
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

Subtitles to Save the World 
 
 

Onderzoek naar duurzaamheid in de ondertitels 
van Engelse televisieprogramma’s 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rapportage in opdracht van Media Groen 
December 2020



 

Rapportage Subtitels to save the world  2 

Inhoudsopgave 
 
 
1. Inleiding ............................................................................................................................. 3 

2. Onderzoeksopzet ............................................................................................................... 4 

3. Resultaten onderzoek 2019 ............................................................................................... 5 

4. Conclusies onderzoek 2019 ............................................................................................... 7 

5. Resultaten onderzoek 2020 ............................................................................................... 9 

6. Conclusies onderzoek 2020 en nieuwe uitdagingen ....................................................... 11 

7. De Nederlandse situatie .................................................................................................. 13 

8. Bronnen ........................................................................................................................... 13 

Bijlage 1: overzicht aantal vermeldingen 2019 ........................................................................ 14 

Bijlage 2: overzicht aantal vermeldingen 2020 ........................................................................ 15 

Bijlage 3: gebruikte zoektermen in combinatie-onderzoek 2020 ............................................ 16 

 
 
  



 

Rapportage Subtitels to save the world  3 

1. Inleiding 

 
In 2019 heeft We are Albert het programma Planet Placement opgezet om de creatieve 
industrie te inspireren duurzaamheid te verweven in de mediaprogramma’s.  
 
Hierbij bestond direct de vraag: hoe willen we dat de media (televisie) reageert op de 
klimaatverandering? Willen we dat televisie verslag doet van de ellende van een niet-
duurzame maatschappij? Of willen we dat televisie de samenleving ondersteunt richting een 
duurzame toekomst? 
 
Om meer inzicht te krijgen in hoe duurzaamheid op dit moment terugkomt in de media is 
een onderzoek opgestart waarbij de ondertiteling van programma’s als uitgangspunt is 
genomen. In samenwerking met Deloitte heeft een analyse plaatsgevonden op deze 
ondertitels. Hieruit bleek hoe vaak termen met betrekking tot klimaatverandering werden 
genoemd op televisie.  
 
In 2019 is het onderzoek Subtitles to save the world uitgevoerd. Inmiddels is het onderzoek 
in 2020 opnieuw uitgevoerd (Subtitles to save the world-2), om de ontwikkelingen te kunnen 
volgen. In dit rapport is een overzicht van de uitkomsten opgenomen. 
 
In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de onderzoeksopzet, waarna in hoofdstuk 3 en 4 de 
resultaten en conclusies van het onderzoek in 2019 worden besproken. Vervolgens worden 
resultaten en conclusies van het onderzoek in 2020 en nieuwe uitdagingen besproken in 
hoofdstuk 5 en 6. Hoofdstuk 7 sluit af met een kijk op de Nederlandse situatie.  
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2. Onderzoeksopzet 

Om meer inzicht te krijgen in hoe duurzaamheid terugkomt op televisie is in 2019 een 
onderzoek opgezet om de ondertiteling te analyseren op duurzaamheid. Vier omroepen, te 
weten BBC, ITV, Channel 4 en SKY, die samen uitzenden op 40 kanalen, hebben de 
ondertiteling van 128.719 programma’s aangeleverd ter analyse. Nieuwsuitzendingen zijn 
hierin niet meegenomen. De ondertitels waren afkomstig van programma’s die zijn 
uitgezonden tussen september 2017 en september 2018. 
 
Deloitte heeft een analyse op deze data uitgevoerd. Het onderzoek bracht boven tafel hoe 
vaak woorden geassocieerd met 5 hoofdonderwerpen op het gebied van duurzaamheid 
voorkwamen. De vijf hoofdonderwerpen waren voeding, reizen, middelen (reclycling), 
energie en klimaat, welke gekozen waren op basis van de thema’s die vallen binnen de 
duurzame milieudoelstellingen van de VN. 
 
In hoofdstuk 3 en 4 wordt nader ingegaan op de resultaten van het in 2019 uitgevoerde 
onderzoek. 
 
