrag te doen veranderen.  Daarom ook deze eerste aanbeveling. Zet in op het versterken 
van de vrijwilligers in het rechtstreekse contact met het brede publiek. Deze evaluatie geeft 
concrete tips over hoe dat kan gebeuren. Versterk de vrijwilligers verder in het omgaan met 
negatieve reacties uit de eigen omgeving en in de interactie met het brede publiek.  
 
De tweede aanbeveling is om in te zetten op een kwaliteitsvolle systematische feedback over 
het verschil dat gemaakt wordt door de vrijwilligers. Vrijwilligers zullen duurzaam 
geëngageerd blijven als ze ook systematisch feedback krijgen over de effecten van hun 
vrijwilligerswerk. Zij moeten het gevoel hebben dat wat ze doen een verschil maakt. Deze 
feedback moet gaan over de veranderingen in de richting van een meer faire wereldhandel. 
Hoeveel handtekeningen afgegeven zijn aan een minister, kan onderdeel zijn van de feedback, 
maar is dus niet voldoende. Welke verbeteringen zijn er op het terrein, of in de wetgeving? 
Daar moet over gecommuniceerd worden en dat dan telkens relateren aan iets wat de 
vrijwilliger gedaan heeft. 
 
De derde aanbeveling is om in de komende jaren de interactie tussen het secretariaat en de 
vrijwilligers op een systematische manier vorm te geven. Net zoals voor de vrijwilligers dit 
jaar een vormingskalender is ontwikkeld, zou er ook een interactie-kalender ontwikkeld 
kunnen worden die onderscheid maakt naar het geven van informatie (fair-magazine, 
brochures, copain), consulteren (e-mail-bevragingen) en echte inspraak (bestuursorganen, 
werkgroepen met vrijwilligers,…) 
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1. De scope van de evaluatie 
 
Deze evaluatie is een externe tussentijdse evaluatie voor Oxfam Wereldwinkels (OWW) van 
de campagne “Handel! Maar dan eerlijk.” Met een focus op: 

• Resultaat 2 “De vrijwilligersbeweging is gegroeid en inhoudelijk versterkt om haar 
multiplicatorrol te versterken”.  

• Resultaat 5 “meer inwoners van België hebben inzicht in de negatieve impact van de 
Wereldhandelsregels (WHR) op Kleine Landbouw Producenten (KLP) in het Zuiden en 
op het milieu en uiten dit naar politieke actoren”.   

 
De doelstellingen van deze evaluatie zijn:  

1. Verantwoording afleggen aan de subsidiërende overheid (DGD)  
2. Leren in functie van:  

a. De campagnewerking te verbeteren en bij te sturen  
b. De theory of change (TOC) van de campagnewerking verder te verfijnen. 

 
Wat zit niet in de scope van deze evaluatie, maar behoort wel tot hetzelfde DGD-dossier? 

• Resultaat 1: De gedragen en onderbouwde analyse over de negatieve impact van 
WHR op KLP in het Zuiden (waaronder vrouwen) en op het milieu is uitgebouwd aan 
de hand van kernproblemen en grondstoffenketens  

• Resultaat 3: Meer KLP uit het Zuiden hebben inzicht in de negatieve impact van WHR 
op hun dagelijkse realiteit en hebben de kans dit te uiten.  

• Resultaat 4: Meer CMO hebben inzicht in de negatieve impact van WHR op KLP in het 
Zuiden en op het milieu en uiten dit.  

• Resultaat 6: Opiniemakers en media hebben inzicht in analyses en kennis met 
betrekking tot de situatie van KLP ten gevolge van de WHR en hebben weet van de 
maatschappelijke druk op politici waardoor ze hierover berichten en het debat op de 
agenda zetten.  

• Resultaat 7: Meer politieke actoren hebben inzicht in de impact van WHR op KLP in 
het Zuiden en op het milieu en begrijpen het belang van een debat.  

• Resultaat 8: Kinderen, jongeren en jongvolwassenen (3-26j) hebben inzicht in het 
concept oneerlijkheid (in een mondiale context) en / of in de impact van WHR op KLP 
in het Zuiden en op het milieu.  
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2. Het analysekader van deze evaluatie. 
 
Inleiding op het analysekader 
 
Om het analysekader voor deze evaluatie op te bouwen nemen we eerst de 
veranderingstheorie (theory of change, of kortweg TOC) onder de loep zoals ze beschreven is 
door Oxfam Wereldwinkels (OWW). We visualiseren deze TOC samen met referentiepersonen 
van OWW zodat we een gevalideerde visualisatie hebben waarbij de linken tussen de 
verschillende elementen van de TOC duidelijk zijn. Omdat het de evaluatie betreft van een 
campagne die gedragsverandering wil realiseren, stellen we in dit analysekader een meer 
evidence based model voor als alternatief voor het educatief continuüm dat focust op de 
driehoek kennis, attitude en gedrag om tot gedragsverandering te komen. Dit model stellen 
we voor aan dezelfde referentiepersonen om het te valideren als analyse-instrument. 
Tenslotte verfijnen we de voorgestelde evaluatievragen per DAC-criterium om het 
analysekader af te werken en er mee aan de slag te gaan. 
 
De veranderingstheorie van OWW voor bewegingswerk (R2) en het brede publiek (R5) 
 
Van tekst naar visualisatie 
 
OWW beschreef in 2016 gedetailleerd hoe ze verandering zien en hoe OWW ertoe kan 
bijdragen. OWW  schreef deze TOC neer in het ingediende DGD-programma voor 2017 – 2021 
“Handel! Maar dan eerlijk.” 
 
Op basis van de beschrijving van de TOC in het DGD-dossier werd een visuele interpretatie 
gepresenteerd aan 5 referentiepersonen van OWW (Hans Canters,  Thomas Mels, Jonathan 
Matthyssen, Yasmine Mertens en Sarah Standaert). Zij vertegenwoordigen de 
Bewegingsdienst, dienst Politiek Zuid, de communicatie dienst en monitoring en evaluatie. 
Deze diensten zijn nauw betrokken bij de ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van elke OWW-
campagne en daarom uiterst geschikt om de visualisatie van de TOC te valideren. Het belang 
van deze visualisatie zit hem in het begrijpen van de verschillende elementen in de TOC en de 
linken tussen de verschillende elementen in de TOC. 
 
Op figuur 1 staat een weergave van de visualisatie. Een kleine legende helpt om wegwijs te 
krijgen in de figuur: 

- ∆ = verandering die men beoogt 
- Oranje en ° = hypothese over verandering volgens OWW 
- Groen = het doel van OWW (algemene doelstelling) 
- Rood = de outcomes van OWW (specifieke doelstelling) 
- Geel = de veranderingen binnen Resultaat 5 
- Blauw = de veranderingen binnen Resultaat 2 
- De pijlen tonen een invloed en een richting aan. Zij verbeelden de relaties tussen de 

verschillenden elementen in de TOC. 
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“Multiplicatoren”: uitleg bij de visualisatie van bewegingswerk in de campagne.  
 
Dit deel van de gevalideerde visualisatie wordt verbeeld door de in het blauw gemarkeerde 
cirkels. De veranderingslogica is dat door inhoudelijke verdiepings-activiteiten gericht op 
kennisverhoging enerzijds en door laagdrempelige verbredingsactiviteiten gericht op het 
realiseren van een slagkrachtige en groeiende OWW-beweging anderzijds, men verwacht dat 
de leden van de OWW-beweging een rol als multiplicator zullen opnemen. Als die 
multiplicator haar of zijn rol op een goeie manier opneemt dan is er een verhoogde kennis en 
een meer positieve attitude en actiebereidheid bij het brede publiek en uit zich dit in het 
opstaan van “changemakers” die “iets” doen om het publieke debat over eerlijke 
handelsregels aan te gaan en de politiek onder druk te zetten om eerlijkere handelsregels in 
beleid te verankeren. 
 
We gaan in deze evaluatie na in welk mate dit deel van de logica klopt. Wat werkt wel en waar 
is er verbetering mogelijk? Wat is het eigen voortschrijdend inzicht van OWW en welke nieuwe 
inzichten kan deze evaluatie nog brengen? 
 
“Changemakers”: uitleg bij de visualisatie van rechtstreekse communicatie . 
 
Resultaat 5 is de rechtstreekse communicatie naar het brede publiek, waarvan gehoopt wordt 
dat die een rol opnemen als changemaker. In de tekening zijn dit de in het geel gemarkeerde 
cirkels. De veranderingslogica is om zo rechtstreeks mogelijk het brede publiek met OWW-
campagneboodschappen te bereiken door ten eerste zelf inhoudelijk sterke analyses te 
maken en te publiceren, door ten tweede opiniemakers te beïnvloeden zodat ze een 
megafoon voor deze boodschappen over eerlijke handelsregels kunnen zijn en ten derde door 
goede strategische contacten te hebben in de media zodat de boodschappen door zoveel 
mogelijk mensen kunnen gehoord, gezien of gelezen worden. 
 
In deze evaluatie gaan we na in welke mate dit deel van de logica klopt. Wat werkt wel en 
waar is er verbetering mogelijk. Wat is het voortschrijdend inzicht van OWW en welke nieuwe 
inzichten kan deze evaluatie nog brengen? 
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Zijn de courante modellen voor gedragsverandering op feiten gebaseerd? 
 
Om de ambitie concreet te maken om nieuwe inzichten te kunnen leveren in deze evaluatie, 
nemen we de relatie tussen kennis, attitude en gedrag onder handen. Uit het ingediende DGD-
programma blijkt dat voor OWW kennis, attitude en gedrag 3 onlosmakelijk met elkaar 
verbonden elementen zijn. Maar van waar komt dat? 
 
Patrick Develtere (2003) verbond deze 3 elementen in zijn definitie van draagvlak als multi-
dimensionaal begrip. Draagvlak bestaat uit de kennis, houding, opinie en het gedrag ten 
aanzien van een bepaald beleidsterrein. Develtere (2003) beschouwt deze 3 elementen 
(opinie en houding werden vaak inwisselbaar gebruikt) als gelijkwaardige dimensies van 
draagvlak.  
 
De hardnekkige causale verbinding tussen de 3 elementen komt vanuit het idee achter het 
educatief continuüm. Dat kader wordt al heel lang binnen de wereldburgerschapseducatie 
gebruikt en was begin jaren 2000 de canon voor alle educatieve medewerkers in de sector 
voor ontwikkelingssamenwerking.  
 
Het educatief continuüm zegt dat je moet informeren (sensibiliseren), mensen moet laten 
nadenken (bewustmaking en attitudeverandering) en ze moet engageren (geragsverandering) 
om een bepaalde doelgroep tot de gewenste veranderingen te bewegen. Daarna nemen we 
acties om dat gedrag duurzaam te waarborgen (borging). Het werd ook vaak begrepen als: we 
geven op een genuanceerde manier informatie over de situatie waarin mensen in het Globale 
Zuiden moeten (over)leven, waardoor mensen beginnen nadenken, waardoor mensen hun 
gedrag gaan aanpassen naar een meer wenselijke norm en dan moeten we informatie blijven 
geven zodat die mensen dat gedrag blijven stellen.  
 
De realiteit werd echter als weerbarstiger ervaren door de educatieve medewerkers. Het 
lineaire informeren – bewustmaken – gedrag veranderen werd niet ervaren als effectief. 
(Develtere, 2009) 
 
Develtere (2009) verheldert op basis van onderzoek de verhouding tussen de 3 dimensies door 
de definitie te wijzigen tot “de al dan niet door kennis gedragen houding (attitude) en actie 
(gedrag) ten aanzien van een bepaald onderwerp". Hiermee is het duidelijk dat kennis geen 
voorwaarde is om een bepaald gedrag te stellen of een positieve of negatieve houding te 
hebben ten opzichte van een bepaald onderwerp. 
 
Dit strookt ook met de ervaring van educatieve medewerkers. En we zien ook dat dit 
meegenomen is in het ingediende programmavoorstel van OWW naar DGD. Daar wordt 
aangegeven dat de relatie tussen die 3 verbonden elementen niet lineair loopt. OWW is daar 
niet alleen in. In de Gemeenschappelijke Context Analyse (GCA) van de sector komt dit inzicht 
ook al aan bod. In die GCA wordt vermeld dat verschillende Niet-Gouvernementele Actoren 
(NGA’s) aangeven dat er met andere modellen moet kunnen gewerkt worden. Het 7E-model 
is daar een voorbeeld van. 
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Dat 7E model vertrekt in essentie van hetzelfde veranderingsbeeld als het educatief 
continuüm. De mens is onwetend over het onderwerp, dan bewust, dan bezorgd, dan heeft 
hij/zij inzicht, komt tot een gedragsintentie, gaat over tot tastgedrag en dan naar vast gedrag. 
Een continuüm waar de persoon ook telkens kan terugvallen naar een vorig stadium. 7E geeft 
in 7 stappen aan hoe je van onwetend naar vast gedrag kan gaan en biedt een aantal concrete 
handvaten om met weerstanden om te gaan en om als actor systematisch naar die 
gedragsveranderingen bij de doelgroepen toe te werken. In die stappen zit heel wat op feiten 
gebaseerd materiaal in verwerkt. Door de 7 stappen in een cirkel voor te stellen, lijkt er te 
worden ingegaan op de verzuchting dat er geen lineair verband is tussen kennis – attitude 
(gedragsintentie) en gedrag. Maar de kern is ook duidelijk: er lijkt voor 7E een continuüm te 
bestaan dat gaat van kennis over attitude tot gedrag.  Zowel de praktijk als onderzoek geven 
aan dat dit niet klopt met de realiteit. (Develtere, 2009; Kahneman, 2011; Ariely, 2008; Deci 
and Ryan 1985, Elster, 2007)  
 
Omdat deze beperkte modellen zo veel gebruikt worden en tegelijk actoren zoals OWW 
ervaren dat wel kennis verhoogd wordt, soms ook verhoogde actiebereidheid gemeten wordt 
maar het gewenste gedrag niet in dezelfde mate volgt, zien we in het beste geval de vraag 
naar meer onderzoek, maar in het slechtste geval een verschuiving van doelstellingen: 
gedragsverandering zit dan ergens ver weg in “the sphere of interest” niet meer in “the sphere 
of influence” om het in termen van outcome mapping uit te drukken. Of nog plastischer, ter 
illustratie, zoals ooit uitgedrukt door een respondent in een eerdere evaluatie uitgevoerd door 
ALTER: “…dat we al blij mogen zijn dat we de kennis verhoogd hebben bij de doelgroep, daar 
eindigt onze verantwoordelijkheid”. 
 
Zijn deze 2 modellen op feiten gebaseerd? Het educatief continuüm blijkt na onderzoek in 
geen enkel opzicht steek meer te houden. Het 7E-model verwerkt op feiten gebaseerde 
elementen in wat je kan doen om tot gedragsverandering te komen, maar heeft in de kern 
van het model hetzelfde continuüm dat gaat van kennis over attitude tot gedrag. 
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Wavemakers: op feiten gebaseerde antecedenten van gedrag in kaart gebracht. 
 
Het verband loopt niet lineair? Maar hoe dan wel? Is er wel een verband? Kunnen we een 
alternatief ontwikkelen dat de antecedenten van gedrag op een bevattelijke manier 
bijeenbrengt?  
 
De alternatieve hypothese die hier uitgewerkt wordt is gebaseerd op 4 onderzoeksvelden die 
een stevige empirische basis hebben en zich bevinden op het kruispunt van de psychologie, 
economie en sociologie. 

1. Het onderzoekswerk van Deci and Ryan met hun theorie van zelfbeschikking. Dit werd 
gepopulariseerd door Daniel Pink met het concept “drive”. Deze elementen worden 
beschreven onder “interne drivers”. 

2. Het onderzoek van  Icek Ajzen op basis van de theory of planned behaviour, en het 
onderzoek van Jon Elster naar actie of gedrag, waarbij de belangrijkste elementen 
worden beschreven onder “externe drivers” en onder “feedback-mechanismen”. 

3. Het onderzoek naar de psychologische effecten van schaarste aan geld of tijd op 
gedrag door Mullainathan en Shafir. 

4. Het baanbrekende onderzoek naar gedrag door Daniel Kahneman, gevolgd en 
gepopulariseerd door Cialdini en Ariely leidde naar de identificatie van een hele hoop 
biases (niet-rationele beslissingen), denkfouten en vandaaruit naar 
overtuigingsstrategiëen die gebruik maken van die denkfouten om mensen te 
verleiden naar bepaalde keuzes.  

 
De alternatieve hypothese is dat mensen hun gedrag veranderen (en multiplicator of 
changemaker zullen worden) als  

1. er voldoende interne drivers, externe drivers en feedback mechanismen zijn,  
2. als ze geen of weinig schaarste aan geld of tijd ervaren,  
3. en als dit gedrag positief (of niet negatief) beïnvloed wordt door rechtstreekse 

triggers die onbewust en automatisch gedrag uitlokken. 
 
De verschillende elementen worden hieronder meer in detail beschreven. 
 
Interne drivers 
 
De 3 interne drivers voor gedrag geïdentificeerd door Deci en Ryan zijn: 

1. Het gevoel van autonomie en eigenaarschap over het gedrag. 
2. Het gevoel ergens bij te horen, of deel uit te maken van een groter verhaal waarin men 

kan geloven. 
3. Het gevoel om competent te zijn om bepaald gedrag te stellen. 

 
Als iemand zich geen eigenaar voelt over haar gedrag zal er al een stevige externe stimulus 
nodig zijn om toch dat gedrag te stellen. Als men zich deel voelt van een breder verhaal is men 
meer gemotiveerd om daar een rol in te spelen. Als men zich competent voelt in het werk als 
multiplicator dan is men geneigd dit te blijven doen. De combinatie van deze drie elementen 
zorgt voor een sterke interne wil om bepaald gedrag te stellen. Het is een combinatie die een 
stap zet in de richting van duurzaam stellen van bepaald gedrag. 
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Externe drivers  
 
Voor nieuw gedrag dat nog niet geïnternaliseerd is zijn er externe drivers nodig om dat gedrag 
te stellen. We bespreken er hier 3, uit het werk van Ajzen en uit het werk van Elster. 

1. De opportuniteit om het gedrag te stellen. Dit gaat over bijvoorbeeld nabijheid, 
gebruiksgemak, de setting die het gedrag makkelijk te stellen maakt. 

2. Peer to peer pressure: de positieve of negatieve druk om een bepaald gedrag te 
stellen,  die je ervaart in je eigen bubbel, vriendenkring, subcultuur 

3. De perceptie van een brede sociale norm. De negatieve of positieve sfeer die er breder 
heerst ten opzichte van het gedrag, in de media, wat blijkt uit peilingen, wat blijkt uit 
gebruikte frames van actoren die de sociale norm proberen te beschrijven of te 
herschrijven met hun discours. 

 
Als iemand een sociale norm percipieert die favorabel is naar het gewenste gedrag, dan is die 
persoon geneigd zich daaraan te conformeren. Als iemand positieve peer pressure voelt in de 
vriendenkring om bepaald gedrag te stellen, dan kan er een bandwagon effect optreden en 
kan die persoon geneigd zijn ook op de kar te springen. Het helpt om het zo makkelijk mogelijk 
te maken om het gedrag te stellen door opportuniteiten te creëren voor dat gedrag. Het 
omgekeerde geldt ook. Als iemand een sociale norm percipieert die negatief staat tegenover 
het gewenste gedrag, dan is die persoon geneigd zich ook daaraan te conformeren, het kost 
mentale ruimte en energie om daartegenin te gaan. De weg van de minste weerstand is dan 
een vaak ingesleten patroon, waardoor gedrag niet veranderd, of slechts een éénmalige actie 
blijft. 
 
Feedback mechanismen,  
 
Er zijn 2 feedback mechanismen van belang voor onze analyse die te maken hebben met het 
effect van het gestelde gedrag of f(x). 

1. Als het effect van het gestelde gedrag aangenaam is, is de kans groter dat het herhaald 
wordt. 

2. Als het effect van het gestelde gedrag een verschil maakt, is de kans groter dat het 
herhaald wordt. 

 
Als het over nieuw, niet eerder gesteld gedrag gaat, dan speelt de perceptie dat f(x) in de 
toekomst aangenaam zal zijn en een verschil zal maken, een rol in de kans dat het gedrag 
gesteld wordt. Dit zijn geen ijzeren wetten. Zo is het effect van gaan stemmen in 
democratische verkiezingen soms onaangenaam en heb je het gevoel dat het geen verschil 
uitmaakte (hier speelt een sociale norm en peer pressure een grote rol alsook interne drivers). 
Maar als er geen feedback mechanismen voorzien zijn, daalt de kans op het herhaaldelijk 
stellen van het gedrag. 
 
