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INTRODUCTIE
In een voortdurend veranderende omgeving zijn bedrijven zich sterk bewust 
van de huidige consumentenkwesties en de gezondheids- en maatschap-
pelijke uitdagingen waaraan zij het hoofd moeten bieden. In deze context 
rijzen er vragen over het engagement van merken, hun positionering of het 
gebrek daaraan. Deze kwesties zijn des te belangrijker omdat zij worden 
gesteund en verdedigd door een groeiend aantal consumenten, burgers, de 
media en, uiteraard, merken.

auxipress.be

Veel merken staan dan ook op een twees-
prong. Wat zijn de voordelen en risico’s van een 
positionering op deze thema’s? Het publiek 
roept merken op sociale netwerken op om hun 
verantwoordelijkheid te nemen, maar levert al 
even snel kritiek. 

De media en de merken zijn zich meer dan ooit 
bewust van de evolutie van de samenleving 
en zijn rechtstreeks betrokken bij deze grote 
maatschappelijke uitdagingen. Kwesties als eco-
logie, klimaat, racisme, gender en inclusie maken 
voortaan deel uit van ons dagelijkse leven en 

winnen bovendien aan zichtbaarheid. Sinds 
een aantal jaar komen de uitdagingen van onze 
samenleving meer op de voorgrond te staan en 
ook de plaats die zij in de media innemen, wordt 
steeds belangrijker.

Moeten ze bepaalde kwesties en waarden 
overnemen of laten varen? Moeten ze hun 
inspanningen om zich te positioneren 
versnellen of vertragen met het oog 
op hun merkimago?
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In dit white paper gaan we dieper in op de evo-
lutie van maatschappelijke kwesties en de 
plaats die ze innemen in de wereld van mer-
ken. We trachten te begrijpen hoe merken zich 
een weg proberen te banen in deze nieuwe 
context waarin hun maatschappelijk engage-
ment een erg grote uitdaging is geworden, die 
een steeds prominentere plaats inneemt in hun 
merkstrategieën. 

Hiertoe hebben we een analyse uitgevoerd van 
media-inhoud uit allerhande bronnen (geschre-
ven pers, radio, televisie, online pers en sociale 
netwerken) die het afgelopen jaar over deze 
thema’s is verschenen met behulp van onze 
trendanalysetool, MediaTopiQ (meer info hier). 
Daarnaast hebben wij ee aantal merken verte-
genwoordigers geïnterviewd over hun positio-
nering: Ikea, Proximus en Fairtrade. Tot slot 
was een specialist op dit gebied, een profes-
sor van de UCLouvain, bereid onze vragen te 
beantwoorden.

Bij de besproken onderwerpen kwamen twee hoofdcategorieën het 
vaakst aan bod:

 ` Menselijke aangelegenheden, waaronder inclusie, met ruime 
aandacht voor begrippen als racisme, gender en seksualiteit, 
en feminisme.

 ` Milieukwesties rond ecologie en klimaat.

Deze begrippen zijn uiteraard niet limitatief 
en de grote maatschappelijke vraagstukken 
van vandaag zijn complexer dan dit eenvou-
dige onderscheid. Wij hebben er echter voor 
gekozen ons om omwille van de duidelijkheid 
te concentreren op de kwesties die het vaakst 
aan de orde komen.



98MEDIA-ANALYSE auxipress.be

MEDIA-ANALYSE

A° WELKE PLAATS NEEMT INCLUSIE  
IN DE MEDIA IN?

Dit eerste deel van de analyseresultaten is toe-
gespitst op de menselijke kwesties, waaron-
der inclusie, racisme, gender en seksualiteit, en 
feminisme.

In de loop van 2021 verschenen meer dan 
50.000 artikels in de belgische pers over inclusie, 
terwijl op Twitter meer dan 30.000 tweets over 
dit thema werden gepost. Een  indrukwekkend 
volume voor een maatschappelijk  onderwerp 

dat onvermijdelijk is geworden. De trend is niet 
nieuw, maar is al enkele jaren aan de gang. 
Maatschappelijke kwesties worden regelmatig 
besproken in de media en staan centraal in 
gesprekken op sociale netwerken (racisme, 
ecologie, feminisme, meer recent inclusie, ...). 
Zozeer zelfs dat dit regelmatig aanleiding geeft 
tot  internationale  bewegingen zoals “body posi-
tivity”, #MeToo of #BlackLivesMatter.

Welke plaats nemen deze kwesties precies in? Hoe worden ze aangekaart? We ontdekken het aan 
de hand van een analyse van media-inhoud en online gesprekken dankzij onze methode voor de ana-
lyse en observatie van trends en merken MediaTopiq*. De resultaten en de visuele weergave ervan 
werden verkregen via het platform Universal Insights van Auxipress*.