De resultaten van het onderzoek zijn meegenomen in het programma Planet Placement voor 
creatives (link). Doel van dit programma is creatives te ondersteunen bij het verwerken van 
duurzaamheidsthema’s in hun programma’s en het publiek te laten aanhaken bij 
onderwerpen rondom duurzaamheid en het klimaat. 
 
In 2020 is het onderzoek herhaald, omdat er behoefte was de ontwikkeling op het vlak van 
duurzaamheid op televisie te kunnen volgen. Dit keer hebben vijf omroepen (BBC, ITV, 
Channel 4, Channel 5 en SKY) deelgenomen. Doordat er niet precies dezelfde omroepen 
hebben deelgenomen, is 1 op 1 vergelijking niet meer mogelijk, ook omdat Channel 5 een 
andere contentstrategie hanteert. Totaal zijn nu van 261.576 programma’s de subtitels 
aangeleverd (waarvan 162.304 van de BBC).	
 
De ondertitels waren afkomstig van programma’s die zijn uitgezonden tussen september 
2018 en augustus 2019. 
 
Dezelfde 5 hoofdonderwerpen zijn onderzocht: voeding, reizen, middelen (reclycling), 
energie en (kennis over het) klimaat. 
 
Het onderzoek in 2020 wordt nader toegelicht in hoofdstuk 5 en 6.  
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3. Resultaten onderzoek 2019  

Het rapport van het onderzoek Subtitles to save the world uit 2019 geeft weer hoe de 
media-industrie in de periode sept. 2017 tot sept. 2018 de klimaatcrisis en mogelijke 
oplossingen bespreekt in zijn programmering. 
 
Het onderzoek is gedaan door ondertitels te analyseren op sentiment van woorden en 
frequentie van woorden die verband houden met de impact van de samenleving op het 
milieu.  
 
Op basis van de thema’s die vallen binnen de duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN 
(gericht op milieu en klimaatverandering) zijn vijf hoofdonderwerpen gekozen, te weten: 
voeding, reizen, middelen (reclycling), energie en klimaat. 
 
Vervolgens zijn woorden gekozen om elk thema te vullen door middel van een handmatige 
selectie en machine learning. Vervolgens werd de woordenlijst uitgebreid met behulp van 
taalassociatiehulpmiddelen. Hieruit kwamen nieuwe woorden waarvan niet allen bruikbaar 
waren, bijvoorbeeld het woord vegetatie associeerde sterk met vegan maar werd gezien als 
vals positief, omdat het geen impact heeft op de ecologische voetafdruk.  
 
De woorden waar in het onderzoek uiteindelijk mee is gewerkt, zijn de volgende: 

Food:	food	waste,	vegan,	meat	free,	vegetarian,	meat	substitute,	food	miles	

Resources:	upcycle,	single	use,	recycle,	environmental	impact	

Travel:	electric	vehicle,	hybrid	car,	clean	air,	carbon	offsetting,	electric	car	

Energy:	green	energy,	solar	power,	wind	power,	renewables,	clean	energy	

Climate	knowledge:	carbon	emissions,	climate	change,	carbon	footprint,	global	warming,	
eco-friendly	 

De analyse van ondertitels van 128.791 programma’s van 4 omroepen leverde op in welke 
frequentie woorden werden genoemd die werden geassocieerd met de 5 hoofdthema’s 
(voedsel, reizen, middelen, energie en klimaatkennis). 
 
Van de 25 woorden die zijn onderzocht op voorkomen, bleken dat sommige woorden 
nauwelijks voorkwamen in de programma’s. Bijvoorbeeld “carbon offset” is maar 11 keer 
gevonden, en “hybrid car” slechts 22 keer.  
 
De top 4 van meest vaak gevonden woorden is: 

1. Vegetarisch: 3.550 keer. 
2. Klimaatverandering: 3.125 keer 
3. Vegan: 2907 keer 
4. Recycle: 1973 keer 
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De andere woorden werden minder dan 800 keer gevonden. Een totaaloverzicht is te vinden 
in bijlage 1.  
 