Schaarste 
 
Omdat 2 onderzoekers ondervonden dat ze anders functioneerden bij deadlines dan bij 
momenten dat ze tijd te veel hadden, zijn ze het idee van schaarste aan tijd en aan geld gaan 
onderzoeken. Dit onderzoek heeft veel implicaties naar hoe je naar armoede kan kijken. 
Extreme armoede is een vorm van schaarste die de mentale ruimte of mentale bandbreedte 
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zo klein maakt dat men alleen bezig is met overleven en weinig plaats laat voor meer 
toekomstgerichte beslissingen. Ook bij een gebrek aan tijd wordt in eerste instantie een focus 
gecreëerd die helpt om de concentratie te verhogen, maar die ook tot tunnelvisie kan leiden 
waardoor men niet met alle informatie beslissingen neemt. De basisvuistregel is dat er 
voldoende (dus niet heel weinig en ook niet veel te veel) geld en tijd is om bepaald – rationeel 
- gedrag te kunnen stellen.  
 
Rechtstreekse triggers die gedrag uitlokken. 
 
Het zou te ver leiden om alle triggers die automatisch gedrag uitlokken hier op te lijsten. Maar 
een kleine greep van 4 voorbeelden uit de omstandige “body of evidence” geeft alvast een 
beeld. Weet ook dat er naast fundamenteel onderzoek zoals dat van Kahneman en de 
popularisering door Cialdini of Ariely, een hele industrie is ontstaan die via verborgen 
verleiders en nudges (kleine duwtjes) probeert om mensen impulsbeslissingen te laten nemen 
om bijvoorbeeld iets te kopen, een abonnement te nemen, of een goed doel recurrent te 
steunen. Enerzijds is het van belang om in campagnes je bewust te zijn van het bestaan van 
deze overtuigingstechnieken en langs de andere kant om er een ethische lijn in te trekken en 
niemand iets tegen zijn of haar zin te laten doen. 
 
Wederkerigheid is een mechanisme dat begint met iets wat je ongevraagd geeft aan iemand 
anders zodat die persoon zich sociaal verplicht voelt om iets terug te geven. Het gaat over het 
gevoel om in het krijt te staan bij iemand. Bij de intake voor deze opdracht kwam het 
voorbeeld naar voor om een product bijvoorbeeld Oxfam chocolade of Oxfam koffie naar 
journalisten te sturen met de vriendelijke vraag om het product te bespreken of een opinie in 
de krant te laten verschijnen. Dit werkt beter dan alleen rationele argumenten. 
 
Commitment en consistentie: Dit mechanisme wordt gebruikt bij de voet in de deur techniek. 
Je vraagt een kleine gunst om later een grotere gunst in de wacht te slepen. Een veelgebruikt 
voorbeeld gaat over het vragen of er een kleine (A4) versie van een verkiezingsposter in de 
voortuin geplaatst mag worden om een paar weken later de gunst voor een groter bord te 
vragen. Ook dit is bestudeerd en werkt statistisch gezien beter dan direct de gunst te vragen 
waarvoor je eigenlijk toestemming wil. Een klein commitment zorgt ervoor dat je bij de vraag 
naar een groter commitment consistent wil zijn met je eerder gedrag, en er dus op ingaat. 
 
Sympathie: Voor mensen die je sympathiek vindt, wil je meer doen dan voor anderen. Fysieke 
aantrekkelijkheid, gelijksoortige kenmerken (mensen waarop we lijken) en complimenten 
krijgen zorgen ervoor dat je sneller een petitie zal tekenen dan bij iemand die je niet 
sympathiek vindt. 
 
Autoriteit: Dit mechanisme zien we terug bij reclame voor tandpasta. Meestal zien we acteurs 
in witte jassen die iets “medisch kundigs” uitstralen waardoor hun boodschap plots een 
geloofwaardig aura krijgt. Een ander meer luguber voorbeeld is het Milgram experiment 
waarbij 65% van de proefpersonen een (wat zij geloofden) lethale dosis elektriciteit 
toedienden aan een acteur in het experiment, omdat dat hen opgedragen was door een 
persoon in een witte jas, die zei de verantwoordelijkheid op te nemen en de autoriteit had 
over het onderzoek. We zijn dus volgzamer dan we denken als mens. 
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Van wat hangt de sterkte van het beïnvloedingseffect af?  
 
De kracht van deze triggers zitten hem in de mate van het rechtstreekse contact dat men 
heeft met de persoon die het gedrag wil beïnvloeden. Dus een rechtstreeks gesprek is sterker 
dan een telefoongesprek is sterker dan een tv-spot, is sterker dan een radiospot. En dit is niet 
zomaar een voetnoot.  
 
In een studie, uitgevoerd door Alan Gerber van Yale University met ongeveer 100.000 
gezinnen (hoge betrouwbaarheid) en gepubliceerd in 2004 in het tijdschrift American 
Behavioral Sciences, ging men na of er een effect was door posten van brieven voor een 
bepaalde kandidaat voor verkiezingen voor het Congres. Het effect was quasi nul en statistisch 
insignificant. 
 
In 2019 verscheen in the American Political Science Review een meta-studie van random 
gecontroleerde tests waarbij huis aan huis bezoeken, telefoontjes, mailings, TV-advertenties 
en online advertenties gescreend werden naar hun effectiviteit. Hun conclusie laat niets aan 
duidelijkheid over: “the best estimate of the effects of campain contact and advertising on 
Americans’ candidates choices in general elections is zero.” Randall Lewis een onderzoeker bij 
Google vond dat de effecten van online-advertenties zo klein en ook zeer variabel zijn dat het 
voor hem onmogelijk is om hun return te meten.  
 
Wil dat dan zeggen dat campagnevoeren nutteloos is? Neen. Uit onderzoek blijkt dat dat wel 
bescheiden effecten kan hebben. En dan vooral door huis aan huis bezoeken, omwille van het 
direct contact met mensen die respectvol in discussie gaan en tijd nemen om vertrouwen te 
winnen. Mensen willen hun gedacht wel veranderen, maar niet veranderd worden. Als we een 
boodschap krijgen die niet past in hoe wij naar de wereld kijken ervaren we cognitieve 
dissonantie en verwerpen we meestal de boodschap. Alleen als je vertrouwen hebt in de 
boodschapper, een geloofwaardig verhaal hoort, je je autonoom voelt in het veranderen van 
je gedacht, kan je misschien genoeg mentale ruimte hebben om je gedacht bij te stellen.  Het 
winnen van het vertrouwen van mensen en in discussie gaan met mensen vergt wel telkens 
een stevige inspanning.  
 
Er is één interessante manier gevonden om in een  dergelijke discussie te gebruiken door 
Broockman and Kalla (2016, Science). Men probeerde mensen hun mening te doen 
veranderen over rechten van transgenders.  Men gaf een aantal argumenten en men vroeg 
aan de respondenten om zich een moment te herinneren waarin men negatief beoordeeld 
werd omdat men anders was. Deze interventie zorgde voor minder vooroordelen ten opzichte 
van transgenders en was als effect 3 maand later nog steeds aanwezig. 
 
Dit soort vragen zijn effectief als ze mensen rechtstreeks op hun waarden aanspreken. In 2012 
is een grootschalig waardenonderzoek gebeurd in Europa (Blackmore, Sanderson & Hawkins, 
2012) waarbij gekeken werd in 25 Europese landen hoe belangrijk zij de waarden veiligheid, 
conformisme, traditie, welwillendheid, universalisme, zelfsturing, stimulatie, hedonisme, 
achievement en macht vinden. Hun besluit is dat er in Europa en zeker ook in België hoge 
scores zijn op waarden die geassocieerd worden met gelijkheid. Om verder meer “equal 
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outcomes” te genereren bevelen ze aan om universalisme, zelfsturing en welwillendheid als 
waarden te gebruiken in campagnes. 

• Universalisme: Begrijpen, waardering, tolerantie, bescherming van de welvaart van 
alle mensen en van de natuur. 

• Welwillendheid: Behouden en versterken van de welvaart van mensen met wie je 
frequent persoonlijk contact hebt. 

• Self-direction: Onafhankelijk denken en doen – kiezen, creëren, verkennen 
 
Onderzoek wijst uit dat deze waarden de beste outcomes genereren qua gelijkheid en non-
discriminatie. Ze bevelen aan om nieuwe manieren te vinden die afhankelijk van de context 
waarin je werkt een uitdrukking geven aan die waarden. Ze geven ter inspiratie ook nog enkele 
illustrerende uitspraken mee die associëren met die waarden: 

• Universalisme: “Equality is a universal human right.” 
• Welwillendheid: “Equality is respect for other people” 
• Zelfsturing: “Equality allows people to live their own lives.” 
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Wavemakers: op feiten gebaseerde antecedenten van gedrag in 1 visual. 
 
 
Deze visual is een synthese en kan en moet mettertijd verder aangevuld worden. Deze visual 
is een onderdeel van het “wavemakers-model”1 van ALTER. Het is een synthese van hoe we 
bij ALTER kijken naar gedragsverandering, het is bruikbaar om een 
gedragsveranderingsstrategie op te bouwen en die in de praktijk te testen. We spreken van 
Wavemakers omdat complexe problemen meestal een veranderingsgolf nodig hebben, van 
veel mensen die tegelijk hun gedrag veranderen. Veel organisaties werken in contexten waar 
nog geen sprake is van zo een golfbeweging. Er valt nog geen golf te bespeuren om op mee te 
surfen. Die organisaties moeten in die contexten zelf golven maken om die complexe 
uitdagingen aan te gaan.  

 
Het belang van deze synthese zit hem in het verhogen van de realiteitszin die broodnodig is in 
campagnes voor wereldburgerschapseducatie (WBE), in het ontwerpen van dienstverlening 

 
1 Het Wavemakers-model gaat uit van transitie-aanpak en spiraalgroei: kleine projecten opzetten, testen, leren 
en opschalen wat werkt. 
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voor kwetsbare groepen of in het aanpakken van een complexe uitdaging zoals het dichten 
van de etnische kloof. Vasthouden aan het triumviraat van kennis, attitude en gedrag zou wel 
eens de simplificatie te veel kunnen zijn en zou kunnen leiden naar ineffectieve campagnes of 
onrealistische verwachtingen over wat WBE kan teweegbrengen.  
 
In deze evaluatie leggen we onze focus op de interne drivers voor gedrag, de externe drivers, 
op schaarste en op de feedbackmechanismen. We gaan niet dieper in op de rechtstreekse 
triggers voor gedrag omdat deze eerder ad hoc zaken zijn die gedrag kunnen faciliteren en op 
een onbewust niveau inwerken. Binnen het bestek van deze evaluatie is het niet mogelijk om 
daar dieper op in te gaan. Ze zijn wel interessant om te kennen als mechanisme en er rekening 
mee te houden in het design van de producten en activiteiten. 
 
Als we de TOC van OWW en de elementen van het wavemakers alternatief die we specifiek 
gaan bekijken, samenvoegen dan komen tot de volgende visual: 
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Onderzoeksvragen volgens de DAC-criteria. 
 
Inleiding 
 
Bij aanvang van de evaluatie werd een intakegesprek gedaan met de stuurgroep van deze 
evaluatie. Die stuurgroep bestaat uit Sarah Standaert, M&E-verantwoordelijke OWW; 
Yasmine Mertens, diensthoofd communicatie; Jonathan Matthysen, beleidsmedewerker 
Politiek Zuid en Sofie Beunen, diensthoofd beweging. De vragen die OWW naar voor bracht in 
het bestek voor deze evaluatie waren opgesteld volgens de DAC-criteria.  
 
Relevantie: 

• Is de campagne erin geslaagd om de relevantie van het onderwerp te illustreren. 
Effectiviteit 

• Is er een verhoogde kennis en attitude m.b.t. eerlijke handel in het algemeen in 
vergelijking met de meting van 2016. 

• Is er (een toegenomen) bewustwording rond de specifieke thema’s van de campagne? 
(leefbaar inkomen (actualisatie), zorgplicht (nulmeting) en meting naar het  gevoel van 
urgentie) 

• Wie wordt wel en wie wordt niet bereikt? 
Efficiëntie 

• Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de materialen beter afgestemd zijn op het publiek? 
• Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de materialen beter afgestemd zijn op wat er van 

de verschillende doelgroepen verwacht wordt? Dit gaat over de multiplicator-rol voor 
vrijwilligers en een rol voor niet-vrijwilligers om een politieke actie te doen. 

Impact/resultaat 
• Vertaalt een toegenomen bewustwording zich in (politieke) actie bij het bredere 

publiek en bij de vrijwilligers?  
o Wanneer vertaalt zich een intentie zich wel en wanneer niet in politieke actie? 
o Waarom komen mensen niet in actie alhoewel ze overtuigd zijn van het belang 

van eerlijke handel of dat een eerlijk  inkomen een mensenrecht is. 
• Vertaalt een toegenomen kennis bij de vrijwilligers zich tot het opnemen van een 

multiplicatorrol? 
o Waarom wel en waarom niet. 

• Hebben recente gebeurtenissen impact op de actiebereidheid van de mensen 
(klimaatmarsen, kloof tussen politiek en burger, rijzend populisme en verdere 
polarisering van samenleving en de politiek) 
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Kritische reflectie over de onderzoeksvragen van de evaluatie 
 
Na de intake (18/10/19) werd duidelijk dat de vraag rond relevantie eigenlijk een 
effectiviteitsvraag is. Relevantie moet gaan over de vraag of de campagne op zich relevant is. 
Klopt het verhaal achter de campagne? En is het daarom relevant om zo’n campagne te doen? 
Gezien DGD de donor is, moeten daar ook nagegaan worden of de campagne zich inschrijft in 
het Gemeenschappelijk Strategisch Kader Noord van de sector. Na de werksessie rond de TOC 
(23/10) is duidelijk geworden dat het wavemaker-model een interessante kapstok is om de 
vragen rond de link tussen gedragsintentie of positieve attitude en gedrag van het brede 
publiek en van de vrijwilligers te onderzoeken. In een terugkoppelingssessie over de verfijnde 
onderzoeksvragen en onderzoeksmethoden (20/11) is het gehele evaluatiekader met de 
stuurgroep van OWW doorgesproken en gevalideerd. 
 
Na een serieuze poging om focusgroepen met vrijwilligers en niet-vrijwilligers te organiseren, 
werd vastgesteld dat dit in het gegeven tijdsbestek niet kon lukken. De vrijwilligers zijn al sterk 
bevraagd met OWW-gerelateerde zaken. Er werd besloten om telefonische interviews te 
doen, wat aanzienlijk meer tijd in beslag nam. Daardoor kon de link met niet-vrijwilligers die 
toch al eens een engagement namen niet gemaakt worden. De niet-vrijwilligers worden zo 
bevraagd in de peiling via iVOX.  
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Conclusie: schematische verheldering van de onderzoeksvragen 
 

Evaluatiekader 
Relevantie 

Onderzoeksvragen Methode 
Is de campagne relevant? 
Hoe sterk is het verhaal van OWW en welke 
evoluties tonen de actuele relevantie aan? 

Documenten-analyse: Fair Trade in Transitie 
(FIT) 
Interview met sleutelfiguren over de 
relevantie van het verhaal van OWW. Fair 
trade? Leefbaar inkomen? Zorgplicht? 

Is de manier van werken in de campagne 
volgens de afspraken in het GSK Noord? 

Document-analyse GSK Noord en 
crosscheck met een sleutelfiguur van 11.be 
(Klaas Decorte) wat afstemming betreft 

Effectiviteit 
Onderzoeksvragen Methode 
Is OWW on track voor de indicatoren op 
Resultaat 2? 

1. Evolutie aantal vrijwilligers 
2. De vrijwilligers identificeren zich 

met OWW en voelen zich 
gewaardeerd 

3. Het aantal vrijwilligers dat 
deelneemt aan inhoudelijke 
activiteiten 

 
 
Monitoring OWW (Sarah levert aan) 
Eigen cijfers OWW  
 
 
Monitoring OWW 

Is OWW on track voor de indicatoren op 
Resultaat 5? 

1. Aantal keer dat het brede publiek in 
contact komt met OWW-campagne-
materiaal 

2. Inzicht van het brede publiek over 
impact van oneerlijke handelsregels 
op KLP 

3. Aantal bezoekers van de 
wereldwinkels 

4. Personen die zich uiten voor eerlijke 
handel via het jaarlijkse actiemodel. 

 
 
Monitoring OWW (Sarah levert aan) 
 
 
Eerlijke handel barometer van Trade for 
Development Center en iVOX 2014 – 2016 – 
2018  + eigen iVOX peiling 2019. 
Monitoring OWW  
 
Monitoring OWW  

Wat is de baseline bij een representatief 
staal van de Vlaamse bevolking wat betreft: 

1. Kennis: Leefbaar inkomen 
2. Kennis: Zorgplicht 
3. Attitude: hoe urgent vindt u de 

situatie van de KLP? 
4. Attitude: welke actie zou je zien 

zitten te ondernemen. 
5. Gedrag: welke actie heb je het 

afgelopen jaar ondernomen voor 
meer eerlijke handelsregels 

Opiniepeiling met iVOX naar representatief 
staal van 600 Vlamingen: 
Wat is leefbaar loon? multiple choice 
Wat is zorgplicht? multiple choice 
Voelt u urgentie? op schaal van 1 tot 10 
 
Gedragsintentie: check box 
 
Gedrag: check box 
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Is de kennis en attitude m.b.t. eerlijke 
handel toegenomen bij niet-vrijwilligers 
sinds 2016? 
 
Kennis:  

1. Hebt u al gehoord over eerlijke 
handel op basis van de naam? 

2. Hebt u al gehoord over eerlijke 
handel op basis van de definitie? 

3. Stemt de definitie overeen met wat 
u over eerlijke handel dacht? 

4. Vindt u dat u een goede kennis 
heeft van eerlijke handel? 

Attitude: 
1. Stelling: Eerlijke handel is een 

onderwerp dat u aanspreekt. 
Attributie: aan welke organisaties denkt u 
als u aan eerlijke handel denkt? Open vraag. 

(De profacts-meting is hier niet geschikt 
voor omdat de vragen naar kennis ook 
attitudevragen zijn.) 
 
 
De “Eerlijke handel”-barometer van Trade 
For Development Center en iVOX is een 
sterk alternatief en meet tweejaarlijks sinds 
2014. Laatste meting augustus 2018. De 
kennis en attitude vragen zijn geschikt, 
alsook de attributievraag. Voor gedrag 
wordt een additionele iVOX peiling in het 
bestek van deze evaluatie ingezet. 
 
 
 

Is de kennis en attitude m.b.t. eerlijke 
handel toegenomen bij vrijwilligers van 
OWW sinds 2016? 
Heeft de gepercipieerde sociale norm een 
impact op de actiebereidheid? 

Opiniepeiling bij adressenbestand 
vrijwilligers met Createlli.  
 

Efficiëntie 
Onderzoeksvragen Methode 
Hoe kunnen we het campagne-materiaal 
beter afstemmen op het brede publiek? 
Hoe kunnen we het campagne-materiaal 
beter afstemmen zodat de vrijwilligers een 
multiplicator-rol kunnen spelen. 
 

Conceptualiseringsproces in kaart brengen 
met mensen van de campagnewerkgroep. 
Interviews met vrijwilligers 
Online bevraging bij vrijwilligers 
Segmentering van de 
communicatiestrategie toetsen met de 
profielen van de “eerlijke handel -
barometer”. 

Impact/resultaten 
Onderzoeksvragen Methode 
Wat is de impact op het brede publiek? 
Onder welke omstandigheden nemen 
vrijwilligers hun rol als multiplicator op? 

Documenten-analyse 
iVox-peiling. 
interviews met vrijwilligers als potentiële 
multiplicatoren, toets van wavemakers-
model 
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3. Dataverzameling. 
 
Inleiding. 
 
OWW reikte een aantal documenten en andere bronnen aan om te analyseren. De 
uitbestede evaluaties en de eigen monitoring van de vorige jaren, hun ingediende dossier 
voor DGD, het “Fair Trade beweging in Transitie” (FIT-) strategiedocument, de ppt met de 
communicatiestrategie van OWW, en het webinar van bite to fight. 
 