53,740
 +0.5%

Compared to the previous period

53,471

30,470
 -10.9%

Compared to the previous period

34,183

ONLINE & OFFLINE PRESS TWITTER

Sociale netwerken zijn het beste klankbord geworden 
om een probleem of een kwestie aan de kaak te stellen, 

en bij uitbreiding ook de beste manier om deze signalen op 
te vangen wanneer ze opduiken.

Als we kijken naar de vermeldingen van the-
ma’s rond inclusie in de Belgische media 
in het afgelopen jaar, stellen we vast dat er 
talrijke en regelmatige piekmomenten over 
deze thema’s zijn. We kunnen zowel actuele 
feiten als terugkerende gebeurtenissen zien. 
Bijvoorbeeld in de eerste categorie: het tele-
visie-interview met Prince Harry en Meghan 
Markle, de zaak Jürgen Konings, de affaire 
van het  voetbalstadion in München tijdens het 
WK voetbal en de UEFA, de aanvallen op jonge 
meisjes in een bar in Elsene (Brussel), de ver-
bale aanvallen jegens Vincent Kompany over 

zijn afkomst door Club Brugge, enz. En als 
terugkerende onderwerpen: de Internationale 
Dag van de Rechten van de Vrouw of de 
Belgian Pride.

*Zie pagina’s 11 voor meer informatie. 

RESULTS OVER TIME
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MEDIATOPIQ
Het Observatorium van merken en trends in België 
Een uniek analysebestand om uw merk te benchmarken 

MediaTopiQ vangt alle media en sociale fenomenen op en meet de aanwezigheid 
van merken en de waarden die ermee verbonden zijn. 

Dit uniek analysebestand detecteert voortdurend de meest veelbelovende trends 
en de thema's die uw publiek aanspreken en meet de prestaties van uw merk ten 
opzichte van die van uw concurrenten!

Dankzij MediaTopiQ neemt uw merk een unieke positie aan ten aanzien van de 
belangrijkste kwesties in uw sector.  U vergroot uw impact op uw publiek en wint 
aan share of voice tegenover uw concurrenten.  

MediaTopiQ beantwoordt alle vragen die u zich stelt ten opzichte van uw merk:
 Hoe presteert uw merk tegenover dat van uw concurrenten?
 Hoe wordt uw merk op de markt gepercipieerd? Hoe wordt uw merk 

waargenomen? 
 Waar is uw merk zichtbaar? In welke media? Welke regio? 
 Wie zijn de journalisten die uw merk het meest vermelden in de pers?

Meer weten

11auxipress.be

HOE WORDT ER OVER GESPROKEN?

Na vergelijking blijken de onderwerpen die 
in 2021 zowel in de Franstalige als in de 
Nederlandstalige pers het vaakst aan bod 
komen in verband met inclusie, een inter-
nationaal karakter te hebben: de Verenigde 
Staten, jonge vrouwen en de Black Lives 
Matter-beweging. In de Belgische media zijn 
dit onderwerpen met een sterke internationale 
invloed.

Hoewel het thema op sociale netwerken vaak 
verband houdt met negatieve zaken (ongeluk-

ken, schandalen, agressie,...), wordt er regel-
matig steun betuigd door de gebruikers en 
dus uiting gegeven aan een positief gevoel. 
Bijvoorbeeld: in reactie op de wet die in juni-
juli 2021 in Hongarije werd aangenomen, wer-
den veel tweets verzonden ter ondersteuning 
van de LGBTQI+-gemeenschap. Deze bewe-
gingen, zowel positieve als negatieve, maken 
het mogelijk om op een bepaald moment de 
trends die zich in onze samenleving aftekenen 
en de gevoelens van het publiek te meten.

TOPICS FR

TOPICS NL

https://auxipress.be/nl/mediatopiq/?utm_source=LinkedIn&utm_medium=cpc&utm_campaign=Mediatopiq+NL&utm_id=White+paper+sustainability
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B° WELKE PLAATS NEMEN ECOLOGIE  
EN MILIEU IN DE MEDIA IN?

Dit tweede deel van de analyseresultaten is 
toegespitst op de kwesties die verband hou-
den met milieu en ecologie. Hoe worden deze 
onderwerpen besproken in de online en offline 
media? Welke plaats nemen zij in de gesprek-
ken in? 

