
Bewustwording

 ♻ Welke producten zijn duurzaam?
 ♻ Hoe kan ik snel uitzoeken wat ik wil 
kopen?

 ♻ Wat zijn mijn duurzame eisen?

 ♻ Informatie opzoeken over het 
probleem;

 ♻ Het probleem proberen aan te pakken 
aan de hand van de mogelijke opties;

 ♻ Eisen formuleren aan de hand van het 
probleem.

De doelgroep digitaalvaardige 
volwassenen die tijdens het consumeren 
duurzaamheid in acht nemen geeft 
aan een duurzame aankoopkeuze te 
willen maken op een efficiënte manier. 
Zij hebben hiermee zelf het probleem 
erkend, maar ook in de app staat 
informatie die dit probleem verder 
ondersteund.

Overweging

 ♻ Welke producten zijn er die voldoen 
aan mijn eisen?

 ♻ Welke voordelen hebben die 
producten?

 ♻ Welke nadelen hebben die producten?
 ♻ Wat is de oplossing voor mij?
 ♻ Wat is de ervaring van anderen?

 ♻ Producten opzoeken die passen bij de 
eisen;

 ♻ Laten verrassen door nieuwe 
producten;

 ♻ De eisen analyseren aan de hand van 
de gegeven duurzaamheidsscore;

 ♻ Waardering van andere klanten 
bekijken;

 ♻ Resultaten vergelijken.

In de app kan de doelgroep aan de hand 
van hun eisen producten opzoeken 
die daarbij passen. Ze worden hierbij 
ondersteund en kunnen geïnspireerd 
raken door de duurzaamheidsscore in de 
app. Daarnaast staan de waarderingen 
van klanten ook in de app erbij, zodat 
deze ook meegenomen kunnen worden 
in de aankoopskeuze.
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Beslissing

 ♻ Waar kan ik dit kopen?  ♻ De producten opslaan in favorieten die 
voldoen aan de gestelde eisen;

 ♻ De productpagina’s bekijken van de 
gewenste producten en scrollen naar 
het overzicht van winkels waar het 
product te koop is.

De doelgroep beslist om het product te 
kopen, klikt de link aan in de app. Deze 
link zal hun naar de productpagina van 
dat product brengen en de klant kan 
meteen het product bestellen bij de 
gewenste winkel.
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