Deze bronnen werden aangevuld met eigen dataverzameling:  

• Via een online peiling in samenwerking met iVox naar het brede publiek.  
• Via een online peiling in samenwerking met Createlli naar de OWW-vrijwilligers 
• Via vragen tijdens 3 sessies met de stuurgroep van deze evaluatie 
• Via face to face interviews met 3 medewerkers van OWW 
• Via telefonische interviews met 10 vrijwilligers van OWW 
• Via een face to face interview met een medewerker van 11.11.11 

 
De telefonische interviews met de vrijwilligers zijn er gekomen omdat het niet gelukt is in de 
periode van de evaluatie focusgroepen te organiseren. Het voordeel van de telefonische 
interviews is dat je dieper in 1 case kan gaan. Het nadeel is dat dat veel tijd vergt. We 
hebben hierdoor wel kwalitatievere informatie verkregen. 
 
In dit deel van het evaluatierapport bespreken we de peiling door iVox bij het brede publiek 
en de bevraging in samenwerking met Createlli bij de vrijwilligers. De resultaten van de 
interviews en de sessies met de stuurgroep worden rechtstreeks verwerkt in de analyse. 
 
Bevraging bij een representatief staal van de Vlaamse bevolking. 
 
Deze bevraging peilt naar de kennis van leefbaar inkomen en zorgplicht. 2 concepten die 
belangrijk geworden zijn tijdens de loop van het huidige programma. De resultaten zullen als 
nulmeting dienen voor de komende jaren om na te gaan of er een evolutie is qua kennis over 
deze concepten. De bevraging peilt ook naar de mate waarin het brede Vlaamse publiek zelf 
changemaker is (gedrag) en changemaker wil worden in de nabije toekomst (attitude). 
 
Voor en na-delen van de iVox-peiling. 
Het voordeel van een peiling met iVox is dat zij kunnen stratificeren en een representatieve 
steekproef kunnen organiseren naar leeftijd, geslacht en diploma. Het nadeel is dat het een 
black box is. Er is geen duidelijk idee over hoe ze die mensen benaderen, welke incentives 
dat ze gebruiken. Langs de andere kant hebben ze wel een goede reputatie. 
 
Beschrijving van de respondenten  
 
Online-onderzoek uitgevoerd door onderzoeksbureau iVOX in opdracht van Alter tussen 20 
januari 2020 en 27 januari 2020 bij 600 Vlamingen representatief op geslacht, leeftijd en 
diploma.  
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Geslacht     

Geslacht 

(n) 600 100,0% 

Man 300 49,9% 

Vrouw 300 50,1% 

Leeftijd     

Leeftijd 

(n) 600 100,0% 

<=34 163 27,2% 

35-54 219 36,5% 

55+ 218 36,4% 

Diploma     

Diploma 

(n) 600 100,0% 

Hoogstens hoger middelbaar 365 60,9% 

Hoger onderwijs 235 39,1% 

 
 
Kennen de respondenten het concept leefbaar inkomen? 
 
In 2019 deed OWW een imago-onderzoek met GFK en werd een eerste keer als baseline 
gepeild naar de kennis over het concept leefbaar inkomen. De juiste definitie: Onder een 

leefbaar inkomen 
verdient een boer 
voldoende om 
zijn/haar boerderij 
en werking te 
bekostigen, in te 
staan voor de 
menselijke noden 
van het gezin en 
om ook een kleine 
buffer voor 
periodes van 
tegenslag te 
hebben. Eind 2019 
herhaalden we die 

vraag voor de brede Vlaamse bevolking voor deze evaluatie via iVox. We zien een stevige 
stijging van 9% naar 31,6%. Vooral de categorie 55+ is significant meer vertegenwoordigd bij 
het juiste antwoord. Volgende metingen zullen aangeven of de stijging qua aantal mensen die 
een juist antwoord geven, gehandhaafd kan worden, of dat het slechts een toeval is. Puur op 
punten is hier wel gescoord op het eerste zicht. 

Definitie  GFK ivox 

Onder een 
“leefbaar inkomen” 
verdient een boer 
voldoende… 

(n) 523 600 

om ook een kleine buffer voor periodes 
van tegenslag te hebben 9% 31,6% 

om in alle noden van zijn/haar gezin te 
voorzien (o.a. ook hobby’s bekostigen) 18% 31,2% 

om te kunnen instaan voor de 
menselijke noden van het hele gezin 
(naast bv. voedsel en huisvesting ook 
onderwijs, gezond 

20% 18,5% 

om te kunnen instaan voor de 
basisnoden van het hele gezin 
(voedsel, huisvesting, kledij,…) 

37% 5,5% 

om te voorzien in zijn/haar eigen 
basisnoden (voedsel, huisvesting, 
kledij, …) 

7% 4,1% 

om zijn/haar boerderij en werking te 
bekostigen 10% 3,5% 

Geen idee / 5,6% 
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Kennen de respondenten het concept zorgplicht? 
 

Wat dekt volgens jou “zorgplicht” binnen eerlijke handel? Duid één van de 
onderstaande opties aan. Zorgplicht (of ketenzorg) …     

Wat dekt volgens 
jou “zorgplicht” 
binnen eerlijke 
handel? Duid één 
van de 
onderstaande 
opties 
aan.Zorgplicht (of 
ketenzorg) … 

(n) 600 100,0% 

Is een wettelijke verplichting voor bedrijven om risico’s op 
mensenrechtenschendingen en milieuschade doorheen hun hele keten in kaart te 
brengen, te voorkomen, te rapporteren en eventuele schade te herstellen 

166 27,7% 

verwijst naar een reeks principes die bedrijven vrijwillig kunnen onderschrijven 
indien ze maatschappelijk verantwoord willen ondernemen 72 12,0% 

betekent dat bedrijven goed moeten zorgen voor hun eigen werknemers, zodat er 
zich geen stress en burn-outs voordoen. 66 10,9% 

is een wettelijke verplichting voor boeren in het Globale Zuiden om de 
mensenrechten en de rechten inzake het kind te respecteren 40 6,7% 

betekent dat bedrijven moeten rapporteren over hun bijdragen aan de Duurzame 
Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties 14 2,3% 

Geen idee 242 40,4% 

 
 
Een bescheiden proportie (27,7%) van de respondenten beantwoordt de kennisvraag juist. 
Er zijn niet echte verschillen over leeftijdsgroepen, gender en diploma’s heen. 
 
Vinden respondenten dat ze een verantwoordelijkheid dragen in het verbeteren van de situatie 
van KLP? 
 
De hoogopgeleiden (61,8%) en de 55+ (65,8%) zijn het er mee eens dat ze zelf een 
verantwoordelijkheid dragen. Degene die het er niet mee eens zijn beduidend met minder en 
zitten significant meer in de categorie 34 jaar en jonger. Dit is een indicatie dat de waarden 
van universalisme (de situatie van KLP moet verbeterd worden) en welwillendheid (je eigen 
verantwoordelijkheid inzetten voor een ander) in grote mate aanwezig zijn bij de 
respondenten. 
 
 
Duid aan hoe eens u het bent met de volgende 
uitspraak. Ook ik draag de verantwoordelijkheid 
om de situatie van kleine landbouwproducenten 
te verbeteren. 

-34   35-54 55+  

Duid aan hoe eens u het bent met de 
volgende uitspraak.  “Ook ik draag de 
verantwoordelijkheid om de situatie 

(n) 163 219 218 

Helemaal niet eens 2,3% 3,2% 3,3% 
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van kleine landbouwproducenten te 
verbeteren.” 

Eerder niet eens 10.0% C 6,4% 2,1% 

Neutraal 39,0% 36,4% 28,8% 

Eerder eens 41,6% 43,6% 44,3% 

Helemaal eens 7,1% 10,4% 21.5% A B 

Gehercodeerd naar 3 cat. -34   35-54 55+  

Duid aan hoe eens u het bent met de 
volgende uitspraak.  “Ook ik draag de 
verantwoordelijkheid om de situatie 
van kleine landbouwproducenten te 
verbeteren.” 

(n) 163 219 218 

Niet eens 12.4% C 9,6% 5,4% 

Neutraal 39,0% 36,4% 28,8% 

Eens 48,6% 53,9% 65.8% A B 

 
 
Het verband tussen attitude en gedrag. 
 
Vertalen ze dat gevoel voor verantwoordelijkheid vanuit die waarden van welwillendheid en 
universalisme naar gedrag? Niet echt, een stevige meerderheid voelt zich verantwoordelijk, 
maar het is een minderheid die iets doet in functie van OWW en in gedragsintentie geven de 
respondenten aan vaak nog minder te willen doen. 
 
Als we meer in detail kijken vallen een aantal zaken op: 
 
Vrijwilliger zijn  (in de winkels, op events, workshops…) -34   35-54 55+  

  (n) 163 219 218 

Heb ik het voorbije jaar gedaan Aangevinkt 7,7% 4,1% 3,3% 

Ben ik van plan in de toekomst Aangevinkt 13.6% C 7,5% 5,0% 

Niet gedaan het voorbije jaar, en ook niet van 
plan in de toekomst Aangevinkt 80,3% 88,7% 91.8% A 

 
 
Zo geven de respondenten in het algemeen aan geen vrijwilliger te willen worden. Maar het 
potentieel voor eventuele vrijwilligers is significant het sterkst in de categorie 34 jaar en 
jonger. En de 55 plussers geven met 91,8% aan dat ze geen vrijwilliger willen worden bij OWW. 
 
We zien ook een belangrijk verschil tussen attitude en gedrag om fair trade te kopen. Zowel 
als men in de supermarkt fair trade wil kopen of OWW-producten wil kopen in de 
Wereldwinkel. De verwachting was dat ze eerder een gedragsintentie of attitude vertonen die 
aangeeft dat ze geneigd zijn meer fair trade te kopen. Maar dat is niet het geval. De 
respondenten geven aan dat ze minder geneigd zijn om fair trade te kopen.2  
 
Bij de andere handelingsperspectieven zien we dat er een hogere gedragsintentie is dan het 
gerapporteerde gedrag van het afgelopen jaar. Op de volgende pagina’s staat het meer 
algemene overzicht van het gedrag en de attitude van het brede Vlaamse publiek. 

 
2 Voor de volledigheid is het goed hierop te merken dat dit het nadeel van zelfrapportering kan zijn. De 
respondenten lijken het minder geneigd zijn om iets te doen voor OWW, ten opzichte van de eigen inschatting 
dat ze dat in het vorige jaar gedaan hebben. Ze kunnen hier iets te optimistisch zijn in hoe ze hun eigen gedrag 
van het vorige jaar inschatten. 
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Conclusie: Wat is het nut van deze iVox-peiling voor deze evaluatie? 
 
Bij het beantwoorden van vragen over de effectiviteit en de impact van het programma (zie 
verder), verwijzen we vooral naar deze bevraging. Samen met de iVox peiling voor ENABEL 
over de kennis, attitude en gedrag bij de Belgische bevolking ten aanzien van eerlijke handel 
levert dit waardevolle informatie op. 
 
Er is een nulmeting voor de kennis over leefbaar inkomen en zorgplicht bij een representatieve 
steekproef van de Vlaamse bevolking: 

• 31,6% antwoordt correct op de vraag wat leefbaar inkomen is. 
• 27,7% antwoordt correct op de vraag wat zorgplicht is. 

 
56,8% van de mensen zijn het er mee eens dat ze een verantwoordelijkheid dragen wat het 
verbeteren van de situatie van KLP betreft. Slechts 8% is het er niet mee eens. 
 
Deze attitude vertaalt zich matig door naar een hoger percentage qua gedragsintentie voor  

• het deelnemen aan een OWW-activiteit: 19,6% zou dit zien zitten. (11,3% deed het al) 
• een eenmalige gift storten aan OWW: 13% zou dit zien zitten (3,8% deed het al) 
• een petitie van OWW tekenen: 27,3% zou dit zien zitten (10,5% deed het al) 
• zich informeren via de website of publicaties: 22,3% zou dit zien zitten (15,9% deed 

het al) 
• informatie delen met anderen via het (professionele netwerk): 10,2% zou dit zien 

zitten (5,6% deed het al) 
 
Deze attitude vertaalt zich evenwel niet in dezelfde mate naar het meest laagdrempelige 
gedrag namelijk koopgedrag: 

• 31,7% van de bevraagden geeft aan naar de Wereldwinkel geweest te zijn om fair trade 
producten te kopen.  

• 37,1% van de bevraagden geeft aan fair trade producten te kopen in de supermarkt. 
 
Geheel tegen verwachting in geeft telkens een kleinere proportie van de bevraagden aan dat 
ze dat koopgedrag gaan herhalen. 

• 22,6% geeft aan in de toekomst naar de Wereldwinkel te gaan om fair trade producten 
te kopen.  

• 23% geeft aan in de toekomst faire trade producten te kopen in de supermarkt. 
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Online bevraging van de vrijwilligers 
 
Inleiding 
 
Deze bevraging peilt naar de kennis bij de vrijwilligers van leefbaar inkomen en zorgplicht. Er 
wordt ook gepeild naar de mate waarin de vrijwilligers multiplicator zijn (gedrag) en in de 
nabije toekomst multiplicator willen blijven of worden (attitude naar toekomstig gedrag). Tot 
slot gaat  deze bevraging na welke factoren3 mee spelen in het gedrag van vrijwilligers om 
multiplicator te zijn.  
 
Voor en nadelen van de Createlli-bevraging 
 
548 antwoorden is niet slecht, maar we zijn van toeval afhankelijk naar representativiteit. De 
geografische spreiding heeft een zwaartepunt in Antwerpen in de resultaten. Terwijl de 
vrijwilligers in real life als volgt gespreid zijn: 33% in Antwerpen; 27% Oost-Vlaanderen; 16% 
West-Vlaanderen; 16% Vlaams Brabant en Brussel en 8% Limburg. 
Wat leeftijd betreft weten we dat de vrijwilligers vooral ouder zijn. In de steekproef gaat dat 
over 67,5% van 61-plussers. Dit komt in grote mate overeen met de leeftijdsverdeling die we 
in de CRM-database van OWW terugvinden waarbij ongeveer 53% van de vrijwilligers zich in 
de groep van 61+ bevindt.  
 
 
We zien dat bij de vragen waarbij een score gevraagd wordt en vervolgens een verklarende 
vraag naar het waarom van die scores wordt gesteld, dat de verklaring te regelmatig 
achterwege blijft. Dat is het nadeel van niet te werken met verplichte vragen.  
 
Beschrijving van de respondenten 
 
Deze bevraging in samenwerking met Createlli werd verstuurd via Copain en na een 
herinnering kwamen er in totaal 548 
antwoorden binnen. Waaronder 176 
mannen, 358 vrouwen en 5 met gender X, 
9 keer werd het gender niet ingevuld. 
 
Leeftijd Frequentie % 
19-30 12 2% 
31-45 38 7% 
46-60 129 23,5% 
61-75 349 63,5% 
75+ 20 4% 
Eindtotaal 548 100 

 
 

 
3 Interne drivers, externe drivers, feedback-mechanismen, schaarste 
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Dé respondent van de vrijwilligersbevraging bestaat niet, maar moest ze bestaan, is ze een 
gepensioneerde Antwerpse. 
 
 

 
 
 
Wat is de kennis van de respondenten van leefbaar inkomen en van zorgplicht? 
 
Wat de kennis van het leefbaar inkomen betreft kiest 55% het juiste antwoord. 33% gaat 
nog verder dan het juiste antwoord en gaat ervanuit dat een leefbaar inkomen ook de 
hobby’s moet kunnen bekostigen. 
 
Leefbaar inkomen Frequentie % 

... verdient voldoende om zijn/haar boerderij en werking te 
bekostigen. 1 0% 

... kan zijn/haar boerderij en werking bekostigen en kan voorzien in 
zijn eigen basisnoden (voedsel, huisvesting, kledij, …). 3 1% 

... kan zijn/haar boerderij en werking bekostigen en kan instaan voor 
de basisnoden van het gezin (voedsel, huisvesting, kledij, …) 8 2% 

... kan zijn/haar boerderij en werking bekostigen en kan instaan voor 
de menselijke noden van het gezin (ook onderwijs, 
gezondheidszorg…). 50 9% 

... kan zijn/haar boerderij en werking bekostigen, kan instaan voor de 
menselijke noden van het gezin en heeft ook een kleine buffer voor 
periodes van tegenslag. 301 55% 

... kan een succesvol landbouwbedrijf uit te bouwen, kan instaan 
voor alle noden van het gezin, hobby’s te bekostigen en heeft 
bovendien een kleine buffer voor periodes van tegenslag. 180 33% 
totaal 543 100% 

 

Provincie Frequentie % 
Antwerpen 196 36% 
Brussel 5 1% 
Limburg 45 8% 
Oost-Vlaanderen 136 25% 
Vlaams-Brabant 86 16% 
West-Vlaanderen 72 13% 
(leeg) 8 1% 
Eindtotaal 548 100% 
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8%25%

16%

13%
1%

SPREIDING OVER PROVINCIES
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Brussel

Limburg
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Wat de kennis van zorgplicht betreft kiest 58% het juiste antwoord. 
Zorgplicht Frequentie % 
... betekent dat bedrijven goed moeten zorgen voor hun eigen 
werknemers, zodat er zich geen stress en burn-outs voordoen. 24 4% 

... betekent dat bedrijven moeten rapporteren over hun bijdragen 
aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde 
Naties. 27 5% 

... verwijst naar een reeks principes die bedrijven vrijwillig kunnen 
onderschrijven indien ze maatschappelijk verantwoord willen 
ondernemen. 90 17% 

... is een wettelijke verplichting voor boeren in het Globale Zuiden om 
de mensenrechten en de rechten inzake het kind te respecteren. 85 16% 

...is een wettelijke verplichting voor bedrijven om risico’s op 
mensenrechtenschendingen en milieuschade in kaart te brengen, te 
voorkomen en eventuele schade te herstellen. 309 58% 

totaal 535 100% 
 

0 100 200 300 400

... kan een succesvol landbouwbedrijf uit te bouwen, kan 
instaan voor alle noden van het gezin, hobby’s te 

bekostigen en heeft bovendien een kleine buffer voor 
periodes van tegenslag.

... kan zijn/haar boerderij en werking bekostigen, kan
instaan voor de menselijke noden van het gezin en heeft

ook een kleine buffer voor periodes van tegenslag.

... kan zijn/haar boerderij en werking bekostigen en kan 
instaan voor de menselijke noden van het gezin (ook 

onderwijs, gezondheidszorg…).

... kan zijn/haar boerderij en werking bekostigen en kan 
instaan voor de basisnoden van het gezin (voedsel, 

huisvesting, kledij, …)

... kan zijn/haar boerderij en werking bekostigen en kan 
voorzien in zijn eigen basisnoden (voedsel, huisvesting, 

kledij, …).

... verdient voldoende om zijn/haar boerderij en werking
te bekostigen.

Kennis van leefbaar inkomen bij OWW-vrijwilligers
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Wat de eigen inschatting betreft vindt 64% van de respondenten dat ze een goede kennis 
hebben over zorgplicht en leefbaar inkomen. Dat is globaal gezien een lichte overschatting. 
Bij mannen en vrouwen zit dit op hetzelfde niveau: 65% van de vrouwen en 63% van de 
mannen vinden dat ze een goede kennis hebben van leefbaar inkomen en zorgplicht. 
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Kennis over zorgplicht en leefbaar inkomen Frequentie % 
Helemaal niet 9 2% 
Niet 184 34% 
Wel 321 58% 
Helemaal wel 34 6% 
totaal 548 100% 

 
Hoe doen vrijwilligers hun kennis op? 
 
De respondenten (n= 548) doen hun kennis op via verschillende bronnen. Waarbij het FAIR-
magazine, de elektronische nieuwsbrief en de specifieke brochures de top 3 uitmaken. 
 
Informatiebron Freq % 
Via het FAIR magazine 212 39% 
Via Wereldwinkelnieuws (elektronische nieuwsbrief) 181 33% 

Via specifieke brochures (bv Cacao of Koffie brochure) 177 32% 

Door de communicatie via copain 151 28% 
De informatie werd gedeeld in de vrijwilligersvergadering in onze groep 124 23% 

Via de oww.be website 100 18% 

Video’s van Oxfam- Wereldwinkels 81 15% 

Een presentatie of een vorming van een medewerker van het Nationaal 
Secretariaat 

76 14% 

Vormingen/informatie die ik kreeg van een andere vrijwilliger 46 8% 

Andere 41 7% 
Via de Digizine 33 6% 
Ik nam deel aan de webinar Bite To Fight 29 5% 

Via een andere elektronische nieuwsbrief, specifieer welke 16 3% 
 
Wat belet vrijwilligers om zich verder te verdiepen? 
 