In 2021 was het thema ecologie, milieu en kli-
maat alomtegenwoordig, zowel op de scher-
men als in onze kranten. In 2021 behandelden 
maar liefst 120.000 artikels dit onderwerp in 
de Belgische pers. Dat is een stijging met 21% 
ten opzichte van 2020. Een aanzienlijke toe-
name voor een thema waar duidelijk steeds 
meer aandacht voor is! Dit is ook het geval 
op de sociale netwerken, en met name op 
Twitter, met niet minder dan 43.000 tweets 
(+37,5%).

Hoewel de media-aandacht voor deze kwes-
tie in de offline/online pers over het algemeen 
minder afhankelijk is van (bad) buzzes dan het 
thema inclusie, is er toch een aanzienlijke piek 
die begin september aanving (mobiliteitsweek 
in België van 16 tot 22 september 2021) en 
in november een hoogtepunt bereikte met de 
Klimaatconferentie in Glasgow. Op Twitter zijn 
de pieken in de media-aandacht echter meer 
uitgesproken, wat logisch lijkt gezien de aard 
van dit sociale netwerk, dat sterk gericht is op 
live-evenementen en reacties.

Zoals uit deze cijfers blijkt, worden milieukwes-
ties steeds belangrijker in onze samenleving. 
Dat stelde Havas Media eveneens vast in zijn 
Meaningful Brands-studie. Daarbij konden 
ze meten dat 75% van de burgers het gevoel 

 hadden dat ze zich midden in een milieucrisis 
bevonden. Ze vragen zelfs aan merken om een 
standpunt in te nemen. Volgens dezelfde stu-
die is 72% van de consumenten van mening dat 
merken nu moeten optreden in het belang van 
de samenleving en de planeet!

De media hebben het er steeds vaker over, de 
burgers uiten hun bezorgdheid en ook de mer-
ken nemen een standpunt in over dit onderwerp. 
Dat blijkt ook uit de verschillende interviews die 
wij met hen hebben gehad.  

107,632
 +24%

Compared to the previous period

86,819

43,709
 +37,4%

Compared to the previous period

31,805

RESULTS OVER TIMEONLINE & OFFLINE PRESS TWITTER
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HOE WORDT ER OVER GESPROKEN?

Het valt op dat het thema sterk wordt aangesne-
den door de grote politieke figuren van onze 
wereld. Wanneer het onderwerp milieu of eco-
logie ter sprake komt, worden de Amerikaanse 
president (Joe Biden), de Franse president 
(Emmanuel Macron) of de voormalige Duitse 
bondskanselier, Angela Merkel, er vaak mee 
geassocieerd in de media. 

Het is een internationale kwestie, zeker, maar 
ook een Belgische! Onze Belgische politici zijn 
bezorgd over de situatie en worden er vaak 
mee in verband gebracht. Zo zijn Zuhal Demir 
(N-VA), Jan Jambon (N-VA), Philippe Henry 
(Ecolo) en George-Louis Bouchez (MR) de 

namen die het meest met deze milieukwestie 
worden geassocieerd.

Ten slotte blijkt uit een analyse van de termen die 
in de media met dit onderwerp worden gelinkt, 
dat het onderwerp op internationaal, federaal, 
regionaal en zelfs lokaal niveau zorgen baart. 
Onder de termen die het meest met milieu, kli-
maat en ecologie worden geassocieerd, vin-
den we in franstalig België: la région wallonne, 
Bruxelles capitale, le gouvernement flamand, 
enz. In Vlaanderen gaat het om: vlaams minis-
ter, vlaamse regering, stad Antwerpen, lokale 
besturen, enz.

Meer weten 

UNIVERSAL
INSIGHTS

Universal Insights is HET uniek platform bij uitstek om al uw reputatie-indicatoren 
in real-time te beheren. 

Het platform legt zowel uw aanwezigheid in de media vast als de gesprekken 
die uw reputatie beïnvloeden. 

Haal voordeel uit dit krachtig brand management instrument dankzij:

 Een cross-media platform (online & o�ine pers, radio, televisie, sociale 
media) 

 Real-time data 

 Een aantal dashboards en kant-en-klare rapporten 

 Al de KPI’s die belangrijk zijn voor uw merk 
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TOPICS FR

TOPICS NL

https://auxipress.be/nl/universal-insights/?utm_source=LinkedIn&utm_medium=cpc&utm_campaign=Universal+Insights+NL&utm_id=White+paper+sustainability
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INTERVIEWS 
Om de analyse te voltooien die wij over dit onderwerp hebben gemaakt, heb-
ben wij vier professionals geïnterviewd die dagelijks worden geconfronteerd 
met vragen over merkpositionering. Anne-Clotilde Picot voor Ikea, Catherine 
Bals voor Proximus, Douchka Van Olphen voor Fairtrade en Andrea Catellani 
voor de Katholieke Universiteit Leuven waren bereid hun deskundigheid en 
adviezen met ons te delen.