Algemene steekproeven bevestigden dat 90% van alle woorden gebruikt werd in de 
verwachte context, dat wil zeggen dat bijvoorbeeld het woord rundvlees werd gebruikt om 
naar voedsel te verwijzen in plaats van naar klimaatargumenten.  
Bij een nadere verkenning van rundvlees, bleek dat 95% van de in totaal 14.984 
vermeldingen van rundvlees in de context van rundvlees als voedselbron waren, 5% van de 
vermeldingen buiten hun context en 0% in verband met het verminderen van de rundvlees 
consumptie om onze ecologische voetafdruk te verkleinen. 
 
In het onderzoek werd ook de frequentie van woorden vergeleken met andere, niet-
klimaatgerelateerde woorden. Klimaatverandering werd 3.125 keer vermeld, terwijl Brexit 
68.816 keer werd vermeld, hond 105.245, thee 60.060, cake 46.043, bier 21.648, en 
Shakespeare 5.444. Uit deze aantallen bleek een behoorlijk contrast, waardoor de uitdaging 
zichtbaar werd om het publiek meer te betrekken bij klimaatverandering.  
 

 
 
Het onderzoek heeft inmiddels in sociale media de hashtag #catsvsclimate opgeleverd. 
 
 
Verder zijn twee programma’s naar voren gekomen, die volledig gericht waren op het 
brengen van een positieve klimaatboodschap (you’re been framed, Escape in the Country). 
Deze programma’s bieden de hoop dat in veel meer verschillende programma’s op 
authentieke en creatieve manier een klimaatboodschap kan worden opgenomen, zodat het 
publiek op diverse manieren toegang krijgt tot het klimaatverhaal.  
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4. Conclusies onderzoek 2019 

Hieronder volgen de conclusies uit dit onderzoek: 
 

• Dit onderzoek brengt aan het licht dat de media-industrie (televisie) nog weinig 
betrokken is bij klimaatverandering en de klimaatdoelstellingen. Klimaat en milieu 
worden nog weinig zinvol opgenomen in programma’s, tenzij het onderwerp in het 
programma gaat over het klimaat of milieu. Het wordt nog zeer weinig geïntegreerd 
in andere verhaallijnen in de programma’s. 
 

• Klimaatgerelateerde woorden die het meest werden genoemd zijn niet per sé die 
woorden die het meest bijdragen aan het verminderen van iemands ecologische 
voetafdruk. Woorden die verband houden met energie maakten bijvoorbeeld slechts 
6% van de vermeldingen uit, terwijl energie met 24% het grootste deel uitmaakt van 
de ecologische voetafdruk van een gemiddeld persoon. Andersom kwamen de 
woorden “vegan” en “vegetarisch” wel vaak voor, terwijl voeding maar een invloed 
van 12% op de ecologische voetafdruk heeft.  

 
figuur:  
mismatch prevalentie en impact 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De uitdaging is nu om deze mismatch op te lossen. En niet om nu programma’s te 
schrijven over bestrijding van klimaatverandering, maar om creatives te helpen 
klimaatverandering beter te begrijpen, en om ze te helpen zoeken naar manieren om 
oplossingen, urgentie, relevantie en kansen te profileren in de programma’s. 

 
• Verder blijkt uit het onderzoek dat problemen (zoals klimaatverandering en 

opwarming van de aarde) veel vaker werden benoemd dan mogelijke oplossingen 
(elektrische auto’s, zonnepanelen). 

 
Dat woorden in de verwachte context worden gebruikt, maakt dat men tot de conclusie 
komt dat: 

• Er een robuuste maatstaf kan worden ontwikkeld voor de belangrijkste woorden die 
verwijzen naar duurzaamheidsthema’s in de media. 
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• Toekomstige vergelijking mogelijk moet zijn, om te zien hoe de dekking binnen de 
media in de loop der tijd verandert.  

Een uitdaging voor de toekomst is de programma’s te classificeren op genre en subgenre om 
zo de data nog beter te kunnen interpreteren. Omdat er geen beschikbare metadata 
bestond, was dat voor dit onderzoek nog niet mogelijk.  
 