Met stip op de eerste plaats geven 21% van de respondenten aan dat ze niet alle details 
hoeven te kennen. Van degene die aangeven zelf “geen of weinig kennis te hebben” is dat 
59%.  Gebrek aan tijd (9% en 25%) en de hoeveelheid aan informatie (9% en 25%) 
vervolledigen de top 3. 
 
Het is ook interessant dat slechts 5% aangeeft dat de verplaatsing om naar vormingen of 
vergaderingen te komen een drempel is, terwijl we zouden verwachten dat bij een lokaal 
verankerde beweging dit meer naar voor zou komen als uitdaging. Zo was het onmogelijk 
gebleken voor de evaluatie om focusgroepen te organiseren voor de vrijwilligers. Anderzijds 
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wordt door de staf van OWW aangegeven dat heel wat vormingen ook worden gegeven op 
het meer lokaal niveau van de regio, waardoor dit niet altijd als drempel zal spelen. 
 
 

Opgegeven reden aantal 
% van 
totaal 

% van 
“geen 
kennis” 

Ik sta achter OWW en hun missie maar hoef hiervoor niet alle details 
te kennen 117 21% 60% 
Gebrek aan tijd 49 9% 25% 
Door de hoeveelheid aan informatie weet ik niet meer waar te 
beginnen 49 9% 25% 
Ik wil wel meer kennis opbouwen, maar vind de huidige informatie 
te complex 28 5% 14% 
De verplaatsing om naar vormingen of vergaderingen te komen is 
voor mij een drempel 27 5% 14% 
Andere 9 2% 5% 
Geen idee waar ik de informatie zou vinden 8 1% 4% 
Ik kan niet goed overweg met de computer en informatie komt 
meestal via mail/internet 7 1% 4% 

 
Waarom zijn OWW-vrijwilligers eigenlijk vrijwilliger? 
 
De helft zet zich bij Oxfam in omdat ze zich voor een goed doel willen inzetten, de andere 
helft zet zich in om dat het specifiek voor Oxfam Wereldwinkels is. De respondenten geven 
aan dat ze eerder vrijwilliger zijn omwille van de waarden van OWW dan dat ze gewoon iets 
nuttig willen doen.   
 
 

 
 
 
 
 

51%49%

Waarom ben ik vrijwilliger

Ik zet me graag
in als vrijwilliger
voor een goed
doel

Ik zet me graag
in als vrijwilliger
voor Oxfam
Wereldwinkels 70%

30%

Waarom ben ik vrijwilliger?

Ik zet me in als
vrijwilliger omdat
ik de waarden van
Oxfam
Wereldwinkels
volledig
onderschrijf

Ik zet me in als
vrijwilliger omdat
ik iets nuttigs wil
doen.
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Welke relatie zien we tussen attitude en gedrag bij de respondenten? 
 
Om deze relatie te bekijken zetten we alle cijfers in één tabel samen. Onder gedrag 2019 en 
attitude 2020 staan de frequenties van de antwoorden beschreven. Onder netto resultaat zie 
je het verschil tussen het aantal 2020 verminderd met het aantal 2019. Onder de kolom relatie 
zie je het verschil tussen degene die in 2019 aangeven het gedrag gesteld te hebben en 
hoeveel er uit die categorie alleen verdwijnen, zonder de instroom mee op te tellen. Dit doen 
we omdat je dan een zicht krijgt op hoe sterk de uitval is bij degenen die het echt hebben 
ervaren. 
 

Changemakers 
Gedrag 
2019 

Attitude 
2020 

Netto 
result. 

Relatie 

Klanten aanspreken in de wereldwinkel en hen 
informeren 408 391 -17 -37 
Berichten delen op sociale media 154 122 -32 -42 
Informatie delen of bespreken met vrienden/familie 241 216 -25 -54 
Publicaties uitdelen of bussen (fair magazine, 
brochures, flyers,…) 268 218 -50 -79 
Een infostand bemannen 178 157 -21 -60 
Leerkrachten informeren (in de wereldwinkel, op 
school of door informatiemateriaal uit te delen) 69 80 +11 +31 
Vormingen geven aan scholieren 85 88 +3 +21 
Debatten en info avonden organiseren 34 40 +6 +20 
Informatie delen met de lokale pers 51 39 -12 -20 
Lokale beleidsmakers hierover aanspreken 66 65 -1 -19 

 
Als we dat toepassen op klanten aanspreken in de wereldwinkel dan zien we het volgende: 
 
In de totale balans zien we dan dat de intentie om klanten aan te spreken in de wereldwinkel 
licht daalt (-17). Hier zitten ook mensen bij die dit vorig jaar nog niet deden, en nu de intentie 
hebben om dat wel te doen. Als het puur gaat over de 408 mensen die in 2019 klanten hebben 
aangesproken , en dat niet meer willen doen in het komende jaar, dan gaat dat over 37 cases. 
Dat wil zeggen dat er een daling kan verwacht worden van een kleine 10% qua 
“changemaker”-engagement in de winkel. Qua geografische spreiding is dat voor Antwerpen 
12 cases, Brussel 1 case, Limburg 4 cases, Oost-Vlaanderen 11 cases, Vlaams Brabant 7 cases 
en West-Vlaanderen 2 cases. Het gaat over 15 mannen, 19 vrouwen en 3 X. En 23 cases zitten 
in de cluster van 61+.  
 
De sterkste daling in gedragsintentie zien we bij het uitdelen van publicaties of bussen van fair 
magazine en brochures of flyers. In het globale beeld is dit een daling van 50. Maar als je kijkt 
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naar degenen die dat vorig jaar deden (268) en dat in de toekomst niet meer willen doen. Dan 
kom je op 79 cases uit. Dat is een te verwachten daling van meer dan 41% ten opzichte van 
de huidige uitdelers en bussers. Dat maar voor een stuk wordt opgevangen door vrijwilligers 
die de intentie hebben om als nieuwe uitdelers en bussers aan de slag te gaan. Ook bij het 
bemannen van een infostand (-60) en bij het informatie delen of bespreken met de familie (-
54) geven de respondenten een stevige daling aan. Er is door de gedragsintenties bij andere 
vrijwilligers de verwachting dat dat deels opgevangen wordt. 
 
We zien ook 3 stijgers. Ook hier hebben we een netto-resultaat wat het verschil is tussen 
attitude 2020 en gerapporteerd gedrag 2019. En hebben we een kolom die de relatie tussen 
attitude en gedrag nuanceert. In de “relatie-kolom” willen we nagaan hoe sterk dat de 
aantrekkingskracht is van dit handelingsperspectief en rekenen we alleen de nieuwe mensen 
zonder de uitvallers er af te trekken. Dit geeft een indicatie over hoeveel mensen hun attitude 
moeten waarmaken om de netto-stijging te kunnen realiseren. Dus voor vorming geven aan 
scholieren zie je dat 85 mensen dit gedaan hebben en dat 88 mensen dit volgend jar willen 
doen. Een stijging van 3 vrijwilligers voor die functie. Maar als we kijken naar hoeveel mensen 
dat vorig jaar niet deden en dat nu wel willen doen, dan gaat dat over 21 vrijwilligers. Dat wil 
dus zeggen dat als je een stijging van 3 wil hebben, dat er 21 mensen daadwerkelijk hun 
gedragsintentie moeten waarmaken op die functie. 
 
Op welke manier beïnvloeden de 4 clusters van gedragsantecedenten de vrijwilligers? 
 
Er zijn voor externe drivers, interne drivers, feedback mechanismen en schaarste telkens 
stellingen gepresenteerd waar men een score op kon geven van 1 tot 5. Van helemaal niet 
eens tot helemaal eens. Door de verdeling over de respondenten te bekijken kan je op een 
staafdiagram met kleuren zien hoe het antecedent voor gedrag werkt in die steekproef van 
vrijwilligers. Een verdeling eerder naar links met veel geel, oranje en rood wijst op een stelling 
waarmee die steekproef aan vrijwilligers het eerder niet eens is. Een verdeling met het 
zwaartepunt naar rechts met de tinten groen wijst op een stelling waarmee de steekproef aan 
vrijwilligers het eerder eens is. Door enkele uitspraken van de extremen mee te geven 
illustreren we wat dat concreet kan betekenen. 
 
Externe drivers van gedrag 
 
Ervaren vrijwilligers een positieve stimulans van hun gelijken (peers)? Met peers bedoelen 
we de onmiddellijke omgeving, vrienden, collega’s, familie,…? 
 
De spreiding van de antwoorden is normaal verdeeld met een belangrijke groep die twijfelt 
en het eerder  als negatief ervaart. 
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Enkele commentaren van de respondenten illustreren dit gevoel: 
 

“ik ervaar druk omdat zonder mijn engagement oww bijna zeker verdwijnt in onze 
gemeente” 
 
“Er is weinig druk om vrijwilligerswerk te doen, ... integendeel…” 
 
“Het blijkt zelfs in mijn directe omgeving moeilijk mensen te laten warm lopen voor 
OWW” 
 
“ik ervaar vooral onverschilligheid, of hoogstens beleefde interesse” 
 
“Weinig interesse en soms zelfs negatieve commentaar” 

 
Degene die eerder een  van hun peers voelen, geven vooral quotes aan die wijzen op een 
sterke of hechte ploeg in de wereldwinkel. Ze lijken een eigen zichzelf steunende bubbel te 
creëren of er al in te zitten: 
 

“verschillende familieleden zijn medewerker” 
 
“We hebben een heel goeie ploeg” 
 
“Steun door gesprekken met enthousiasme van de vrijwilligers /vrienden” 
 
“Als team vrijwilligers stimuleren we elkaar!” 

 
Gezien de spreiding van de antwoorden eerder middenlinks zit, kunnen we besluiten dat er 
bij een belangrijke cluster aan respondenten eerder geen aanmoediging van de peers komt. 
Degene die die aanmoediging wel ervaren, ervaren die vooral door de hechte lokale OWW-
groep. 
 
Het volgende aspect waar we naar kijken als externe drivers is hoe vrijwilligers aanvoelen dat 
de samenleving naar hun als OWW-vrijwilliger kijkt.  Deze perceptie van een sociale norm 
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wordt bepaald door wat mensen ervaren in contact met anderen dan hun eigen onmiddellijke 
omgeving en door exposure aan bijvoorbeeld klassieke media en sociale media. 
 

 
 
Het is uit de spreiding van de antwoorden helder te lezen dat men eerder geen aanmoediging 
ervaart vanuit de samenleving om vrijwilliger te zijn bij OWW. Men geeft hier echter praktisch 
geen verklaring hiervoor, wanneer er om gevraagd wordt. We kunnen wel verwachten dat dit 
een eerder negatief effect kan hebben op het engagement van de vrijwilligers. 
 
Een laatste aspect van de externe drivers is de vraag of er voldoende opportuniteiten 
geboden worden door OWW om een rol als multiplicator op te nemen. In spreiding van de 
antwoorden is duidelijk te zien dat de vrijwilligers ervaren dat dat goed zit.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Interne drivers van gedrag 
 
De interne drivers van gedrag zijn elementen van intrinsieke motivatie van de vrijwilligers.  
 

0

50

100

150

200

250

1 2 3 4 5

enabling social norm? (n=548)

1

2

3

4

5

0

50

100

150

200

250

300

350

1 2 3 4 5 (leeg)

experience opportunities by OWW to be 
an multiplicator (n=548)

1

2

3

4

5

(leeg)



 

 40 

 
 
Er lijkt bij het merendeel van de 
vrijwilligers een gevoel van 
autonomie te zijn bij het engagement 
voor OWW. Er worden praktisch geen 
extra verklaringen gegeven voor het 
geven van deze scores.  
 
 
 
 

 
 
 

Er is een sterk gevoel bij 
vrijwilligers dat als ze iets 
doen voor OWW dat ze 
ergens bijhoren. Hier 
worden vooral positieve 
quotes in de enquête 
bijgegeven die de indruk 
geven dat men zich 
vooral verbonden voelt 
met de lokale groep.  
 
 
 

 
“Ik voel mij bij een groep behoren waar ik graag bijhoor.” 
 
“…en dan vooral bij de lokale groep” 

 
In 1 geval houdt het zelfs de gedragsintentie om te stoppen tegen om echt te stoppen als 
vrijwilliger:  
 

“Ik werk al 40 jaar voor Oxfam Wereldwinkels, als vrijwilliger, ik zou eigenlijk graag 
eens iets anders doen, of gewoon meer tijd hebben, maar er zijn geen jonge mensen 
om de zaak aan door te geven, en de ouderen, mijn leeftijdsgenoten, laat ik niet 
graag in de steek” 
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Vrijwilligers voelen 
zich ook competent 
als ze zich inzetten 
voor OWW. Bij de 
lage scores worden 
praktisch geen 
verklaringen 
gegeven. Uit quotes 
bij de hoge scores 
blijkt dat er veel 
types competenties 
aangesproken 
worden. 
 

 
“Ik doe nogal wat administratie en financies (facturen maken en betalingen, niét de 
boekhouding) en dat loopt prima!” 
 
“Ik kan veel winkel gebonden problemen oplossen.” 
 
“ik ben in staat de klanten te bedienen en zo nodig te informeren; en flyers verdelen 
of magazines bussen kan ik ook” 
 
“Gelukkig zijn er voldoende competenties in de groep, want een winkel beheren is een 
serieuze klus. Mijn bijdragen zijn nogal van praktische aard: winkel open houden, 
allerlei karweitjes, ...” 

 
Schaarste aan tijd en middelen 
 
De OWW-vrijwilligers voelen zich niet echt in belangrijke mate gehinderd door tijd en 
middelen om vrijwilliger te zijn.  Bij de lage scores lijkt het vooral over tijd te gaan. Wat 
logischerwijze één van de belangrijkste assets van vrijwilligers is. In één enkele maal ging het 
ook over het werkingsbudget dat aan de lage kant zou zijn. 
 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

1 2 3 4 5

Feeling of competence

1

2

3

4

5



 

 42 

 
 
 
De feedback mechanismen 
 
Als vrijwilligers het gevoel krijgen dat het fijn is wat ze doen, gaan ze geneigd zijn verder 
vrijwilligerstaken op te nemen. 
 

Het effect van het vrijwilliger zijn 
voor OWW voelt volgens de 
spreiding van de antwoorden 
vooral aangenaam. 
 
“steeds leuke contacten. zowel 
tussen de Wereldwinkeliers als 
met de klanten.” 
 
“geeft mij een goed gevoel dat ik 
ten minste mijn steentje bijdraag” 
 
 

 
“het is fijn en geeft een goed gevoel om toch iets te kunnen in deze wereld van 
onverschilligheid” 

 
Als vrijwilligers het gevoel krijgen dat wat ze doen ook een verschil maakt dan gaan ze 
geneigd zijn verder hun rol te spelen. 
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De spreiding van de antwoorden van de vrijwilligers geeft aan dat ze een gevoel hebben dat 
ze een verschil maken. Een belangrijk maar veel kleiner deel twijfelt er aan of denkt eerder 
van niet. 
 

“toch meer 'druppel op hete plaat'-gevoel” 
 
“We hadden ons al lang overbodig moeten gemaakt hebben. Het tegendeel is waar.” 
 
“ik ervaar het niet, ik hoop het wel” 

 
Degene die positief antwoorden verwijzen naar specifieke feedback momenten: 

 
“Ik bezocht de afgelopen jaren verschillende partners in Vietnam, Chili en Zuid Afrika. 
Door met hen te praten kreeg ik een goed beeld wat eerlijke handel voor hen betekent.” 
 
“We lezen dat de acties zinvol zijn” 

 
Vergelijking “OWW-forever”-profiel versus “OWW-or-whatever”-profiel. 
 
We peilden naar 2 keer 2 keuzes qua motivaties om vrijwilliger te worden. Vandaaruit 
construeren we  2 profielen. Het eerste profiel bestaat uit vrijwilligers die zich willen inzetten 
voor een goed doel, eerder dan specifiek voor OWW en dat doen omdat ze zich nuttig willen 
maken, eerder dan dat ze de waarden van OWW onderschrijven. We dopen dit profiel “OWW-
or-whatever”. Het tweede profiel bestaat uit vrijwilligers die zich specifiek willen inzetten voor 
OWW en dat ook doen omdat ze de waarden onderschrijven van OWW eerder dan zich 
gewoon nuttig willen maken. We dopen dit profiel “OWW-forever”. Vervolgens gaan we na of 
er een verschil te zien is qua samenstelling naar leeftijd, geslacht en of er een verschil te zien 
is naar de elementen uit het wavemaker-model. 
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Er zijn duidelijk meer OWW-forever profielen bij de respondenten. De verdeling over gender 
verloopt niet significant anders. 
 

 profiel “OWW- or-whatever” profiel “OWW-forever” 
Gender frequentie frequentie 
Vrouwen (V) 65 62% 140 66% 
Mannen (M) 36 34% 67 32% 
X 1 1% 2 1% 
(leeg) 3 3% 3 1% 
totaal 105 100% 212 100% 

 
De verdeling over leeftijd en gender toont ook geen opvallende verschillen naar verdeling. Het 
zou kunnen lijken dat het OWW-forever-profiel vooral bij ouderen te vinden is, maar ook in 
de “or-whatever” is er een oververtegenwoordiging van 61+. Dus dat verschil gaat niet echt 
op. 
 

 profiel “OWW- or-whatever” profiel “OWW-forever” 
leeftijd Naar gender % Naar gender % 
19-30 1 X 1% 2M + 1V 1% 
31-45 5M + 4V 9% 2M + 7V + 1X 5% 
46-60 5M + 18V 22% 15M + 27V + 1 x + 2 

(lege) 
21% 

61-75 25M + 43V + 3 (lege) 68% 47M + 99V  68% 
75+ 1 M 1% 1M + 6V + 1 (lege) 4% 
Totaal 105 100% 212 100% 

 
Wat wel interessant is, is het verschil in de scores op de wavemaker-elementen tussen de 
twee profielen. De scores worden berekend als de proportie van respondenten die voor een 
specifiek item een 4 of 5 gescoord hebben. Elk item is zo geformuleerd dat een score van 4 of 
5 een indicatie is dat “het goed zit” bij de respondent voor dat item. 
 

Wavemaker-element profiel “OWW- or-
whatever” 

profiel “OWW-forever” 

Autonomie ervaren 72,4% 86,8% 
Ergens bij horen 71,5% 88,7% 
Competent voelen 65,8% 86,3% 
Geen schaarste (tijd, geld) 74,3% 78,3% 
Positive peer pressure 15,3% 33,9% 
Positieve sociale norm 12,4% 21,2% 
Opportuniteit door OWW 53,2% 79,7% 
Feedback: aangenaam 84% 93,4% 
Feedback: het maakt een 
verschil 

40% 68,4% 
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Dit betekent dat bijvoorbeeld voor het element autonomie 86,8% van de respondenten in het 
OWW-forever-profiel het eens of helemaal eens zijn met de stelling: “Ik ervaar voldoende 
autonomie om iets te doen voor Oxfam Wereldwinkels”. Binnen het OWW-or-whatever 
profiel is dat aanzienlijk lager, namelijk 72,4% van de respondenten zijn het daarmee eens of 
helemaal mee eens. 
 
In het algemeen scoort het “OWW-forever-profiel” hoger op alle elementen (zie de 
vetgedrukte cijfers). De aandachtspunten binnen het “OWW-forever-profiel” zijn vooral het 
niet ervaren van aanmoediging vanuit de peers en vanuit de brede samenleving om vrijwilliger 
te zijn voor OWW. Ook het feedbackmechanisme dat de engagementen als vrijwilliger een 
verschil maken is een aandachtspunt.  
 
Bij het “OWW-or-whatever-profiel” zijn de scores beduidend lager. In het geval van het 
ervaren van een feedback mechanisme over of men een verschil maakt, is de score zelfs veel 
lager. Het “OWW-forever-profiel” is dubbel zo groot qua omvang. En hun motivatie om het 
echt te doen voor OWW en de waarden van OWW volledig te onderschrijven gaat samen met 
een veel  hogere proportie van vrijwilligers die wel aanmoediging krijgen van hun peers  
(33,9% versus 15,3%) en vanuit de brede samenleving (21,2% versus 12,4%). Waarom dat zo 
is, is moeilijk te achterhalen. Is het alleen omwille van hun overtuiging, dat ze meer 
aanmoediging ervaren vanuit de samenleving en hun peers? Of slagen ze er beter in om meer 
gelijkgestemden om zich heen te verzamelen, waardoor meer aanmoediging ervaren? Of een 
beetje van beiden? Binnen het bestek van deze evaluatie is het niet mogelijk hier dieper op in 
te gaan. Dit inzicht kan een aanleiding zijn om dit in de nabije toekomst verder te 
onderzoeken. 
 