Country People & Culture Manager 
bij Ikea, het internationale meubelmerk 
dat design en comfort samenbrengt 
tegen betaalbare prijzen over 
de hele wereld.

Anne-Clotilde 
Picot

We hebben bemerkt dat Ikea zich vrij sterk posi-

tioneert op bepaalde maatschappelijke kwes-

ties. Kunt u ons meer vertellen over wanneer dat 

begon en om welke onderwerpen het precies 

gaat?

Het beginpunt gaat terug tot in 1994, toen er pro-

blemen opdoken in onze toeleveringsketen. Als 

merk en als bedrijf groeide bij Ikea van daaruit 

een echt bewustzijn. Daarna volgden concrete 

acties die het begin betekenden van onze hele 

Sustainability-aanpak.

Naast de klimaatkwestie, waarvoor Ikea zich al 

verscheidene jaren sterk inzet en onze klanten 

aanzet tot een meer verantwoorde levensstijl en 

consumptie, zijn/werden diversiteit en inclusie 

toegevoegd aan de lijst van onze belangrijkste 

aandachtspunten. 

Waarom werden deze onderwerpen gekozen? 

Waarom deze boven anderen?

Ik zou zeggen dat die keuze verband houdt met 

verschillende individuele wensen die samen een 

beweging in het bedrijf teweeggebracht hebben. 

Maar het heeft ook te maken met wie we zijn, 

wie we willen zijn, wie we willen blijven en wat dat 

betekent.

Denkt u dat alle merken zouden zich positioneren?

Om een crisis of een bad buzz te vermijden zou dit 

een rechtvaardiging zijn voor het al dan niet inne-

men van een standpunt over bepaalde kwesties? 

Spontaan zou ik zeggen: ja, dat is absoluut noodza-

kelijk. Ik zal dit echter nuanceren.

Ik denk dat het vooral noodzakelijk is ons best te 

doen, want als een merk een standpunt inneemt en 

vervolgens niets concreets doet, is dat compleet 

zinloos. 

Een ding is echter zeker: problemen kunnen niet 

alleen opgelost worden. Alleen samen kunnen we 

vooruitgang boeken.

Ziet u enige verandering op uw markt of op de 

markt in het algemeen sinds merken zich massaal 

beginnen te positioneren op bepaalde aspecten?

Ik denk dat de consument zich veel bewuster is van 

de milieuproblematiek.

Wat we ook zien op onze markt, is de toegenomen 

circulariteit en tweedehandsverkoop. Helaas is het 

zeer lastig om dit om te zetten in cijfers.

Tien jaar geleden was de tweedehandsmarkt nog 

vrij beperkt en bestemd voor mensen die niet te 

veel wilden uitgeven. Vandaag maken sommi-

gen een echte ideologische keuze voor duurzame 

consumptie.

Wat zijn volgens u de belangrijkste uitdagingen 

voor 2022? Welke kwesties zou u willen dat mer-

ken in het algemeen aanpakken of welke engage-

menten u zou willen zien opkomen of voortgezet 

worden?

Vooreerst moeten we rekening blijven houden met 

de milieuproblemen die er al zijn. Daarnaast kun-

nen bepaalde andere problemen, zoals de mentale 

gezondheid of de stijging van de kosten van leven-

sonderhoud voor mensen die zich al in een kwets-

bare situatie bevinden, snel uitgroeien tot iets zeer 

verontrustends.

Dit is een nieuw probleem, waar als samenleving 

collectief over moeten nadenken en dat we moeten 

aanpakken.


 Ik denk dat het vooral noodzakelijk is het best mogelijk te doen, 

want als een merk een standpunt inneemt en vervolgens  
niets concreets doet, is dat compleet zinloos. 
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Sustainability Department Lead 
bij Proximus, een Belgische 
telecomoperator, en al meer dan 20 jaar 
werkzaam binnen de groep.

Catherine 
Bals

Wij hebben gehoord dat Proximus een vrij krach-

tige positie inneemt op bepaalde maatschappe-

lijke kwesties. Welke in het bijzonder?

Wij hebben verschillende pijlers waarop wij onze 

globale bedrijfsstrategie baseren. Daartoe beho-

ren twee maatschappelijke kwesties die wij van 

cruciaal belang achten: de digitale inclusie en 

het milieu. 

Als speler op de Belgische telecommunicatie-

markt voelen wij ons tegenover de  maatschappij 

verplicht de toegang tot de digitalisering ver-

der te ontwikkelen en ervoor te zorgen dat iede-

reen deze digitalisering kan «gebruiken» en er 

voordeel uit kan halen. 

