


Greencard
De individuele spaarkaart of de klantenkaart wordt geüpgraded naar een duurzame Greencard

Doelstelling

Significante boost van de 

omzet van duurzame pro-

ducten via het stimuleren 

van consumenten om meer 

duurzame producten te 

kopen met het bestaande 

systeem van klantenkaart en 

met het vermelden van de 

duurzaamheidsscore op het 

kassaticket.

Concept

De retailer introduceert een spaarkaart voor duurzame producten, of biedt meer punten/korting aan voor duurzame 
producten op de bestaande klantenkaart. De klant kan zo punten verzamelen door duurzame producten te kopen, en 
geniet bij het behalen van een aantal punten een incentive. Dit wordt gecombineerd met een goede zichtbaarheid 
van de duurzame producten in de winkel. Er kunnen speciale acties worden opgezet voor speciale gelegenheden, bv. 
dubbele punten, producten in de kijker,…

Op het kassaticket wordt bovendien vermeld welk percentage van de aankopen ‘duurzaam’ is. Zo krijgt de individuele 
consument een goed beeld van de duurzaamheid van zijn consumptiegedrag en wordt dat vergeleken met de consu-
menten in dezelfde regio. Meer nog, via een webapplicatie kan de consument zien hoe hij of zij evolueert. Scoort hij 
beter dan vorige week, vorige maand? 

Deze spaarkaart kan ook gebruikt worden om community te creëren, bv. via het communiceren van het aantal duur-
zaamheidspunten dat behaald wordt in de winkel, de evolutie van de verkoop van de duurzame producten, enz. De 
middenveldorganisaties kunnen mee werken om dit onder de aandacht te brengen. Er kan ook een uitdaging of een 
wedstrijd gelanceerd worden tussen consumenten, tussen supermarkten, tussen gemeenten of provincies: zo kan je 
familie, je vriendenkring, je buurt uitdagen om de beste score te halen. Dit kan culmineren in een verkiezing van 
top-consument, top gemeente en top provincie op vlak van duurzame consumentengedrag. 

Resultaten

• Een kassaticket waarop staat welk percentage van je aankopen duurzaam zijn + het gemiddelde van jouw regio of 
gemeente. 

• Community van klanten rond duurzame aankopen
• Zowel vakorganisaties als de overheid gaan in overleg over het definiëren van de duurzame producten. 
• De producten die als duurzaam worden bestempeld zijn zichtbaar en herkenbaar in de winkel. 
• Op lange termijn is er een greencard die is losgekoppeld van de supermarkt. Het wordt dan een duurzame kaart, 

waarop ook duurzame mobiliteit, duurzame kledij, duurzame vrijetijdsbesteding, en ga zo maar verder komen. 
Een zogenaamde ‘Goe bezig-kaart’. 