Vergelijking “jong-profiel” versus “oud-profiel” 
 
Zien we verschillen tussen jonge(re) vrijwilligers en oude(re) vrijwilligers? Omdat na te gaan, 
deelden we de respondenten in 2 groepen: een groep van 19 tot 44 die we eenvoudigweg het 
“jonge profiel” doopten en de 45+ die we dan het “oude profiel” doopten. 
 

Profiel leeftijd Naar gender Totaal 
Jong 19-44 14M + 33V + 2X 50 
Oud  45 + 162M + 325V + 3X + 8 (lege) 498 

 
Het oude profiel is bijna 10 keer zo groot qua omvang dan het jonge profiel. Dus percentages 
moeten vooral voor het jonge profiel met een korrel zout genomen worden. Toch zien we ook 
hier interessante verschillen 
 

Wavemaker-element Jonge profiel Oude profiel 
Autonomie ervaren 82% 79,9% 
Ergens bij horen 82% 83,5% 
Competent voelen 78% 78,3% 
Geen schaarste (tijd, geld) 41% 76,7% 
Positive peer pressure 27% 27,7% 
Positieve sociale norm 18% 17,6% 
Opportuniteit door OWW 72% 66,3% 
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Feedback: aangenaam 94% 89,9% 
Feedback: het maakt een 
verschil 

50% 60% 

 
Het jonge profiel ervaart wel schaarste aan tijd, terwijl het oude profiel dat niet echt ervaart. 
Ze ervaren beiden op gelijke wijze weinig aanmoediging vanuit de eigen kring en vanuit de 
bredere samenleving. Het belangrijkste verschil is dat het jonge profiel wel aandacht vraagt 
voor meer en betere feedback over het verschil dat hij of zij als vrijwilliger maakt. Het oude 
profiel vraagt die aandacht ook, maar dit is toch sterker nog aanwezig bij de jonge profielen. 
 
Conclusie: Wat is het nut van deze bevraging voor deze evaluatie? 
 
Bij het beantwoorden van vragen over de effectiviteit en de impact van het programma (zie 
verder), proberen we na te gaan of deze factoren extra verklaring bieden voor het al dan niet 
stellen van gedrag als multiplicator. 
 
Als we naar alle respondenten kijken kunnen we besluiten dat een eerder negatief 
gepercipieerde sociale norm en weinig aanmoediging vanuit de eigen peer group (collega’s, 
vrienden, kennissen) een negatieve impact hebben op de vrijwilligers. Deze externe drivers 
van gedrag zijn belangrijk om in het oog te houden naar de toekomst voor de gehele groep 
vrijwilligers. Bij het jonge profiel en het oude profiel lijkt dit op dezelfde manier door te wegen. 
De respondenten die voor OWW kiezen omwille van OWW (en niet voor een ander goed doel) 
en die aangeven de waarden van OWW volledig te onderschrijven, zijn hier wel beter tegen 
bestand dan het “OWW-or-whatever-profiel”. Dit is een indicatie dat als mensen ergens in 
geloven, ze minder snel van hun stuk gebracht worden door weerstand. Maar het is geen 
bewijs dat ze daarom net sterker gemotiveerd worden. 
 
Voor een duurzame en versterkte motivatie moeten de feedback-mechanismen wat het 
effect betreft van hun acties als vrijwilliger versterkt worden. Dit is zeker een aandachtspunt 
voor het jonge profiel, bij dit profiel is de proportie die het gevoel hebben dat ze een verschil 
maken met 50% veel te laag. Het “OWW-forever-profiel” vraagt daar zeker ook aandacht voor. 
68,4% van de respondenten in dat profiel is het eens met de stelling “Ik ervaar dat als ik iets 
doe voor Oxfam Wereldwinkels dat dat een verschil maakt”. Dat is beter dan de andere 
profielen en dan het geheel van de respondenten. Maar dat is nog steeds te weinig. Zo een 
feedback-mechanisme moet de waarborg zijn dat genoeg mensen duurzaam gemotiveerd 
blijven. Wat wel opvalt is dat iedereen het wel leuk lijkt te vinden om OWW-vrijwilliger te zijn. 
Houden zo. 
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4. Evaluatie volgens DAC-criteria. 
 
Relevantie en coherentie. 
 
Onderzoeksvragen 
 

1. Welke evoluties tonen de actuele relevantie van het campagneverhaal van OWW 
aan? 

2. Verloopt de campagne coherent volgens de afspraken in het Gemeenschappelijk 
Strategisch Kader? 

 
De relevantie van het campagneverhaal van OWW 
 
Bij OWW is men zich sterk bewust van een veranderende context en de noodzaak van het 
herdefiniëren de rol van OWW in die context. OWW heeft via een participatief proces – Fair 
Trade beweging in transitie (FIT) - van maart 2017 tot januari 2018 haar eigen werking breed 
in vraag gesteld. Wat als OWW voortrekker wil blijven? Wat moet OWW dan doen? OWW wil 
een systeemveranderaar zijn en daarom kiest OWW er bewust voor  

• Om zelf vanuit OFT  handelsrelaties 4 te voeren met een focus op cacao en koffie. 
• Om leefbaar inkomen in te voeren als concept 
• Om zorgplicht (due diligence) expliciet deel te laten maken van het verhaal. 

 
OWW onderscheidt zich van andere spelers door een narratief naar voor te schuiven waarin 
de overheid een belangrijke rol heeft te spelen. De marktwerking is niet perfect. De overheid 
moet wijzen op de verantwoordelijkheden van bedrijven die een zorgplicht hebben naar de 
zwakste spelers in de supply chain. Het bekende Tony’s Chocolonely is zo een andere speler, 
zij hebben eerder een narratief dat uitgaat van de sterktes van de marktwerking en richten 
zich vooral op volumeverhoging. 
 
Zorgplicht is een richtlijn, maar nog geen harde wet. Er bestaan momenteel VN en OESO-
richtlijnen inzake zorgpluct voor bedrijven maar deze kunne nog niet worden afgedwongen. 
OWW pleit ervoor dat de impelmentatie op nationaal en Euroipees niveau rigoureuzer moet 
verlopen en wettelijk verankerd wordt. Er wordt op internationaal niveau wel gewerkt aan 
een bindend verdrag voor mensenrechten en bedrijven. Colombia en Ecuador zijn daar de 
trekkers. Maar de EU stelt zich terughoudend op.  
 
Tegelijk werkt OWW op de prijs. Ze stellen vast dat de traditionele Fair trade beweging op 
grote schaal niet zo heel veel veranderd heeft. Het Fair Trade minimum voor cacao 
bijvoorbeeld ligt nu onder de marktprijs. Chocolade blijkt dus veel te goedkoop, net als de 
koffie. Zelfs de chocolade en koffie waar een fair trade label aanhangt voldoet nog niet. Bij 
OWW is het uitgangspunt dat een KLP goed moet kunnen leven van het inkomen dat hij of zij 
uit de productie van cacao haalt. Daarom voert OWW mee het concept leefbaar inkomen in.  
 

 
4 Handelsrelaties zitten niet in het mandaat van OWW maar bij OFT – de focus van OWW bij de 
ontwikkelingspartners ligt ook voornamelijk op coöperaties die koffie en cacao produceren (daarnaast ook nog 
projecten met thee, rijst en wijn partners maar die zijn kleiner) 
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OWW werkt mee in het Beyond Chocolate verhaal om het engagement van de 
chocoladesector op een uniek niveau te zetten. En nu 1 jaar later hebben ze bij OWW de 
indruk dat er toch een discoursverandering is. OWW blijft echter voorzichtig. Als grote 
bedrijven zorgplicht beginnen omarmen, gaan ze zelf de regels bepalen en kan het zijn dat de 
kosten worden doorgeschoven naar de zwakkeren in de keten. En dan komt het belang van 
de rol van de overheid weer naar voor. 
 
Zorgplicht en leefbaar inkomen zijn de elementen in een pril verhaal dat start van een gedegen 
analyse, maar waarbij de oplossingen nog niet volledig helder zijn. Vanuit een 
transitiegedachte zal OWW beginnen met een pilootproject om na te gaan hoe OWW de KLP 
een leefbaar inkomen kan bezorgen. Dit heeft ook een impact op het campagnewerk van 
OWW, waar wereldwinkeliers en alle geledingen binnen de organisatie mee aan de slag 
moeten. Want welk verhaal vertelden we dan vroeger? Klopte dat verhaal niet? Zullen 
vrijwilligers dit nog begrijpen? 
 
De diensthoofden van campagne en communicatie, beweging en van politiek/zuid zijn zich 
bewust van die mogelijke uitdaging. Enkele regiocoaches, die rechtstreeks met de vrijwilligers 
werken signaleren dit als mogelijke uitdaging voor de organisatie. Vanuit de dienst 
politiek/zuid werd dit verder gekaderd.  
 

“We hebben altijd een verhaal verteld dat klopte. De minimumprijs was de garantie 
voor een leefbaar economisch project. Maar een leefbaar inkomen gaat verder. Dat is 
een andere maatstaf. Deze nuances zijn belangrijk.” (Jonathan Matthyssen, Dienst 
politiek/zuid ) 
 

Het is interessant om vast te stellen dat deze mogelijke uitdaging van een nieuw verhaal in 
het geheel niet naar boven kwam bij de interviews met de vrijwilligers. Zij konden zich allen 
goed in het vernieuwde verhaal vinden en ze kenden het ook. Nochtans waren dezelfde 
vrijwilligers eerder gepolariseerd rond het al dan niet weggeven van producten 
(chocoladereep, chocopot) aan mensen als actiemodel. Ofwel waren ze expliciet voor met het 
argument dat je daardoor veel meer mensen over de vloer krijgt en dus de kans om het OWW-
verhaal te brengen verhoogt wordt. Ofwel waren ze expliciet tegen omdat men vindt dat het 
de relevantie van het hele verhaal van een leefbaar inkomen ondermijnt. Als prijs zo belangrijk 
is in het verhaal, waarom geven we dan iets gratis weg? 
 
Bij OWW is men zich hier ook sterk van bewust. Op aanraden van de commissie “verkoop en 
marketing” waar vrijwilligers en beroepskrachten samen zitten, werd toch verder gegaan met 
deze omruilactie5 omdat men aan zou voelen dat een meerderheid van de wereldwinkeliers 
hier voor te vinden zou zijn. Alter is van oordeel dat dit niet de relevantie van het verhaal moet 
ondergraven. Maar dat dit dan wel geduid moet worden waarom men ermee doorgaat. Onder 
de vraag naar de eficiëntie van het programma gaan we hier verder op in. 
 
Coherentie van het programma: De alignering met het GSK-Noord 
 

 
5 Deze omruilactie is niet gefinancierd vanuit DGD-middelen. Ze is bekostigd voor 50% door Oxfam Fair Trade 
(OFT) en voor 50% door de lokale groepen. 
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Het gemeenschappelijk strategisch kader Noord vraagt meer afstemming tussen organisaties 
die actief zijn in België. OWW stemt af met andere campagne-organisaties. Dit gebeurt vooral 
in de overlegmomenten met de koepel 11.11.11. Het engagement van OWW wordt bevestigd 
door Klaas Decorte van 11.11.11. OWW deelt op dat platform ook de eigen de geleerde lessen 
zoals het werken met een webinar om het campagne-thema zo breed en zo verdiepend 
mogelijk bij de vrijwilligers te krijgen. Er wordt ook afgestemd met Broederlijk Delen rond 
klimaat. En binnen de changemaker-campagne van 11.11.11 speelt OWW ook binnen de 
afspraken haar rol. Verder zijn er nog de samenwerkingen met de zusterorganisaties Oxfam 
Magasins du Monde waardoor de campagne ook weerklank krijgt in Franstalig België en 
tenslotte wordt er ook met Oxfam-Solidariteit samengewerkt rond human rights due diligence 
en zorgplicht. 
 
Conclusie 
 
De noodzaak van eerlijke handel staat buiten kijf. Het blijft relevant voor de positie van de KLP 
in het Globale Zuiden om hier aandacht aan te besteden. De relevantie van de campagne van 
OWW is volgens deze evaluatie nog versterkt door  

1. de aandacht te verschuiven naar leefbaar inkomen voor de KLP en de intentie om hier 
vanuit een transitiegedachte te beginnen met een pilootproject, daar uit te leren en 
proberen op te schalen.  

2. Aandacht te schenken aan zorgplicht. Wetgeving waaraan bedrijven zich moeten 
houden in de keten om de positie van die KLP te verbeteren. 

 
OWW doet ook op een coherente manier aan campagne door af te stemmen met 
gelijkgezinde organisaties en een kennis te delen met andere NGA’s in de sector.  
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Is OWW effectief in het bereiken van Resultaten 2 en 5? 
 
Onderzoeksvragen 
 

1. Is OWW on track in het behalen van de targets zoals vooropgesteld voor Resultaten 2 
en 5? 

2. Heeft een grotere proportie van de brede Vlaamse bevolking kennis van eerlijke 
handel en er een positieve attitude tegenover? 

3. Wat is de kennis bij vrijwilligers over leefbaar inkomen en zorgplicht en zijn er meer 
vrijwilligers met een positieve attitude om multiplicator te zijn? 

4. Wat is de baseline bij de brede Vlaamse bevolking over leefbaar loon, zorgplicht en 
hun attitude tegenover hun eigen verantwoordelijkheid om de situatie van KLP te 
verbeteren? 

 
De effectiviteit van OWW in het bereiken van Resultaat 2. 
 
Er is een herberekening van het aantal vrijwilligers doorgevoerd. Vóór 2017 werd het aantal 
vrijwilligers gemeten door het aantal vrijwilligers bij lokale groepen te bevragen in de jaarlijkse 
survey die door lokale groepen ingevuld wordt. Met de introductie van een 
onlinecommunicatie platform COPAIN en het achterliggende CRM-systeem meet men bij 
OWW het aantal vrijwilligers aan de hand van het aantal geregistreerde vrijwilligers in het 
CRM Systeem. Hierbij worden voornamelijk de traditionele vrijwilligers gemeten die rollen 
opnemen in de lokale winkels waarbij een groot deel van de taken gelinkt zijn aan het 
winkelgebeuren. Dit is de grootste groep van vrijwilligers die actief zijn in lokale 
wereldwinkelgroepen. 
 

R2 De vrijwilligersbeweging is gegroeid en inhoudelijk versterkt om haar 
multiplicatorrol te vervullen.  

Hyp Vrijwilliger zijn bij Oxfam-wereldwinkel is een aantrekkelijk 
handelingsperspectief. 
Vrijwilligers die beter gevormd / geïnformeerd zijn zullen beter in staat zijn 
hun rol als multiplicator op te nemen. 

INDICATOR Specifiek Baseline 
(2016) 

TTE 
(2019) 

EE 
(2021) 

1 Aantal vrijwilligers: lokale groep + 
Wereldwinkels op School +  niet-
winkel-jongeren 

8.137 (2015) 6.359 (2018) 
[ nieuwe 
baseline] 
6.283(2019)  

 

2 De vrijwilligers identificeren zich 
met OWW en voelen zich 
gewaardeerd 

80% is tevreden 86,4% (2018)  

3 Het aantal vrijwilligers dat 
deelneemt aan inhoudelijke 
activiteiten 

3.121 (2015) 2.073 (2019)  

Type activiteiten: Groepsbegeleiding en ondersteuning aan vrijwilligersgroepen; Regionale 
samenwerkings- vormen; Educatie en vorming; e-learning; wervingsacties; Interne 
(digitale e.a.) communicatie; Inspraak en participatie; Bewegingsdagen en evenementen; 
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Experimenten rond nieuwe vormen van vrijwilligerswerk en actiemodellen, 
wereldwinkelwerking, nascholingsdagen voor leerkrachten, faciliteren van vrijwilligers om 
doelgroepen (politici, media, andere organisaties, ...) te benaderen vanuit ons verhaal, 
standwerk  

 
OWW heeft in 2018 een nieuwe baseline gemaakt wat de vrijwilligers betreft. Vroeger werd 
het aantal vrijwilligers gemeten aan de hand van zelfrapportage door de lokale groepen. Nu 
kijken ze naar het aantal geregistreerde vrijwilligers in de CRM-database. Door deze nieuwe 
berekeningswijze vermoedt men dat dit een lager aantal en dus een onderschatting van het 
aantal vrijwilligers oplevert. In de komende jaren wordt werk gemaakt om de registratie te 
verbeteren. We hebben dus geen informatie over het feit of OWW de beweging verder 
verbreed heeft. 
 
Er nemen minder vrijwilligers in 2019 deel aan de inhoudelijke activiteiten van OWW ten 
opzichte van de referentiemeting in 2015. Er was een groot personeelsverloop in de 
bewegingsdienst die deze daling zou moeten verklaren. 2 grote publiekstrekkers zoals het 
Fair Forum en de Oxfam Day zijn niet georganiseerd omdat er niet genoeg beroepskrachten 
waren om dit in handen te nemen. Er waren langdurig afwezigen en de nieuwe krachten 
dienden zich nog in te werken. Ondertussen is er wel weer een vormingskalender 
opgemaakt voor 2020 en maakt OWW zich sterk vanaf nu ook met meer vrijwilligers  met 
verdiepende activiteiten te kunnen bereiken. 
 
De effectiviteit van OWW in het bereiken van Resultaat 5. 
 

R5 Meer inwoners van België  ̈hebben inzicht in de negatieve impact van WHR 
op KLP in het Zuiden en op het milieu en uiten dit naar politieke actoren  

Hyp De informatie die vanuit Oxfam-wereldwinkels de mensen bereikt stimuleert 
hen om hun steun te uiten voor een verandering van de handelsregels in het 
belang van kleine landbouwproducenten in het Zuiden.  
 

INDICATOR Specifiek Baseline 
(2016) 

TTE 
(2019) 

EE 
2021 

1 Het aantal keer dat burgers 
rechtstreeks bereikt worden 
door de OWW 
communicatiemiddelen 
(digitaal en gedrukt) of met 
het campagneverhaal 

2.593.523 
(2015) 

6.746.757 
(2019) 
 

 

2 De mate waarin respondenten 
inzicht hebben in de impact 
van oneerlijke handelsregels 
op KLP in het Zuiden 

92% heeft 
gehoord van 
eerlijke handel 
88% herkent de 
definitie 
42% vindt een 
goede kennis te 
hebben van 
eerlijke handel 

90% heeft 
gehoord van 
eerlijke handel 
84% herkent de 
definitie 
32% vindt een 
goede kennis te 
hebben van 
eerlijke handel 
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(2018) 
3 Het aantal bezoekers per jaar 

in de wereldwinkel 
100.331  96.619 (2017) 

93.527 (2018) 
92.685 (2019) 

 

4 Personen die zich uiten voor 
eerlijke handel via het 
jaarlijkse actiemodel 
(campagne) 

7454 
handtekeningen 
2015 

12.000 (2017) 
28.733 (2018) 
24.538 (2019) 

 

Type activiteiten: Groepsbegeleiding en ondersteuning aan vrijwilligersgroepen; Regionale 
samenwerkings- vormen; Educatie en vorming; e-learning; wervingsacties; Interne 
(digitale e.a.) communicatie; Inspraak en participatie; Bewegingsdagen en evenementen; 
Experimenten rond nieuwe vormen van vrijwilligerswerk en actiemodellen, 
wereldwinkelwerking, nascholingsdagen voor leerkrachten, faciliteren van vrijwilligers om 
doelgroepen (politici, media, andere organisaties, ...) te benaderen vanuit ons verhaal, 
standwerk  

 
Voor resultaat 5 zien we vooruitgang op de eerste indicator. Die wordt vooral verklaard door 
de metingen van online contact met het OWW-materiaal. We zien ook een enorme stijging 
ten opzichte van de baseline van personen die zich als changemaker uiten via het jaarlijkse 
actiemodel.  Het inzicht in eerlijke handel blijft stabiel bij het brede Vlaamse pubiek De 
achteruitgang die we zien tussen de cijfers van 2016 en 2018 is te licht om significant te zijn, 
de meting in 2020 zal belangrijk zijn om een beter zicht te krijgen.  
 
Tegelijk is er wel een trend dat het aantal bezoekers van de wereldwinkels achteruit gaat. Dit 
zou verklaard kunnen worden door het gebruiksgemak dat supermarkten bieden aan 
consumenten. Je vindt bij die retailers tegelijk ook alle andere zaken die je nodig hebt. Het 
kost extra moeite om naar de wereldwinkel te gaan en dat vormt een drempel ten opzichte 
van die grote spelers. 
 