Wat het milieu betreft, zijn wij van mening dat wij 

als samenleving met verantwoordelijkheidsbe-

sef ten opzichte van toekomstige generaties 

verplicht zijn rekening te houden met de impact 

die wij op onze planeet hebben. Wij zijn ons ook 

meer bewust van de risico’s die de klimaatveran-

dering voor ons inhoudt. 

Vanaf wanneer is dit het geval? Wat was uitein-

delijk het beginpunt?

De komst van Guillaume Boutin als CEO 2 jaar 

geleden (in december 2019) was zeker een 

trigger of accelerator. Hij is vastbesloten om 

van onze maatschappelijke rol een prioriteit te 

maken. En wanneer deze overtuiging heerst aan 

de top van een organisatie, komen de dingen pas 

echt van de grond.

Dit is ook een echte verandering op het vlak van 

de verantwoordelijkheid voor een CEO. Nu zijn 

functies zijn uitgebreid tot een maatschappeli-

jke verantwoordelijkheid. Dit is een belangrijke 

verandering, maar die komt natuurlijk ook voort uit 

de verwachtingen van de consument!

Kortom, er zijn twee belangrijke redenen voor de 

positionering van Proximus ten aanzien van deze 

kwesties: de prioritering van het management ener-

zijds en de verwachtingen van de eindconsument 

anderzijds.

Is het volgens u absoluut noodzakelijk dat merken 

zich positioneren op de grote maatschappelijke uit-

dagingen? En in het bijzonder op de milieukwestie?

Ja, ik denk dat als je als merk geen standpunt 

inneemt over maatschappelijke kwesties, je over 

een paar jaar niet meer in dezelfde categorie speelt 

als je concurrenten.

Wat de milieukwestie betreft, denk ik dat het ietwat 

van het merk afhangt. Naargelang de sector zijn 

er verschillende verwachtingen. Een sector die 

bijvoorbeeld veel met Aziatische landen werkt, zal 

andere verwachtingen hebben dan een speler die 

lokaal in België werkt.

Wat er ook gebeurt als je een positie inneemt, je hebt 

altijd zowel een bad buzz als een good buzz. Maar 

vandaag zitten we in een heel andere  configuratie 

dan in het verleden. Tegenwoordig kiezen merken 

ervoor om steeds actiever te zijn op sociale netwer-

ken. Waar zij in het verleden zwegen totdat de bad 

buzz voorbij was, gaan zij nu rechtstreeks de dia-

loog met de consumenten aan.  

Wat zullen tot slot de belangrijkste onderwerpen 

zijn voor 2022 en voor de toekomst?

Voor ons heeft de pandemie aangetoond dat er 

meer dan ooit sprake is van een digitale kloof en dat 

wij als telecommunicatiebedrijf hierin een belangri-

jke rol te spelen hebben! En het gaat niet louter om 

een specifiek doelpubliek, iedereen kan uit de boot 

vallen. Wij moeten hierin een rol spelen omdat wij 

hebben bijgedragen tot de digitalisering van onze 

samenleving en wij moeten onze verantwoordeli-

jkheid opnemen. Dit zal duidelijk een belangrijk punt 

blijven voor Proximus.

Daarnaast blijft de klimaatverandering een heet han-

gijzer en moet er snel gehandeld worden! Helaas 

is dat niet altijd gemakkelijk. Als we bijvoorbeeld 

kijken naar de energiemarkt op dit moment, zouden 

we graag meer kunnen investeren in hernieuwbare 

energie, maar dat is niet mogelijk zonder toestem-

ming van de overheid.



 Zijn wij van mening dat wij als samenleving met 
verantwoordelijkheidsbesef ten opzichte van toekomstige 
generaties verplicht zijn rekening te houden met de impact  

die wij op onze planeet hebben.
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Andrea 
Catellani

Professor Communicatie aan 
de Université Catholique de Louvain 
en voorzitter van de jury van 
de Master in Communicatie.

Positioneren merken zich vaker op bepaalde 

thema’s dan andere?

Ik heb echter de indruk dat milieu- en kli-

maatkwesties vaak centraal staan in het betoog 

van merken. Sommige merken zetten dan weer 

in op de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen 

en proberen de doelstellingen te kiezen die het 

dichtst bij hun activiteiten aanleunen. 

Om welke reden(en) wordt een kwestie boven 

de andere verkozen?

De belangrijkste motivatie om aan MVO te doen 

is vaak een kwestie van reputatie. Ook de per-

soonlijke intenties en de goede bedoelingen 

van ondernemingen zijn uiteraard argumenten 

waarmee rekening moet worden gehouden en 

die de keuze voor een bepaalde kwestie kunnen 

rechtvaardigen.