In dit onderzoek is een eerste start gemaakt met de toewijzing van sentiment aan de data. 
Uitkomst waren enkele positieve voorbeelden (zoals iemand die in First Dates zegt dat hij 
vegan shampoo gebruikt), maar ook werden er voorbeelden gevonden die juist positief 
gedrag zouden kunnen ontmoedigen, zoals spreken over klimaatwinnaars waarvan 
inmiddels wel bekend is dat er geen klimaatwinnaars zullen zijn. Erkenning van dit laatste is 
ook belangrijk. 
Daarom wil men een volgende keer ook een sentimentsanalyse kunnen doen om aan te 
geven of een programma(onderwerp) positief, neutraal of negatief bevooroordeeld is ten 
opzichte van het klimaat. 
 
“It is time to write a different script and share it with the world”. Dame Pippa Harris DBE, 
BAFTA chair. 
 
Naar aanleiding van dit onderzoek is in februari 2020 het Planet Placement voor 
(tv)schrijvers ontwikkeld, waarbij schrijvers en verhalenvertellers samen discussiëren hoe ze 
toegankelijke, realistische en optimistische verhalen over klimaatverandering kunnen 
opnemen in hun scripts. Dit gebeurt onder andere door het vormgeven en organiseren van 
trainingsprogramma’s. 
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5. Resultaten onderzoek 2020  

Het onderzoek Subtitels to the world(-2) is opnieuw uitgevoerd in 2020. Vooral om de 
ontwikkeling te kunnen volgen in het verwerken van duurzaamheidsthema’s en het 
betrekken van televisiekijkers bij klimaatdoelen. 
 
Dit keer hebben vijf omroepen (BBC, ITV, Channel 4, Channel 5 en SKY) deelgenomen. 
Doordat er niet precies dezelfde omroepen hebben deelgenomen, is 1 op 1 vergelijking niet 
meer mogelijk, ook omdat Channel 5 een andere contentstrategie hanteert.  
 
Verder is de onderzoeksopzet is gelijk aan die in 2019. Totaal zijn in 2020 van 261.576 
programma’s de subtitels aangeleverd (waarvan 162.304 van de BBC). 	
Deze ondertitels waren afkomstig van programma’s die zijn uitgezonden tussen september 
2018 en augustus 2019. 
 
De woorden die in het onderzoek van 2020 zijn geanalyseerd, zijn wat uitgebreid en 
aangepast ten opzichte van 2019, en zijn de volgende: 

Food:	 food	waste,	vegan,	meat	free,	vegetarian,	meat	substitute,	food	miles	 

Resources:	 upcycle,	single	use,	reuse,	recycle,	environmental	impact	 

Travel:	electric	vehicles,	hybrid	car,	clean	air,	carbon	offsetting,	electric	car,	clean	fuel,	public	
transport	 

Energy:	green	energy,	solar	power,	wind	power,	renewables,	clean	energy	 

Environment:	carbon	emissions,	climate	change,	carbon	footprint,	global	warming,	eco-friendly	 

In bijlage 2 is het overzicht opgenomen van het aantal gevonden vermeldingen per woord en 
thema. 
 
Een aantal resultaten:  
• De vraag blijft of men een goede stap in de richting heeft gezet met het onderzoek en 

het Planet Placement programma. De term ‘Carbon footprint’ heeft slechts 635 
vermeldingen. Als je dat vergelijkt met voetgerelateerde termen, zoals footsteps (14.711 
vermeldingen) of socks (14.067) komt de ecologische voetprint nog niet echt uit de verf. 
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• Als gekeken wordt naar het aantal vermeldingen is 
het woord klimaatverandering in 2019 4x zo vaak 
vermeld dan in 2018. Een stijging van 3.125 
vermeldingen in 2018 naar 13.613 vermeldingen in 
2019. Een forse stijging, echter procentueel valt het 
wel mee, aangezien er ook subtitels van 2x zoveel 
programma’s zijn geanalyseerd. In de figuur wordt 
een vergelijking gemaakt met “andere” woorden 
die geteld zijn, zoals Brexit met 134.328 
vermeldingen of hond met 131.822 vermeldingen.  