Er is ook een mooie stijging te zien van mensen die zich uiten voor eerlijke handel via het 
jaarlijske actiemodel. 12.000 postkaarten in 2017, 28.733 handtekeningen op een petitie voor 
leefbaar inkomen in de cacao (2018) en vorig jaar in 2019 ondertekenden 24.538 mensen een 
postkaart voor de Beyond Chocolate coalitie om de beloftes waar te maken. 
 
De evolutie van kennis en attitude van de Vlaamse bevolking t.o.v. eerlijke handel. 
 

De Vlaamse bevolking 
en eerlijke handel 
Bron: iVox onderzoek 
voor ENABEL 

2014 2016 2018 

Kennis 85% heeft gehoord 
van eerlijke handel 
80% herkent de 
definitie 
/ vindt een goede 
kennis te hebben 
van eerlijke handel 

92% heeft gehoord 
van eerlijke handel 
88% herkent de 
definitie 
42% vindt een goede 
kennis te hebben 
van eerlijke handel 

90% heeft gehoord 
van eerlijke handel 
84% herkent de 
definitie 
32% vindt een goede 
kennis te hebben 
van eerlijke handel 
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Attitude 50% staat positief 
tegenover eerlijke 
handel 

42% staat positief 
tegenover eerlijke 
handel 

39% staat positief 
tegenover eerlijke 
handel 

 
We zien een positieve evolutie die van belang is te noteren: 51% van de Belgen kent Oxfam 
Wereldwinkels (2018). In 2014 en 2016 was dat nog stabiel op 41%. De kennis is in 2018 nog 
steeds groter dan in 2014. Maar de globale positieve attitude tegenover eerlijke handel gaat 
achteruit sinds 2014. Dat wil niet zeggen dat meer mensen tegen eerlijke handel zijn. Er is een 
grote groep (37% in 2018) die daar niet warm of koud van wordt. 74% van de Vlaams 
respondenten uit de iVOX-peiling voor ENABEL gaf in 2018 aan te hopen maar niet zeker te 
zijn dat eerlijke producten kopen, bijdraagt aan het respecteren van rechten van KLP. Dit is 
een indicatie dat er nog werk is aan het vinden van de juiste feedback mechanismen voor 
consumenten die fair trade producten kopen. 
 
De kennis en attitude van de OWW-vrijwilliger: een nieuwe baseline 
 
Er is een nulmeting gedaan bij de vrijwilligers voor de kennis over zorgplicht en leefbaar 
inkomen. 

• 55% geeft het correcte antwoord op wat leefbaar inkomen is 
• 58% geeft het correcte antwoord op wat zorgplicht is. 

 
Het FAIR-magazine, de elektronische nieuwsbrief en de specifieke brochures over het 
campagnethema zijn de belangrijkste bronnen van informatie waarmee de vrijwilligers die 
kennis op doen. 21% van de respondenten geeft aan dat ze niet alle details hoeven te kennen, 
waardoor ze zich niet verder verdiepen. Gebrek aan tijd (9%) en de hoeveelheid aan 
informatie (9%) vervolledigen de top 3 als hinderpalen om zich te verdiepen. 
 
De OWW-vrijwilliger is vooral vrijwilliger omdat hij of zij de waarden van OWW volledig 
onderschrijft, eerder dan dat het gewoon een opportuniteit is om iets nuttigs te doen. 
 
Er zijn bij specifieke belangrijke engagementen als multiplicator bij OWW een verminderd 
enthousiasme te ontdekken. Dit gaat over mensen aanspreken in de wereldwinkel, uitdelen 
van publicaties, bemannen van een infostand en het bespreken van de thema’s met familie 
en vrienden een stevige daling te merken qua intentie van engagement. Dit wordt niet altijd 
opgevangen door nieuwe gedragsintenties. En dit kan dus een toekomstige uitdaging worden 
voor OWW. 
 
Uit een verdere bevraging van de antecedenten van gedrag merken we dat de OWW-
vrijwilligers aangeven dat ze in belangrijke mate geen bevorderende sociale norm ervaren om 
OWW-vrijwilliger te zijn. Ook vanuit de eigen peer-groep wordt er geen positieve druk gevoeld 
om vrijwilliger te zijn. De interne drivers zitten dan weer zeer goed, ze voelen zich competent, 
ervaren autonomie in wat ze doen en ze krijgen echt het gevoel dat ze ergens bijhoren. Er 
wordt niet echt schaarste aan tijd en middelen ervaren. En ten slotte krijgen mensen een 
aangenaam gevoel bij het vrijwilliger zijn voor OWW en hebben ze in het merendeel het 
gevoel dat het een verschil maakt. Er is wel een klein maar niet onbelangrijk aandeel van de 
respondenten dat twijfelt aan het gegeven of er een verschil wordt gemaakt door hun 
vrijwilligerswerk. 
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De kennis en attitude bij het brede Vlaamse publiek: nieuwe baseline 
 
Er is een nulmeting voor de kennis over leefbaar inkomen en zorgplicht bij een representatieve 
steekproef van de Vlaamse bevolking: 

• 31,6% antwoordt correct op de vraag wat leefbaar inkomen is. 
• 27,7% antwoordt correct op de vraag wat zorgplicht is. 

 
56,8% van de mensen zijn het er mee eens dat ze een verantwoordelijkheid dragen wat het 
verbeteren van de situatie van KLP betreft. Slechts 8% is het er niet mee eens. 
 
Deze attitude vertaalt zich matig door naar een hoger percentage qua gedragsintentie voor  

• het deelnemen aan een OWW-activiteit: 19,6% zou dit zien zitten. (11,3% deed het al) 
• een eenmalige gift storten aan OWW: 13% zou dit zien zitten (3,8% deed het al) 
• een petitie van OWW tekenen: 27,3% zou dit zien zitten (10,5% deed het al) 
• zich informeren via de website of publicaties: 22,3% zou dit zien zitten (15,9% deed 

het al) 
• informatie delen met anderen via het (professionele netwerk): 10,2% zou dit zien 

zitten (5,6% deed het al) 
 
Deze attitude vertaalt zich evenwel niet in dezelfde mate naar het meest laagdrempelige 
gedrag namelijk koopgedrag: 

• 31,7% van de bevraagden geeft aan naar de Wereldwinkel geweest te zijn om fair trade 
producten te kopen.  

• 37,1% van de bevraagden geeft aan fair trade producten te kopen in de supermarkt. 
 
Geheel tegen verwachting in geeft telkens een kleinere proportie van de bevraagden aan dat 
ze dat koopgedrag gaan herhalen. 

• 22,6% geeft aan in de toekomst naar de Wereldwinkel te gaan om fair trade producten 
te kopen.  

• 23% geeft aan in de toekomst faire trade producten te kopen in de supermarkt. 
 
Tot slot. Hoewel het merendeel van de bevraagden geen vrijwilliger wil worden, vinden we 
tevens tegen verwachting in bij deze respondenten het meeste potentieel bij de categorie 34 
jaar en jonger. En het minste potentieel bij de categorie 55 jaar en ouder. Dit komt niet 
overeen met de spreiding van leeftijd bij de huidige OWW-vrijwilligers. Zou dit betekenen dat 
er echt vooral potentieel zit bij jongeren om zich in te zetten voor OWW? Dat is verder uit te 
zoeken in de praktijk. 
 
Conclusie 
 
Er is geen informatie om te oordelen of OWW daadwerkelijk de beweging verbreed heeft. 
Door op een andere manier de gegevens bij te houden is er een daling van het aantal 
vrijwilligers, maar dat zou dan een onderschatting zijn. De vrijwilligers geven wel aan meer 
tevreden te zijn dan aan het begin van het programma. Qua verdiepende activiteiten is er een 
terugval waar te nemen. Bij OWW wijten ze dit aan het uitvallen van personeelsleden en het 
hoge verloop in de organisatie. OWW geeft een goede indruk dit nu onder controle te hebben 
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en de laatste jaren van het programma zullen hierin uitwijzen of die goede indruk ook in 
meetbare en kwaliteitsvolle resultaten kan omgezet worden. 
 
Het positieve is dat steeds meer mensen over eerlijke handel gehoord hebben en in contact 
komen met OWW om er iets meer over te weten komen. Vooral het online contact is 
toegenomen. De mensen die zich uiten voor eerlijke handel neemt in globo ook toe als we 
naar de referentiemeting kijken. Wat wel zorgen kan baren is het dalend aantal bezoekers van 
de wereldwinkels. 
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Is OWW efficiënt in de inspanningen om resultaten 2 en 5 te bereiken? 
 
Onderzoeksvragen 
 
Wat zijn factoren die de efficiëntie kunnen versterken? 
 
Wat is een campagne? 
 
Het verhaal begint bij de definitie van wat precies een campagne is. Binnen de organisatie 
worden verschillende definities gebruikt. Als je vraagt aan vrijwilligers welke campagnes ze 
doen, krijg je zeer verschillende antwoorden en komen 3 campagnemomenten in meerdere 
of mindere mate terug. De internationale dag van de Fair Trade wordt wisselend in mei en juni 
gesitueerd, de week van de Fair Trade met daarin de wereldwinkelddag in oktober en 
tenslotte de cadeaudagen in december. Als je het vraagt aan de verantwoordelijke voor 
campagnes binnen OWW dan wordt daar ook nog de week van de vrijwilliger in januari er aan 
toegevoegd. Maar daar geeft men vanuit OWW aan dat de organisatie er nog niet klaar voor 
is om dat op een grote schaal te doen en verder te gaan verbreden en nieuwe vrijwilligers te 
recruteren. De vrijwilligers geven in de interviews aan dat ze vooral aan de slag gaan met de 
cadeaudagen en met de wereldwinkeldag tijdens de week van de Fair Trade. 
 
Er is een evolutie binnen OWW aan de gang die we als evaluator alleen maar kunnen 
aanmoedigen. Er is een afwegingskader ontwikkeld waarmee men kan nagaan welke 
inspanningen (mensen en middelen) moeten geleverd worden voor welk initiatief in plaats 
van een discussie te hebben over “is dit nu een campagne of niet”. Tegelijk wordt er gezocht 
om op die manier meer lijn te krijgen in wanneer er volledig 360° met de organisatie naar 
buiten moet worden getreden en wanneer een lichtere communicatie zal volstaan. Dit is de 
enige manier om concreet vooruit te gaan zonder te verzanden in principiële discussies over 
wat nu een echte campagne is en wat niet. 
 
Afstemmen tussen beweging, campagne/communicatie en beleid en ontwikkeling. 
 
Omdat een campagne zoals de week van de fair trade het samenspel vraagt tussen 
verschillende diensten, zal de mate waarin de dynamieken afgestemd zijn tussen de diensten 
bepalend zijn voor efficiëntie. Er wordt aangegeven dat ook hier een positieve evolutie inzit 
en dat horen we als evaluator bij verschillende partijen op het secretariaat en ook bij de 
vrijwilligers. De geïnterviewde vrijwilligers geven aan dat het materiaal jaar na jaar 
kwaliteitsvoller wordt, ook de uitleg over de thema’s en de manier waarop een thema 
bevattelijk in de folder beschreven wordt, worden gewaardeerd. Ook intern wordt over 
diensten heen op een goeie manier naar de uitdagingen gekeken. Binnen de dienst beweging 
is nu een nieuwe functie die er voor moet zorgen dat de interne communicatie verbeterd. Het 
is een klassieker dat bewegingswerk krachtig is maar een eigen timing heeft. Als het schrijven 
van een dossier rond bijvoorbeeld cacao of het maken van communicatieve producten zoals 
presentaties, brochures en flyers de tijd verkorten waarin de beweging ermee aan de slag kan, 
dan vermindert de effectiviteit. Een efficiënte afstemming (effectief en binnen tijdslimieten) 
is een noodzakelijke voorwaarde om de rol van de beweging ten volle te kunnen laten spelen. 
Het is duidelijk dat men hier bewust mee bezig is en dat men dit aanpakt. 
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In interactie gaan met de vrijwilligers blijft een uitdaging. 
 
De vrijwilligers geven in de interviews vaak aan dat ze het gevoel hebben een overdaad aan 
informatie te zien op Copain of op de dropbox. Waardoor ze niet goed weten wat ze in 
essentie nodig hebben en wat niet. Het webinar dat aan de vrijwilligers werd voorgesteld 
duurde 51 minuten. Het voordeel van een webinar is dat je het kan herbekijken, het nadeel 
van dit webinar is dat het een pil is van 51 minuten waar je veel moeite moet doen om je 
aandacht bij te houden en niet weet wanneer wat aan bod komt.  
 
Bij OWW is men zich hier zeer van bewust. Er wordt duidelijk nagedacht over hoe men beter 
met vrijwilligers in interactie kan gaan. Het laatste initiatief dat genomen is voor dit jaar klinkt 
veelbelovend. In juni worden er lezingen georganiseerd per provincie om zo meer rechtstreeks 
te werken vanuit de dienst P&Z (politiek en zuid) naar de vrijwilligers te communiceren en ze 
de inhoudelijke basics en actiemodellen voor de campagne van de week van de fair trade mee 
te geven.  
 
Er worden ook veel bevragingen naar de vrijwilligers georganiseerd. Tijdens deze 
evaluatieperiode ging er naast de bevraging voor deze evaluatie nog 2 andere bevragingen de 
deur uit naar de vrijwilligers. Monitoren en evalueren is goed, maar hier moet OWW toch 
proberen om daar een meer voorspelbare flow in te krijgen. Er zijn initiatieven zoals het 
vrijwilligerspanel en de marketingcommissie die inspraak van de vrijwilligers willen 
garanderen. Vrijwilligers geven in de interviews aan dat ze niet per sé meer vergaderingen 
willen doen, maar wel dat ze tijdig en op maat informatie willen krijgen en ze suggereren om 
uit te zoeken hoe digitale middelen ingezet kunnen worden om inspraak efficiënt te 
organiseren met een balans tussen bevragingen en echte dialoog. 
 
Tijdens de interviews valt de constructieve en pragmatische houding van de leidinggevenden 
hierbij op. Er is een inzicht dat de vrijwilligers de basis en de legitimiteit geven aan de OWW-
beweging. Dit inzicht en deze pragmatische houding van het zoeken naar oplossingen is een 
goeie basis om de komende jaren een sterke, systematische en effectieve interactie op te 
zetten tussen het secretariaat en de vrijwilligers.  
 
De ruilactie zorgt voor hevige voor- en hevige tegenstanders. 
 
Tijdens de week van de Fair Trade is er al enkele jaren een ruilactie: chocopotten, 
chocoladerepen, enzovoort. Die lokken heel wat volk naar de wereldwinkels, maar zorgen niet 
meteen overal voor grotere verkoopscijfers, of voor het gevoel dat de boodschap van die 
campagne kan worden overgebracht. Bij de interviews met de vrijwilligers kwam dit zeer sterk 
naar boven. Je bent ofwel voor ofwel tegen zo een actie. Het hoofdargument van de 
tegenstanders is dat het ingaat tegen het verhaal van een eerlijke prijs. Gratis is niet echt een 
eerlijke prijs. Het argument van de voorstanders is dat het veel volk naar de wereldwinkels 
lokt en dat men dan het verhaal van de campagne kan doen aan mensen die ze anders niet 
zien. 
 
Of een gratis-actie het “eerlijke prijs”-narratief tegenwerkt is niet aan te tonen in deze 
evaluatie. Uit onderzoek weet men dat “gratis” werkt om mensen te lokken. Dat deel van het 
argument klopt dus. Het klopt ook dat in interactie gaan met peers en het brede Vlaamse 
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publiek de beste manier is om mensen van gedacht en gedrag te doen veranderen. Veel beter 
dan een online of post-campagne. Maar is de constellatie van een wereldwinkel, waar je geen 
impact hebt op de spreiding van wanneer de klanten komen, de juiste plaats om dat op een 
effectieve manier te doen? Gezien de kostprijs van zo een gratis-actie is dit te heroverwegen.  
 
Er is tijdens één van de interviews de suggestie gedaan om dit met een poll op te lossen. Maar 
dat lijk niet aangewezen. In het beste geval beperk je de uitdaging niet tot “doen we een 
ruilactie of niet”. Het is een actie-ontwerp-uitdaging, die moet antwoord geven op de vraag 
hoe OWW de aanwezige competenties van de beweging, de eigen infrastructuur en andere 
opportuntiteiten kan inzetten om ervoor te zorgen dat vrijwilligers effectieve multiplicatoren 
kunnen worden die hun peers en het brede Vlaamse publiek verleiden om iets te doen voor 
of met OWW. 
 
De weerstand tegen “leefbaar inkomen” en “zorgplicht” is niet zo groot als gedacht. 
 
Bij aanvang van de evaluatie werd gesteld dat enkele regiocoaches aangeven dat de 
vrijwilligers het verhaal van leefbaar inkomen en zorgplicht niet zouden waarderen. Het zou 
kunnen gepercipieerd worden dat OWW jaren had gelogen dat een fair trade prijs de KLP echt 
ging vooruithelpen, terwijl nu blijkt dat er nog meer nodig is. In het stuk over relevantie van 
de campagne gingen we hier al inhoudelijk op in. Er hoeft qua verhaal geen probleem te zijn. 
Voortschrijdend inzicht is nu eenmaal mogelijk. Tijdens de interviews met de vrijwilligers is er 
ook telkens naar gepolst. En dat bleek nooit een probleem te zijn. Dat wil niet zeggen dat er 
nooit een vrijwilliger zal zijn die het anders bekijkt, maar deze evaluatie leert dat mensen dit 
verhaal wel willen begrijpen. Tegelijk mogen de waarschuwingen van de regiocoaches niet 
onder de mat geveegd worden. 40% van de vrijwilligers geven aan te twijfelen of wat zij doen 
echt een effect heeft. Dit zou hen verder aan het twijfelen kunnen brengen als het niet volledig 
gekaderd wordt. Het blijft zo dat nog niet alle vrijwilligers mee zijn met het verhaal, zeker niet 
met het gegeven dat OWW nog aan het uitzoeken is hoe men een leefbaar inkomen kan 
verzekeren. OWW kan de vrijwilligers hier nog verder in versterken door ze een concrete taal 
en verhaal aan te bieden om dat verhaal op een effectieve manier te brengen. 
 
Conclusie. 
 
Wat zijn dan de factoren die volgens deze evaluatie de efficiëntie versterken 

• De reeds aanwezige constructieve en pragmatische houding van leidinggevenden om 
samen naar oplossingen te zoeken. 

• Het afwegingskader om af te spreken welk type inspanningen er nodig zijn. 
• De voortdurende zoektocht om tot betere interactie met de vrijwilligers te komen. 
• Het antwoord zoeken op de vraag: “hoe kan OWW de aanwezige competenties van 

de beweging, de eigen infrastructuur en andere opportuntiteiten inzetten om ervoor 
te zorgen dat vrijwilligers effectieve multiplicatoren kunnen worden die hun peers en 
het brede Vlaamse publiek verleiden om iets te doen voor of met OWW?” 

• Het verder inzetten op het versterken van vrijwilligers rond leefbaar inkomen en 
zorgplicht met een goed verhaal en zonder te veel schrik te hebben voor weerstand. 

• Het verder bouwen op de ervaringen van de webinar: een montage van kleinere 
stukken uit de webina geordend naar onderwerp kan het consulteren van dat 
webinar bevorderen.  
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Welke impact heeft OWW op vrijwilligers en op het brede publiek 
 
Onderzoeksvragen. 
 
In welke mate klopt de TOC van OWW? 

a. In welke mate en onder welke omstandigheden willen OWW-vrijwilligers hun rol 
als multiplicator spelen? 

b. Zien we een effect door de communicatie-inspanningen  
c. Staan er changemakers op bij het brede publiek? 

 
 

 
 
 
OWW-vrijwilligers spelen hun rol als multiplicator, maar indicaties dat dat gaat afnemen. 
 
Door in de TOC resultaat 2 eruit te lichten en de pijlen een kleur te geven duiden we visueel 
de aard van de relatie. 
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Legende: 
• De groene pijlen tonen een positieve invloed 
• De rode pijlen tonen een negatieve invloed 
• De gele pijlen tonen een vermoeden van geen verband 
• De donkergrijze pijl is een aanbeveling om op in te zetten. 