Ten slotte vormen de interne communicatie en 

de mogelijkheid om teams dichter bij elkaar te 

brengen door zich voor bepaalde zaken in te 

zetten nog een argument dat een onderneming 

kan doen overhellen naar de ene kwestie in 

plaats van de andere. 

Is het vandaag de dag noodzakelijk voor merken 

om zich te positioneren?

Ja, ik denk dat het een absolute must is. Merken 

voelen een bepaalde druk vanuit de maatschap-

pij om zich te engageren en dit engagement, de 

richting die het bedrijf uitgaat, ook duidelijk ken-

baar te maken. Bovendien zal de keuze die mer-

ken maken om zich al dan niet te positioneren, 

een impact hebben op hun geloofwaardigheid bij 

het publiek.

Hoe kijkt u naar de communicatie van merken over 

hun engagement of gebrek aan engagement voor 

grote maatschappelijke kwesties?

Communicatie is vaak gemakkelijk in beeld te bren-

gen en te analyseren, maar het kan moeilijk zijn om 

te zien of er concrete acties achter zitten. Er zijn ook 

bepaalde manieren om zich te positioneren die min-

der opvallen of minder spraakmakend zijn op vlak 

van communicatie.

Afhankelijk van de sector zal voor merken altijd het 

grote risico bestaan dat ze niet genoeg doen. Ze moe-

ten zich hiervan bewust zijn. In onze Europese lan-

den is het publiek kritischer geworden en verwacht 

het altijd meer van merken op het gebied van hun 

maatschappelijk engagement. 

Bovendien hebben verschillende studies het boeme-

rangeffect van uitspraken door merken  aangetoond. 

Standpunten over maatschappelijke kwesties wek-

ken verwachtingen bij de consument. En als er iets 

misgaat, is de val des te dieper voor de merken aan-

gezien de verwachtingen zijn toegenomen. 

Wat zijn de belangrijkste kwesties in 2022?

Vooraleer ik het over de uitdagingen als dusdanig 

ga hebben, denk ik meteen aan de noodzaak om 

een tweezijdige communicatie tussen ondernemin-

gen en hun belangengroepen tot stand te brengen. 

Ga de dialoog aan en luister.

Wat de onderwerpen betreft, denk ik dat het klimaat 

van cruciaal belang blijft. Deze kwestie zal gevolgen 

hebben voor tal van andere aspecten voor onderne-

mingen. Denk maar aan de manier waarop we goe-

deren produceren, vervoeren, enz. De klimaatcrisis 

is helaas een feit en zal in 2022 een onderwerp bli-

jven waar we niet omheen kunnen.


 In onze Europese landen is het publiek kritischer geworden 

en verwacht altijd meer van merken op het gebied 
van hun maatschappelijk engagement.
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Heeft Fairtrade zich altijd gepositioneerd ten 

aanzien van de grote maatschappelijke kwes-

ties? Op welke zaken legt u een bijzondere focus?

Fairtrade staat - net als eerlijke handel - onver-

mijdelijk op het kruispunt van vele belangri-

jke wereldwijde kwesties. Dertig jaar geleden 

was het beeld van de geglobaliseerde wereld 

zoals wij die vandaag kennen, niet hetzelfde. We 

stellen nu vast dat degenen die vooraan staan 

in de waardeketen van landbouwproducten, de 

boeren, de volle gevolgen ondervinden van de 

ongelijke machtsverhoudingen in de wereldhan-

del, waar ter wereld zij zich ook bevinden. 

Bovendien evolueert de handel. Om een verschil 

te kunnen blijven maken, moet de eerlijke han-

del zich dus aanpassen aan onze snel verande-

rende wereld en samenlevingen. Sommige kwes-

ties zijn sterk op de voorgrond getreden en heb-

ben bijgedragen tot de totstandkoming van deze 

meer systemische visie. 

Neem het klimaat, bijvoorbeeld. De bezorgdheid 

over het klimaat werd al in de jaren zeventig geuit, 

maar kreeg toen weinig aandacht. Er moest een 

lange weg afgelegd worden om gehoord te wor-

den. Maar vandaag houdt de klimaatproblema-

tiek iedereen bezig en beseffen we dat klimaatre-

chtvaardigheid en sociale rechtvaardigheid twee 

zijden van dezelfde medaille zijn. 

Om terug te komen op de noodzakelijke syste-

mische aanpak van eerlijke handel, nemen we 

een ander voorbeeld: gelijke kansen en gender. 