 
De TOC van OWW zegt dat als OWW als beweging groeit en slagkrachtig wordt (verbreding) 
en de vrijwilligers zich kunnen verdiepen in de inhoud en in het actievoeren dat ze dan hun 
rol als multiplicator zullen spelen. Deze evaluatie toont dat de vrijwilligers verschillende rollen 
als multiplicator opnemen. Terzelfdertijd tonen de gedragsintenties bij vrijwilligers dat ze in 
de nabije toekomst minder geneigd zullen zijn om concrete multiplicatorrollen op te nemen. 
In volgorde van grootste daling in absolute cijfers qua intentie ten opzichte van het gedrag 
van vorig jaar, gaat het over dit lijstje6: 

6. uitdelen of bussen van publicaties (-27%)  
7. bemannen van een infostand (-34%) 
8. delen van berichten op social media (-27%) 

 
6 Tussen haakjes staat de daling in percentage, die drukt de verhouding uit van de absolute daling (x) ten 
opzichte van het engagement dat vorig jaar genomen is in absolute cijfers (y). x/y=%  
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9. bespreken van de thema’s met familie en vrienden (-22%) 
10. mensen aanspreken in de wereldwinkel en hen informeren (-9%) 

 
In de zoektocht naar een verklaring deden we de volgende oefening met de data. Door te 
selecteren op vrijwilligers die vorig jaar al deze 5 multiplicatorrollen opnamen – 15 cases van 
de 548 – en vervolgens na te gaan of ze aangeven om bepaalde rollen te lossen willen we 
nagaan of dat dat engagement voor hen standvastig blijft of niet. We zijn benieuwd of deze 
super-vrijwilligers standvastig blijven in hun rollen en of we dan iets kunnen ontdekken over 
het waarom.  
 
Wat blijkt voor deze cluster van supervrijwilligers? Het engagement blijft ook in intentie voor 
alle rollen zeer standvastig, behalve voor het delen van berichten op social media (6 cases van 
de 15 geven aan dit niet meer te willen doen). En binnen deze 15 supervrijwilligers ervaren er 
8 (waarvan de 6 die geen boodschapen op social media meer willen delen) weinig tot helemaal 
geen positieve sociale norm om OWW-vrijwilliger  zijn. Hoewel we met weinig cases werken, 
komt dit element weer terug als belangrijkste verstoorder van engagement. 
 
Is er alleen maar afname qua interesse om multiplicator te worden? Neen. Er is wel een 
toename van interesse voor: 

4. Leerkrachten informeren (in de wereldwinkel, op school of door informatiemateriaal 
uit te delen) 

5. Vorming geven aan scholieren 
6. Info-avonden of debatten organiseren. 

 
Maar deze positieve evolutie qua gedragsintentie is zwakker dan de hierboven beschreven 
negatieve evolutie qua gedragsintentie. Hoewel het niet met zekerheid vast te stellen is, kan 
dit wel passen in het verhaal dat OWW-vrijwilligers de sociale norm om een mulitplicatorrol 
op te nemen als eerder negatief ervaren en is deze toename van interesse te verklaren door 
het gegeven dat ze op deze manier eigen Oxfam-bubbels (eigen info-avonden of debatten) of 
veilige omgevingen (een school) opzoeken om hun vrijwilligerswerk vorm te geven. 
 
We weten al dat de OWW-vrijwilliger een sterke interne drive heeft om een multiplicatorrol 
op te nemen. Ze hebben voldoende autonomie, ze voelen zich behoren tot een groter geheel, 
ze onderschrijven vooral de waarden van OWW, ze voelen zich in grote mate competent als 
ze vrijwilliger zijn. We weten ook dat de OWW-vrijwilliger in belangrijke mate geen hinder 
ondervindt van mogelijks beperkte budgetten en beperkte tijd. De vrijwilligers geven ook aan 
dat het OWW-secretariaat ook in voldoende mate opportuniteiten biedt om multiplicator te 
worden. We zien dat de feedback die de OWW-vrijwilligers krijgen uit hun werk ook voldoende 
motiverend werkt op het aspect dat het als aangenaam ervaren wordt en voor een 
meerderheid heeft het ook het gevoel dat het een verschil maakt.  
 
Er zijn 2 externe drivers die een potentieel negatief effect kunnen hebben op het gedrag. Dat 
is de peer pressure en de heersende sociale norm als het gaat over vrijwilliger zijn voor OWW. 
De OWW-vrijwilligers ervaren dat als een eerder negatieve druk. En dit kan problematisch 
worden, want de gedragsintentie die lager wordt ten opzichte van het gestelde gedrag is 
zichtbaar in 5 gebieden waar rechtstreeks contact met het brede publiek vereist is. Ter 
herinnering, uit het onderzoek gepubliceerd in American Political Science Review (2019) blijkt 
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dat rechtstreeks contact potentieel veel effectiever is dan andere vormen van 
campagnevoeren. En tot slot is er ook een belangrijke minderheid (40%) die twijfelt of wat ze 
doen een verschil uitmaakt. 
 
De metingen van de communicatie-inspanningen geven geen duidelijk beeld over het effect. 
 

 
 
 
De TOC zegt dat als er sterke opiniestukken verschijnen, opiniemakers in klassieke of sociale 
media de megafoon zijn voor de boodschap van OWW en door goede strategische contacten 
in de media wordt de kennis en de positieve attitude bij het brede Vlaamse publiek 
verhoogd. 
 

Communicatie 2017 2018 2019 
Nationale Pers? 198 vermeldingen Standaard (2x) 

GvA 
Nieuwsblad 
Knack (2x) 
Metro 

Flair 
Goed Gevoel 
Knack 
VRT NWS 
Ketnet 
Metro 
LN TV (FR) 
L’Avenir (FR) 

Regionale Pers? Nieuwsblad:31 
HLN: 41 
HBVL: 7 
GvA: 6 
Overig: 94 

Nieuwsblad: 12 
HLN: 14 
HBVL: 20 
GvA: 10 
Overig: 29 

Radiospot? 42 op VRT 
997.545 luisteraars 

52 op VRT 
500.000 luisteraars 

92 op VRT 
545.000 luisteraars 
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Aanwezig in het 
straatbeeld? 

/ / 22 stations met 146 
affiches 

Digitaal Website: 39.476 
Facebook: 15.676 
Digizine: 30.591 
(+3,1%) 

Website: 67.378 
Facebook: 17.311 
Digizine: van 9947 
naar 12040 

Website: geen info 
Facebook: geen info 
Digizine: 

Top of mind bij 
journalisten? 

/ Teaseractie naar 
journalisten 

Teaseractie naar 
journalisten 

 
De teaseracties lijken er inderdaad toe te leiden dat er ook artikels verschijnen in de nationale 
media. 
 
De Radiospot is een vreemd iets. De metingen zeggen iets over het bereik, maar het is een 
raadsel hoe je met 42 spots bijna een miljoen luisteraars bereikt en met 92 spots 545.000 
luisteraars bereikt. 
 
Het bereik via Facebook is enerzijds 562.938 wat fantastisch lijkt, maar het levert in 2018 
slechts 636 extra paginalikes op, wat toch een vorm is van het onderschrijven van de 
boodschap van OWW. Eens de mensen op de website komen lukt het volgens de gegevens 
van OWW toch om zo’n 8104 naar de petitie te krijgen en een changemakerrol te laten 
opnemen. 
 
Ook het digizine brengt conversie naar de petitie op. Maar de cijfers tussen de jaren zijn 
verwarrend wat de subscribers betreft. In 2017 zou het digiziner gestegen zijn met 3,1% naar 
30.591 subsicribers en in 2018 met 21% van 9947 naar 12.040 subscribers.Dit blijkt vooral te 
wijten aan de oefening ten gevolge van de GDPR-regeling. 
 
Er is een indicatie dat aanwezig zijn in toenemende mate OWW bekend maakt  en er voor 
zorgt dat eerlijke handel sneller geassocieerd wordt met OWW. (iVox peiling ENABEL) We zien 
dat ook in groeiende bekendheidscijfers van OWW. Bij eerlijke handel denkt in 2018 51% 
spontaan aan OWW. In de voorgaande jaren (2014 en 2016) bleef dit steken op 41% 
 
We zien via de digitale communicatie dat er een bescheiden maar duidelijke impact is op het 
tekenen van petities. Die dan weer door OWW kunnen gebruikt worden in politieke 
beïnvloedingstrajecten zoals Beyond Chocolate.  
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Changemakers bij het brede publiek. 
 
Maar wat heeft al het voorgaande nu als effect op het brede publiek? 
 
De TOC van OWW zegt dat als  

• Enerzijds de multiplicatoren hun rol spelen dat in het brede publiek changemakers 
gaan opstaan die het publieke debat beïnvloeden en uiteindelijk zo ook de politieke 
besluitvorming kunnen beïnvloeden.  

• Anderzijds OWW rechtstreeks communicatie-inspanningen doet 
Dat in het brede publiek changemakers gaan opstaan: 

• Dit gaat concreet over informatie over OWW in het eigen netwerk te delen, petities 
van Oxfam tekenen, deelneming aan een betoging. 

 

 
 
Op deze visual zie je samengevat welke routes van verandering (pathways of change) lijken te 
werken (groen) en welke een tegensteld effect hebben dan verwacht (rood) en waar er geen 
relatie wordt geobserveerd (blauw) en waar er een relatie is toegevoegd waar op kan ingezet 
worden (zwart) 
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We zien bij het brede Vlaamse publiek weinig daadwerkelijk gedrag en iets hogere 
gedragsintenties die het politiek of publiek debat beïnvloeden. Wat betekent dat nu in cijfers? 

1. Een petitie tekenen: 10,5% doet dit en 27,3% geeft aan dit te willen doen.  
2. de boodschap van OWW uitdragen: 8,2% geeft aan dit te doen en 11,9% geeft aan dit 

te willen doen  
3. Zelf vrijwilliger zijn: 4,8% gaf aan vrijwilliger te zijn, en 8,2% heeft de intentie dit te 

doen.  
4. informatie delen over OWW met anderen: 5,6% geeft aan dit te doen en 10,2% geeft 

aan dit te willen doen. 
5. Betogen: 3,8% heeft dit gedaan en 4,9% heeft de intentie dit te doen. 

 
In deze tabel zie je hoe de actiebereidheid voor betogen, vrijwilliger zijn en een petitie te 
tekenen wel telkens een hogere gedragsintentie (attitude) hebben dan het daadwerkelijk 
gestelde gedrag. 
 
Deel te nemen aan een 
betoging 

 
man  vrouw  -34  35-54  55+  Hoger 

middelbaar  
Hoger 

onderwijs  

  (n) 
 

300 300 163 219 218 365 235 

Heb ik het voorbije jaar 
gedaan 

Aangevinkt 
 

2,8% 4,7% 2,9% 4,7% 3,5% 3,0% 5,0% 

Ben ik van plan in de 
toekomst 

Aangevinkt 
 

4,8% 5,0% 9.4% C 4,9% 1,6% 4,1% 6,2% 

Niet gedaan het voorbije 
jaar, en ook niet van plan 
in de toekomst 

Aangevinkt 
 

92,9% 91,4% 89,1% 91,8% 94,8% 93,5% 90,1% 

Vrijwilliger zijn  (in de 
winkels, op events, 
workshops…) 

 
man  vrouw  -34  35-54  55+  Hoger 

middelbaar  
Hoger 

onderwijs  

  (n) 
 

300 300 163 219 218 365 235 

Heb ik het voorbije jaar 
gedaan 

Aangevinkt 
 

3,9% 5,7% 7,7% 4,1% 3,3% 4,5% 5,2% 

Ben ik van plan in de 
toekomst 

Aangevinkt 
 

7,2% 9,3% 13.6% 
C 

7,5% 5,0% 6,6% 10,7% 

Niet gedaan het voorbije 
jaar, en ook niet van plan 
in de toekomst 

Aangevinkt 
 

89,4% 85,7% 80,3% 88,7% 91.8% A 88,9% 85,5% 

Een petitie van Oxfam 
tekenen 

 
man  vrouw  -34  35-54  55+  Hoger 

middelbaar  
Hoger 

onderwijs  

  (n) 
 

300 300 163 219 218 365 235 

Heb ik het voorbije jaar 
gedaan 

Aangevinkt 
 

8,8% 12,2% 11,7% 8,7% 11,5% 9,2% 12,5% 

Ben ik van plan in de 
toekomst 

Aangevinkt 
 

24,9% 29,6% 24,6% 27,7% 28,8% 26,2% 28,9% 

Niet gedaan het voorbije 
jaar, en ook niet van plan 
in de toekomst 

Aangevinkt 
 

67,4% 60,1% 65,9% 65,3% 60,5% 65,4% 61,1% 

 
Bij de -34 jarigen zien we significant meer animo om vrijwilliger te worden of te gaan betogen 
dan bij de andere leeftijdsgroepen. Maar toch blijft de algemene actiebereidheid laag. En is 
het nog maar de vraag of de gedragsintentie ook omgezet wordt naar gedrag. 
 
Dit overzicht helpt om een realistische kijk te hebben op wat je kan bereiken met campagnes 
en wat niet. Petities lijken de meest laagdrempelige actie waar naar de respondenten 
aangeven nog potentieel inzit. De grote doorbraak om handel eerlijk te maken blijft voorlopig 
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uit. Het blijft relevant en het is noodzakelijk om te blijven zoeken naar hefbomen om mensen 
tot een ander gedrag te bewegen. 
 
Conclusie 
 
Er is een indicatie dat het engagement van vrijwilligers gaat dalen. De pogingen om te 
verbreden zagen we al eerder niet in de cijfers terugkeren, maar dat is vooral wegens de 
introductie van het nieuwe CRM-systeem en de nieuwe manier om vrijwilligers te tellen. De 
pogingen om te verdiepen met de huidige vrijwilligers zijn eerder niet geslaagd. Dat wordt 
verklaard door een uitval van het nodige personeel om die verdiepende activiteiten te 
organiseren. Het niet slagen van verbreding of verdieping van de vrijwilligersbeweging is niet 
het volledige verhaal. Het mogelijke dalende engagement kan volgens het wavemaker-model 
verklaard worden door een negatief gepercipieerde peer pressure en de negatief 
gepercipieerde sociale norm. De vrijwilligersbevraging wijst ook op de noodzaak om 
kwaliteitsvolle feedback te krijgen over het verschil dat gemaakt wordt door het engagement 
van de vrijwilligers.  
 
We zien bij het Vlaamse publiek dat er een attitude verhoging is ten opzichte van het gestelde 
gedrag voor  
 

1. Een petitie tekenen: 10,5% doet dit en 27,3% geeft aan dit te willen doen.  
2. de boodschap van OWW uitdragen: 8,2% geeft aan dit te doen en 11,9% geeft aan dit 

te willen doen  
3. Zelf vrijwilliger zijn: 4,8% gaf aan vrijwilliger te zijn, en 8,2% heeft de intentie dit te 

doen.  
4. informatie delen over OWW met anderen: 5,6% geeft aan dit te doen en 10,2% geeft 

aan dit te willen doen. 
5. Betogen: 3,8% heeft dit gedaan en 4,9% heeft de intentie dit te doen. 

 
Dit wordt vooral bereikt via de communicatie (R5) die vanuit het OWW-secretariaat zelf 
vertrekt. Petities kunnen ook via de vrijwilligers worden gestimuleerd, dus dat kan ook deels 
aan hen te attribueren zijn. 
 
In het rechtstreekse contact van het Vlaamse publiek met de wereldwinkelier zien we dat er 
een achteruitgang is van de gedragsintentie (attitude) ten opzichte van het recent gestelde 
gedrag: 31,7% van de bevraagden geeft aan naar de Wereldwinkel geweest te zijn om fair 
trade producten te kopen en slechts 22,6% geeft aan in de toekomst naar de Wereldwinkel te 
gaan om fair trade producten te kopen. 
 
Toch is het van belang dit rechtstreekse contact tussen de wereldwinkelier en het brede 
Vlaamse publiek verder kwaliteitsvol te gaan organiseren, gezien de evidence die er bestaat 
over de effecten van dat rechtstreekse contact. De rechtstreekse communicatie naar het 
Vlaamse publiek geeft een professionele en kwaliteitsvolle indruk, maar zou ondersteunend 
moeten zijn voor de kern van OWW-campagnes: het rechtstreekse contact tussen de 
wereldwinkelier en het brede Vlaamse publiek. 
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5. Aanbevelingen 
 
Rechtstreekse dialoog met brede publiek zorgt voor sterkste effect 
 
Zet bewust in op het verhogen van rechtstreeks contact tussen het brede publiek en de 
vrijwilligers van OWW. Versterk vrijwilligers om het gesprek aan te gaan. Ontwikkel acties die 
er ook rekening mee te houden dat voor iedereen die door de vrijwilligers aangesproken 
wordt zowel interne drivers, externe drivers, feedback mechanismen en schaarste een rol 
spelen. 
 
Dit is geen kant en klare aanbeveling. Dit vergt nog denkwerk over hoe je die inzichten kan 
implementeren. We doen poging om dit nog concreter te maken. De kracht van het effect dat 
Broockman and Kalla (2016, Science) onderzochten zit hem in het persoonlijk contact en door 
middel van een goed gekozen vraag de persoon die je rechtstreeks van gedacht en gedrag wil 
laten veranderen bijvoorbeeld een aspect van de situatie van kleine landbouwproducenten 
van cacao of koffie te laten beleven. Een vraag zou kunnen zijn. 
 

“Heb jij het ooit al eens meegemaakt dat jouw loon niet volledig is gestort?”  
 
Of  
 
“Beeld je in dat je baas alleen maar de helft betaalt van wat je nodig hebt om goed te leven” 
 
Als je dan het verhaal brengt van het leefbare inkomen, dan is de kans groter dat deze 
aanvaard en begrepen zal worden. De spanning die de persoon dan ervaart kan weggewerkt 
worden door OWW te steunen, door fair trade producten te kopen, door in te gaan op 
opportuniteiten die OWW biedt. 
 
Het grootschalig waardenonderzoek (Blackmore, Sanderson & Hawkins, 2012) besluit dat dit 
soort vragen en de bijhorende argumenten effectief zijn als ze mensen rechtstreeks op 
specifieke waarden aanspreken. Deze waarden zijn universalisme, zelfsturing en 
welwillendheid.  
 
Denk ook na in welke context je meest succes haalt om iemand te overhalen. Heeft een OWW-
vrijwilliger hier echt tijd voor tijdens een ruilactie in een wereldwinkel? Waarschijnlijk niet. 
Zijn er andere actiemodellen te bedenken die deze inzichten incorporeren? Waarschijnlijk wel, 
en meer dan één, misschien zelfs afhankelijk van de lokale context waarin de wereldwinkel 
zich bevindt. Het is van belang dat OWW-vrijwilligers die dialoog kunnen aangaan in de juiste 
setting en met de juiste vorming en ondersteunende communicatie. Die telkens rekening 
houdt, met de interne drivers, externe drivers, feedback mechanismen en mogelijkse 
schaarste die de vrijwilliger kan ervaren. 
 
Versterken van vrijwilligers kan dan het volgende betekenen: 

• Vrijwilligers wapenen tegen rechtstreekse negatieve reacties van peers en van het 
bredere Vlaamse publiek.  

• Vrijwilligers vormen om via een inlevende vraag en enkele argumenten hun peers en 
het brede publiek te doen twijfelen of de situatie van KLP wel eerlijk is. 



 

 68 

• Vrijwilligers vormen om de spanning of cognitieve dissonantie die peers of het brede 
publiek dan ervaren om te zetten naar een actie voor OWW in plaats van in het 
verwerpen van de boodschap of het verwerpen dat je daar als individu ook iets aan 
kan doen. 

 
Voorzie de juiste feedbackmechanismen voor vrijwilligers en voor het brede publiek. 
 
74% van de Vlamingen geeft aan er op te hopen maar er niet zeker van te zijn dat het kopen 
van fair trade producten bijdraagt aan het respecteren van de rechten van KLP (iVox bevraging 
voor ENABEL7). Uit de bevraging die bij deze evaluatie hoorde blijkt dat 40% van de OWW-
vrijwilligers er twijfel is over het effect van hun eigen inzet als vrijwilliger,. Deze twijfel speelt 
het sterkst bij het “jonge profiel”, maar ook het “OWW-forever-profiel” vraagt daar aandacht 
voor.  
 
Ondertussen is bij OWW het inzicht gekomen dat leefbaar inkomen en zorgplicht 2 cruciale 
extra elementen zijn die bovenop de fair tradeprijs nodig blijken om een KLP een menswaardig 
bestaan te halen uit het produceren van bijvoorbeeld cacao of koffie. De nuance is dat die fair 
trade prijs zorgt voor een leefbaar economisch project, maar dat dat eigenlijk niet altijd 
genoeg is. Dat oordeel is een relevante normatieve insteek vanuit universaliteit, onderbouwd 
als een mensenrecht. Maar zijn de mérites van wat de FT-prijs gedaan heeft genoeg in de verf 
gezet? Wat is er wel verwezenlijkt dat de faire prijs aan de consument verantwoord? Eens dat 
sterk gecommuniceerd is kan vandaaruit aangegeven worden waarom volgens OWW de lat 
hoger moet worden gelegd.  
 
21% van de vrijwilligers geeft in deze evaluatie aan dat ze niet alle details moeten kennen. 
Toch is de feedback over het effect van wat ze doen als vrijwilliger geen detail. 39% van de 
vrijwilligers informeert zich via het FAIR-magazine, dat met stip op de eerste plaats staat. 
Gevolgd door het wereldwinkelnieuws (electronische nieuwsbrief) en specifieke brochures 
(zoals de Cacao of Koffie-brochure). Tijdens de interviews met sleutelpersonen kwam wel naar 
voor dat er feedback gegeven werd over een actie, zoals we hebben zoveel handtekeningen 
verzameld, we hebben dat bij die of die politicus afgegeven. Dat is goed. Maar het zou kunnen 
dat de respondenten van de vrijwilligersbevraging signaleren dat hier op verder moet 
gebouwd worden om dat nog te versterken. Misschien is het niet de juiste feedback om er 
voor te zorgen dat vrijwilligers en bij uitbreiding het brede publiek nodig hebben om het 
gevoel te krijgen dat wat ze doen voor OWW een verschil maakt. 
 
Om dat te verduidelijken stellen we een gedachte-oefening voor in een andere context. Stel 
je zet je handtekening voor een actie om het regenwoud in Brazilië te beschermen tegen 
boskap en aangestoken bosbranden. Wanneer ben je gemotiveerd om dat nogmaals te doen, 
of de organisatie waarbij je je handtekening zette verder te steunen. Is dat als die organisatie 
feedback geeft over het feit dat jouw handtekening samen met 100.000 andere 
handtekeningen naar president Jair Bolsonaro is gegaan? Of is dat als die organisatie feedback 
geeft over het feit dat mede dankzij jouw handtekening de organisatie de aandacht van Jair 
Bolsonaro heeft kunnen trekken, dat die de internationale druk zeer vervelend vindt, maar hij 

 
7 Dit gaat over koopgedrag, over de perceptie van het effect van petities of deelname aan betogingen is geen 
specifieke info beschikbaar.  
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volhardt in de boosheid en blijft de bedrijven beschermen die de bosbranden veroorzaken, en 
dat de strijd dus nog niet gestreden is en hier een volgende actie is die de organisatie gaat 
doen, en of je wil meedoen. 
 
De meeste mensen zouden meer het gevoel krijgen dat ze een verschil maakten in de tweede 
situatie. Ten eerste omdat er niet gerefereerd wordt naar 100.000 andere handtekeningen, 
waardoor je engagement als ondertekenaar in een grote massa verdwijnt. De rechtstreeks 
relatie die je voelde met de organisatie verdwijnt in de massa. Ten tweede omdat de 
verandering, hoe klein ze ook is (Bolsonaro vond het hoogstens wat vervelend dat hij op zijn 
verantwoordelijkheid wordt gewezen)  toch gelinkt is met de ‘waarom’8 van die 
milieuorganisatie en niet met de ‘wat’ van een actie. Het feedback mechanisme in de context 
van OWW zou dus iets moeten kunnen vertellen over de vooruitgang die al gemaakt is naar 
een meer faire (wereld)handel. En hoeft dus niet de output van een actie (100.000 
handtekeningen) te communiceren. Dat is tof voor OWW, kan tof zijn voor de vrijwilligers als 
die ingeschakeld werden om handtekeningen in te zamelen, maar het brede publiek en de 
vrijwilligers willen vooral weten, wat daardoor verandert. 9 
 
De systematische interactie tussen het secretariaat en de vrijwilligers verder 
uitbouwen. 
 
Er is een sterk bewustzijn bij de leidinggevenden dat de vrijwilligers cruciaal zijn voor zowel 
de legitimiteit als de slagkracht van OWW. Deze evaluatie analyseerde niet of alle 
informatienoden bij de vrijwilligers in kaart zijn gebracht. Dus daar kan deze evaluatie geen 
uitspraak over doen of dit voldoende is of niet. Langs de andere kant werd tijdens de 
interviews met de vrijwilligers wel aangegeven dat het soms moeilijk is om de juiste info te 
vinden op COPAIN. Deze evaluatie bekeek ook niet de leercyclus van OWW en hoe de 
consultatie van vrijwilligers daarin past, dus ook daar kan geen uitspraak over gedaan worden. 
Maar het werd wel duidelijk dat de vrijwilligers veel geconsulteerd werden, dat werd 
aangebracht tijdens de interviews met sleutelpersonen en geïlliustreerd door het feit dat er 3 
bevragingen tegelijk liepen tijdens de evaluatie.  
 
Dit is geen kant en klare aanbeveling over hoe dit moet aangepakt worden. Er kan verder 
gezocht worden naar manieren om de interactie tussen het secretariaat en die vrijwilligers 
systematischer, gedoseerder en voorspelbaarder vorm te geven. Het is onmogelijk om altijd 
van iedereen inspraak te verlangen en dat als secretariaat te verwerken. Maar daar is OWW 
zeker toe in staat om hier oplossingen voor te vinden. Net zoals voor de vrijwilligers dit jaar 
een vormingskalender is ontwikkeld, zou er ook een interactie-kalender ontwikkeld kunnen 
worden die onderscheid maakt naar het geven van informatie (fair-magazine, brochures, 
copain), consulteren (e-mail-bevragingen) en echte inspraak (bestuursorganen, werkgroepen 
met vrijwilligers,…) 
 
  

 
8 Zie ook “start with why” van Simon Sinek 
9 Na de evaluatie is nog aangegeven dat dit volgens een sleutelpersoon op die manier toegepast is bij de petitie 
van 2018 en de start van Beyond Chocolate: “mede dankzij jouw handtekening is er nu een ambitieus 
partnerschap”.  
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ANNEXEN 
Annex Createlli: Operationalisering van de onderzoeksvragen 
 
Vraag 1: Wat dekt volgens jou een “leefbaar inkomen” voor de boer? Duid één van 
onderstaande opties aan. 
 

1. De boer verdient voldoende om zijn/haar boerderij en werking te bekostigen.  
2. De boer kan voorzien in zijn eigen basisnoden (voedsel, huisvesting, kledij, …) en 

verdient voldoende om zijn/haar boerderij en werking te bekostigen.  
3. De boer kan zijn/haar boerderij en werking bekostigen en kan instaan voor de 

basisnoden van het hele gezin (voedsel, huisvesting, kledij,…) 
4. De boer kan zijn/haar boerderij en werking bekostigen, en kan instaan voor de 

menselijke noden van het hele gezin (naast bv. voedsel en huisvesting ook onderwijs, 
gezondheidszorg, …).  

5. De boer kan zijn/haar boerderij en werking bekostigen, en kan instaan voor de 
menselijke noden van het hele gezin (voedsel, huisvesting, onderwijs, gezondheid, …) 
en heeft ook een kleine buffer voor periodes van tegenslag. 

6. De boer verdient voldoende om in alle noden van zijn/haar gezin te voorzien, een 
succesvol landbouwbedrijf uit te bouwen, hobby’s te bekostigen en heeft bovendien 
een kleine buffer voor periodes van tegenslag. 

 
Vraag 2: Wat dekt volgens jou “zorgplicht” binnen eerlijke handel? Duid één van de 
onderstaande opties aan.  
 

1. Zorgplicht (of ketenzorg) betekent dat bedrijven goed moeten zorgen voor hun eigen 
werknemers, zodat er zich geen stress en burn-outs voordoen. 

2. Zorgplicht (of ketenzorg) is een wettelijke verplichting voor bedrijven om risico’s op 
mensenrechtenschendingen en milieuschade doorheen hun hele keten in kaart te brengen, 
te voorkomen, te rapporteren en eventuele schade te herstellen 

3. Zorgplicht (of ketenzorg) verwijst naar een reeks principes die bedrijven vrijwillig kunnen 
onderschrijven indien ze maatschappelijk verantwoord willen ondernemen. 

4. Zorgplicht (of ketenzorg) is een wettelijke verplichting voor boeren in het Globale Zuiden om 
de mensenrechten en de rechten inzake het kind te respecteren. 

5. Zorgplicht (of ketenzorg) betekent dat bedrijven moeten rapporteren over hun bijdragen aan 
de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties. 

 
Vraag 3: In welke mate vindt u dat u een goede kennis heeft over leefbaar loon en 
zorgplicht? Duid aan of je het helemaal niet eens bent, niet eens, eens, helemaal eens 
Likertschaal met slechts 4 mogelijkheden. Bij 1,2 naar vervolgvraag met lage score, bij 3, 4 
naar vervolgvraag met hoge score 
 
Vervolgvraag 3:  
Bij hoge score: Hoe heb je hierover kennis opgebouwd? (Meerdere opties mogelijk 
maken)   

1. Door de communicatie via copain   
2. Via Wereldwinkelnieuws  (elektronische nieuwsbrief)   
3. Via de Digizine   
4. Via een andere elektronische nieuwsbrief, specifieer welke    
5. Via het FAIR magazine   
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6. Via specifieke brochures (bv Cacao of Koffie brochure)   
7. Via de oww.be website   
8. Een presentatie of een vorming van een medewerker van het Nationaal Secretariaat   
9. Ik nam deel aan de webinar Bite To Fight   
10. Video’s van Oxfam- Wereldwinkels   
11. Vormingen/informatie die ik kreeg van een andere vrijwilliger   
12. Informatie via de media of van een andere organisatie  
13. De informatie werd gedeeld in de vrijwilligersvergadering in onze groep  
14. Andere – geef nadere toelichting  

 
Bij lage score:  Wat belet u om hier rond kennis op te bouwen? Meerdere opties 
mogelijk maken)  
  

1. Gebrek aan tijd   
2. Ik wil wel meer kennis opbouwen, maar vind de huidige informatie te complex   
3. Ik sta achter OWW en hun missie maar hoef hiervoor niet alle details te kennen    
4. Door de hoeveelheid aan informatie weet ik niet meer waar te beginnen   
5. Geen idee waar ik de informatie zou vinden   
6. De verplaatsing om naar vormingen of vergaderingen te komen is voor mij een 

drempel   
7. Ik kan niet goed overweg met de computer en informatie komt meestal via 

mail/internet   
8. Andere – geef nadere toelichting  

 
 
 
Vraag 4: Welke uitspraak past het best bij u? 
Geforceerde keuze tussen 2 opties 

a. Ik zet me graag in als vrijwilliger voor een goed doel 
b. Ik zet me graag in als vrijwilliger voor Oxfam Wereldwinkels 

Geforceerde keuze tussen 2 opties 
c. Ik zet me in als vrijwilliger om dat ik de waarden van Oxfam Wereldwinkels 

volledig onderschrijf 
d. Ik zet me in als vrijwilliger omdat ik iets nuttigs wil doen. 

 
Vraag 5: welke vrijwilligersrol wil u graag gaan opnemen? Duid meerdere opties aan. 
 

1. Klanten aanspreken in de wereldwinkel en hen informeren   
2. Berichten delen op sociale media   
3. Informatie delen of bespreken met vrienden/familie  
4. Publicaties uitdelen of bussen (fair magazine, brochures, flyers,…)  
5. Een infostand bemannen  
6. Leerkrachten informeren (in de wereldwinkel, op school of door informatiemateriaal 

uit te delen)   
7. Vormingen geven aan scholieren   
8. Debatten en info avonden organiseren  
9. Informatie delen met de lokale pers   
10. Lokale beleidsmakers hierover aanspreken  
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Vraag 6: welke vrijwilligersrol hebt u het afgelopen jaar opgenomen? Duid meerdere 
opties aan 
 

1. Klanten aanspreken in de wereldwinkel en hen informeren   
2. Berichten delen op sociale media   
3. Informatie delen of bespreken met vrienden/familie  
4. Publicaties uitdelen of bussen (fair magazine, brochures, flyers,…)  
5. Een infostand bemannen  
6. Leerkrachten informeren (in de wereldwinkel, op school of door informatiemateriaal 

uit te delen)   
7. Vormingen geven aan scholieren   
8. Debatten en info avonden organiseren  
9. Informatie delen met de lokale pers   
10. Lokale beleidsmakers hierover aanspreken  

 
Vraag 7: Duid aan of je het helemaal niet eens bent, niet eens, niet eens/niet oneens, eens, 
helemaal eens met de volgende uitspraken. Indien u wil kan u een concrete ervaring 
beschrijven bij de score die u hebt toegekend per uitspraak.  
Dus likert-schaal van 1 tot 5 en een tekstvak waarbij men indien gewenst toelichting kan 
geven. 

1. Ik ervaar dat Oxfam Wereldwinkels voldoende opportuniteiten creëert om iets te 
doen voor Oxfam Wereldwinkels. 

2. Ik ervaar een positieve druk uit mijn directe omgeving om iets te doen voor Oxfam 
Wereldwinkels 

3. Ik ervaar een positieve druk vanuit de hele samenleving om iets te doen voor Oxfam 
Wereldwinkels 

4. Ik ervaar dat als ik iets doe voor Oxfam Wereldwinkels dat dat een verschil maakt. 
5. Ik ervaar het effect van iets te doen voor Oxfam Wereldwinkels als aangenaam of als 

een meerwaarde. 
6. Ik ervaar geen praktische hinder (geld, middelen, tijd) om iets te doen voor Oxfam 

Wereldwinkels 
7. Ik ervaar voldoende autonomie om iets te doen voor Oxfam Wereldwinkels 
8. Ik voel me competent wanneer ik iets doe voor Oxfam Wereldwinkels 
9. Ik voel me ergens bij horen wanneer ik iets doe voor Oxfam Wereldwinkels 
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ANNEX – ivox-peiling 
Bij de eerste vraag werden de opties random aangeboden. 
 
Vraag 1: Wat dekt volgens jou een “leefbaar inkomen” voor een landbouwer? Duid één 
van onderstaande opties aan.  
 

7. De boer verdient voldoende om zijn/haar boerderij en werking te bekostigen.  
8. De boer kan voorzien in zijn eigen basisnoden (voedsel, huisvesting, kledij, …) en 

verdient voldoende om zijn/haar boerderij en werking te bekostigen.  
9. De boer kan zijn/haar boerderij en werking bekostigen en kan instaan voor de 

basisnoden van het hele gezin (voedsel, huisvesting, kledij,…) 
10. De boer kan zijn/haar boerderij en werking bekostigen, en kan instaan voor de 

menselijke noden van het hele gezin (naast bv. voedsel en huisvesting ook onderwijs, 
gezondheidszorg, …).  

11. De boer kan zijn/haar boerderij en werking bekostigen, en kan instaan voor de 
menselijke noden van het hele gezin (voedsel, huisvesting, onderwijs, gezondheid, …) 
en heeft ook een kleine buffer voor periodes van tegenslag. 

12. De boer verdient voldoende om in alle noden van zijn/haar gezin te voorzien, een 
succesvol landbouwbedrijf uit te bouwen, hobby’s te bekostigen en heeft bovendien 
een kleine buffer voor periodes van tegenslag. 

 
 
 
Bij de tweede vraag werden de opties random aangeboden. 
 
Vraag 2: Wat dekt volgens jou “zorgplicht” binnen eerlijke handel? Duid één van de 
onderstaande opties aan.  
 

6. Zorgplicht (of ketenzorg) betekent dat bedrijven goed moeten zorgen voor hun eigen 
werknemers, zodat er zich geen stress en burn-outs voordoen. 

7. Zorgplicht (of ketenzorg) is een wettelijke verplichting voor bedrijven om risico’s op 
mensenrechtenschendingen en milieuschade doorheen hun hele keten in kaart te brengen, 
te voorkomen, te rapporteren en eventuele schade te herstellen 

8. Zorgplicht (of ketenzorg) verwijst naar een reeks principes die bedrijven vrijwillig kunnen 
onderschrijven indien ze maatschappelijk verantwoord willen ondernemen. 

9. Zorgplicht (of ketenzorg) is een wettelijke verplichting voor boeren in het Globale Zuiden om 
de mensenrechten en de rechten inzake het kind te respecteren. 

10. Zorgplicht (of ketenzorg) betekent dat bedrijven moeten rapporteren over hun bijdragen aan 
de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties. 

 
 
 
 
 
 
 
Vraag 3: Duid aan hoe eens u het bent met de volgende uitspraak. 
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Ook ik draag de verantwoordelijkheid om de situatie van kleine landbouwproducenten te 
verbeteren. 
 
Helemaal niet eens = 1 
Niet eens = 2 
Niet eens/eens = 3 
Eens = 4 
Helemaal eens = 5 
 
 
 
Vraag 4: Welke actie zou je zien zitten te ondernemen voor Oxfam Wereldwinkels. Ik zie 
het wel zitten om… (meerdere antwoorden mogelijk) 
 

1. eerlijke producten te kopen in een Oxfam-Wereldwinkel 
2. Oxfam Fair Trade producten te kopen in de supermarkt 
3. tweedehandskledij te kopen in een Oxfam-tweedehandswinkel 
4. deel te nemen aan een activiteit of event van een winkel (proeverij, workshop, lezing, 

debat, infodag, …) 
5. deel te nemen aan een betoging 
6. een eenmalige gift te storten 
7. een maandelijkse gift te storten 
8. vrijwilliger te worden (in de winkels, op events, workshops…) 
9. Oxfam in mijn testament te zetten 
10. een scholenactie of ‘wereldwinkel op school’ te doen 
11. een petitie te tekenen 
12. mij te informeren via hun website, publicaties… 
13. informatie te delen met andere via mijn (professioneel) netwerk 
14. hun boodschap uit te dragen 
15. Ik ga Oxfam niet steunen  
16. Ik ken Oxfam niet 

 
 
 
Vraag 5: Welke actie heb je het afgelopen jaar ondernomen voor Oxfam Wereldwinkels 
(meerdere antwoorden mogelijk) 

1. Door eerlijke producten te kopen in een Oxfam-Wereldwinkel 
2. Door Oxfam Fair Trade producten te kopen in de supermarkt 
3. Door tweedehandskledij te kopen in een Oxfam-tweedehandswinkel 
4. Door deel te nemen aan een activiteit of event van een winkel (proeverij, workshop, 

lezing, debat, infodag, …) 
5. Door deel te nemen aan een betoging 
6. Via een eenmalige gift 
7. Via een maandelijkse gift 
8. Als vrijwilliger (in de winkels, op events, workshops…) 
9. Door Oxfam in mijn testament te zetten 
10. Via een scholenactie of ‘wereldwinkel op school’ 
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11. Door een petitie te tekenen 
12. Door mij te informeren via hun website, publicaties… 
13. Door informatie te delen met andere via mijn (professioneel) netwerk 
14. Door hun boodschap uit te dragen 
15. Ik heb Oxfam niet gesteund  
16. Ik ken Oxfam niet 
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Annex: lijst sleutelpersonen. 
 
OWW-secretariaat. 

1. Thomas Mels 
2. Jonathan Matthyssen 
3. Sofie Buenen 
4. Hans Canters 
5. Yasmine Mertens 
6. Sarah Standaert 

 
OWW-vrijwilligers 

1. Saar De schrijver 
2. Nicole Vanholme 
3. Kris Vandenbusche 
4. Lotte Lens 
5. Inge Pauwels 
6. Arnold Scheerder 
7. Jes De Vriendt 
8. Carinne Van Cauter 
9. Jo Mous 
10. Johan Buysen 
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Annex: lijst geraadpleegde documenten 
 

1. Ingediende programmadossier voor DGD (2017-2021) 
2. De herwerkte TOC (tekening en excel-document) 
3. Communicatiestrategie en plan (2019) 
4. FIT nota definitief 
5. Evaluaties en OWW-monitoring 

a. 2016 : Profacts-meting 
b. 2017: OWW-evaluatie van de campagne 
c. 2018: OWW-evaluatie van de campagne 
d. 2019: OWW-evaluatie van de campagne en imago-meting GFK 

6. Campagnematerialen 
a. Bite fight info van op COPAIN 
b. Webinar bite to fight 
c. Inhoudelijke toelichting bij bite to fight 

7. Eerlijke handelbarometer (2014 – 2016 – 2018) 
8. Gemeenschappelijke Context-Analyse Noord 
9. Gemeenschappelijk Strategisch Kader Noord 
10. Deconstructing Fair trade (J. Matthysen, FTAO) 