De kwetsbaarheid van vrouwen in vele landbouw-

gemeenschappen (om maar enkele te noemen), 

het gebrek aan toegang tot hun basisrechten, 

waaronder toegang tot grond en een inkomen, 

Douchka 
Van Olphen

Douchka van Olphen is Head 
of Communication bij Fairtrade 
Belgium. Ze geeft ook een cursus 
social marketing aan studenten 
van de bachelor internationale 
samenwerking aan de Haute Ecole 
de la Province de Namur. Daarnaast 
is ze auteur van twee romans, 
uitgegeven door Academia, en een 
«Opusculum» (novelle), uitgegeven 
door Lamiroy. 

verhindert gezinnen en gemeenschappen om aan 

de armoede te ontsnappen. 

En dan hebben we het nog niet gehad over een 

recentere kwestie, die van de dekolonisatie. Eerlijke 

handel staat kritisch tegenover het postkoloniale 

tijdperk dat in de vorige eeuw is begonnen en nog 

steeds voortduurt. De genadeloze overheersing 

van een handvol grote spelers in de wereldhan-

del over honderden miljoenen mensen die ervan 

afhankelijk zijn en eronder lijden, vooral op het zui-

delijk halfrond, is immers een voortzetting van het 

koloniale tijdperk, dat we ook het neokolonialisme 

noemen… 

Wat motiveert volgens u de keuze voor een bepaalde 

problematiek? 

Voor mij is het geen kwestie van kiezen voor één 

enkel doel, maar veeleer voor een systeem dat moet 

mee-evolueren met de samenleving en zichzelf 

voortdurend in vraag moet stellen. Als ik het over 

dekolonisatie heb, moet ook Fairtrade de nodige 

vraagtekens opwerpen. Niet alleen vandaag, maar 

ook morgen, en in de komende jaren. Wanneer we 

onszelf niet in vraag durven stellen, kunnen we geen 

vooruitgang boeken. 

Wat zijn volgens u de voordelen van een positione-

ring op zo’n cruciale kwestie en is het volgens u een 

must voor alle merken om dat te doen?

Ik zou ‘nee’ willen zeggen, omdat we ons niet moe-

ten positioneren maar moeten handelen. Eerst 

daden, dan woorden. Merken hebben zo vaak het 

tegenovergestelde gedaan en het publiek laat zich 

niet langer voor de gek houden.

Vandaag is deze wedloop om ons op meerdere kwes-

ties te positioneren te vergelijken met greenwas-

hing plus social washing plus diversity washing, 

enz. Net als het compenseren van de koolstofvoe-

tafdruk van een activiteit die vermeden had kunnen 

worden. Het is tijd om na te denken over het veran-

deren van onze praktijken in plaats van de effecten 

ervan te compenseren of te verbloemen.  

Tegenwoordig is het probleem dat bedrijven zich 

verplicht voelen om een standpunt in te nemen en 

actie te ondernemen, bijvoorbeeld door koolstofkre-

dieten te kopen of door publiekelijk initiatieven voor 

gendergelijkheid te steunen. Het is allemaal goed en 

wel om steun te bieden, maar wat wordt er eigenlijk 

gedaan op het gebied van de cultuur en de systemen 

binnen het bedrijf? Het is natuurlijk ook niet allemaal 

negatief. Er zijn echte vorderingen, echte engage-

menten. Bij Fairtrade verkeren we in een ideale posi-

tie om dit te zien. Fairtrade biedt dan ook mogeli-

jkheden om praktijken concreet te veranderen dank-

zij het etiketterings- en certificeringssysteem. 


 De communicatie moet aansluiten bij de positionering, 

die in overeenstemming moet zijn met het DNA 
van de onderneming, haar bestaansreden en haar praktijken.
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Wat moet een bedrijf doen in geval van een bad 

buzz?

Bedrijven krijgen vaak negatieve feedback van het 

publiek wanneer hun positionering niet overeens-

temt met wie ze zijn. Communicatie werkt «ontmas-

kerend» en dit effect is nog sterker bij sociale netwer-

ken. De communicatie moet aansluiten bij de posi-

tionering, die in overeenstemming moet zijn met het 

DNA van de onderneming, haar bestaansreden en 

haar praktijken. Als er onenigheid is, wordt dat niet 

door de vingers gezien. Meer dan ooit zijn burgers 

en consumenten op zoek naar the real thing, ook al 

verdwalen zij meer dan ooit in deze zoektocht. Als 

bedrijf is dit dus niet het moment om hen op een 

dwaalspoor te brengen.

In de angst voor een bad buzz vormt de angst het 

grootste probleem en ligt deze aan de bron van 

slechte communicatiebeslissingen. Door deze angst 

beantwoorden mensen een vraag soms gehaast en 

op een onhandige manier. Soms communiceren we 

te veel of te weinig, en zo ontstaat een vicieuze cir-

kel die uit de hand loopt: dat is een bad buzz. Maar 

niemand is perfect. Nederig durven zijn, niet bewe-

ren dat je perfect bent, ... is vaak een goede uitweg 

en in ieder geval is het een houding waarmee het 

vertrouwen kan worden teruggewonnen. 

Wat zijn volgens u de belangrijkste aandachtspu-

nten voor 2022? 

Nederigheid, eenvoud. Ik denk dat het de hoogste tijd 

is dat merken leren zich niet overal op te positione-

ren, en dat ze zich alleen positioneren wanneer hun 

daden voorafgaan aan hun woorden. De grote valkuil 

van vandaag is de grote hoeveelheid thema’s waaro-

ver iedereen een mening heeft maar geen echte ken-

nis. Ik droom van een nieuw tijdperk. Een tijdperk van 

nuance en de mogelijkheid om te zeggen: ik weet het 

niet, ik ben aan het leren, ik ben niet perfect.


  Ik denk dat het de hoogste tijd is dat merken leren zich niet  

overal op te positioneren, en dat ze zich alleen positioneren 
wanneer hun daden voorafgaan aan hun woorden.

CONCLUSIE
TUSSEN UITDAGINGEN 
EN STRATEGIEËN
Zoals we hebben gezien, zijn maatschappeli-
jke kwesties van cruciaal belang geworden voor 
de strategieën van merken. Ze worden op ver-
schillende niveaus binnen de ondernemingen 
geïntegreerd. Of het nu gaat om de gedragscode, 
de strategie, de aanwerving, de communica-
tie, enzovoort, deze kwesties hebben een grote 
impact op de ondernemingen van vandaag. 

In onze gesprekken met merken hebben we ook 
vastgesteld dat er een consensus bestaat over 
het belang van een positionering op belangrijke 
maatschappelijke kwesties, hoewel dat natuurlijk 
ook genuanceerd moet worden. Ze dienen een 
standpunt in te nemen, ja, maar om vervolgens 
actie te ondernemen veranderingen brengen!

In 2022 wordt van merken meer dan ooit 
verwacht dat zij zich engageren. Dit kan een 
zeer positieve of negatieve invloed hebben 
op hun imago. Hun mate van betrokkenheid 
beïnvloedt de perceptie van hun publiek. Het is 

echter niet de enige parameter en mag, gezien 

de risico’s, niet worden onderschat.

IS HET TEN SLOTTE BETER OM ZICH 
TE POSITIONEREN OF NET NIET? 

Het antwoord is niet zwart of wit, maar ligt daar 

ergens tussenin. Het is belangrijk voor een merk 

om op één lijn te zitten met zijn publiek, om ver-

bonden te zijn met wat er zich rondom het merk 

afspeelt. Een goede opvolging van de sector, de 

concurrenten of mediatrends maakt het moge-

lijk alle troeven in handen te hebben om de 

juiste keuzes te maken. Op die manier kan het 

merk zich positioneren op een kwestie die echt 

zinvol is voor het merk en in overeenstemming 

is met zijn waarden. Bovenal zorgt het ervoor 

dat een merk kan nagaan of een positionering 

op deze kwestie het imago en de strategie van 

het merk in het algemeen ten goede komt.
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De studie die voor dit white paper werd uitge-
voerd, analyseerde de Belgische geschreven 
en online media alsook de Belgische Twitter-
content tussen 01/01/2021 en 31/12/2021.

De studie is gebaseerd op de analyse van de 
media-inhoud van meer dan 1.500 verschillende 
gedrukte mediabronnen en meer dan 2.000 ver-
schillende online mediabronnen. In totaal wer-
den 3.903.858 artikels gefilterd en gescand 
om na te gaan of ze al dan niet relevant waren 
voor de analyse. 164.411 artikels kwamen ove-
reen met het onderwerp en werden bijgevolg 
geanalyseerd.

De analyse werd gedaan volgens de MediaTopiQ-
methodologie (zie blz. 11) en uitgevoerd op het 
Universal Insights-platform (zie blz. 15).

Wat Twitter betreft, waren 74.212 van de in 
totaal 5.397.942 tweets relevant voor deze 
studie en werden zij daarom geanalyseerd.  

De in deze studie gezochte termen maken deel 
uit van een breed lexicon dat de geanalyseerde 
thema’s beschrijft (inclusie, racisme, milieu, 
ecologie, enz.).

SCOPE VAN 
DE STUDIE

1500  
GEDRUKTE BRONNEN  

2000  
ONLINE PERSBRONNEN 
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