 
 
• Reductie van de inname van vlees en melk en 

minder vliegbewegingen staan centraal in de 
klimaatplannen. En hoewel het verklaarbaar is dat 
‘vliegen’ en ‘vlees’ veel vaker vermeldingen krijgen 
(reis- en kookprogramma’s zijn trending), staan de 
aantallen toch in schril contrast met het aantal 
vermeldingen van klimaatverandering: 
 

o Vliegtuig/vlucht   43.945 vermeldingen per k/episodes 
o Vlees    21.307 vermeldingen per k/episodes 
o Klimaatverandering  13.613 vermeldingen per k/episodes 
 

Hiernaast is een steekproef gedaan om te kijken of de woorden vliegtuig en vlees 
worden gerefereerd aan klimaatverandering, maar dit was in 0% van de gevallen zo. 
Albert is van mening dat het niet opnemen van een verwijzing naar het klimaat, het 
wellicht een neutrale boodschap met zich meebrengt, maar zonder verwijzing toch 
schadelijk kan zijn. Mensen kunnen toch de perceptie krijgen dat vliegen niet verbonden 
is aan het klimaat waardoor men ook de consequenties van het vliegen niet doordenkt.  

 
• In het rapport Subtitels to change the world -2 zijn op pagina 9 positieve voorbeelden 

opgenomen van hoe diverse programma’s aandacht hebben geschonken aan het 
klimaat. 

 
• Uit een aanvullend onderzoek rondom klimaatbewustzijn onder kijkers van de 5 

omroepen is gebleken dat: 
o 67% van de BBCkijkers een (ander) programma over klimaatverandering willen 

zien, bijvoorbeeld over klimaattechnologie (46%) en andere oplossingen als 
recycling (44%) 

o 7 van de 10 ITVkijkers wil dat de mediabedrijven meer communiceert over hoe zij 
hun ecologische voetprint verkleinen. 

o 77% van de Channel4 kijkers erkent dat er een klimaatcrisis is, en 90% geeft aan 
een verandering te hebben gemaakt, zoals het kopen van herbruikbare tassen. 
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o Van de Channel5 kijkers koopt naar verwachting 20% minder vaak genetisch 
gemanipuleerd voedsel dan een gemiddelde volwassene en maakt zich 13% vaker 
dan een gemiddelde persoon zorgen om de uitstoot van auto’s. 

• Het publiek is al enigszins betrokken bij klimaatverandering, het is aan de creatives om 
de aansluiting te vinden.  
“Saving our planet is now a communications challenge” Sir David Attenborough. 

 

6. Conclusies onderzoek 2020 en nieuwe uitdagingen 

Naar aanleiding van het onderzoek in 2020 is discussie ontstaan over de waarde van het 
tellen van de vermeldingen. Klimaatverandering is 4x vaker vermeld in 2019 dan in 2018, dat 
lijkt een positieve ontwikkeling, maar je zal het nog altijd in de context moeten bekijken.  
 
Hier zit nu de uitdaging voor Albert. 
 
Albert heeft er nu voor gekozen best practices meer te beschrijven, met de hypothese dat 
dit creatives inspireert tot vernieuwende content. Albert ziet de mogelijkheden vooral in het 
bediscussiëren kan klimaatkritische elementen, zoals vervoer en reizen, vakanties, auto’s, 
voeding, woningen, buurten ed.  
 
Verder heeft Albert gewerkt aan een nieuwe methode, de Planet Placement Score. Hierbij 
zijn subtitels onderzocht op specifieke woorden om sleutelonderwerpen naar boven te 
krijgen in de verhalen. Bijvoorbeeld als er wordt gesproken over ingrediënt, lunch en recept, 
gaat het over voedsel. Als het gaat over tuin, slaapkamer en locatie kun je dit koppelen aan 
woningen.  
Deze sleutelonderwerpen zijn vervolgens onderzocht op de (mate van) aanwezigheid van 
belangrijke planetaire termen (bv. duurzaamheid, milieu, klimaatcrisis) binnen dezelfde 
aflevering. Hiermee krijg je meer inzicht in hoe vaak vermeldingen in de context van het 
milieu worden gebruikt. 
De onderstaande tabel toont het resultaat voor 1, 2 en 3 planetaire vermeldingen. Als 
bijvoorbeeld voedsel wordt besproken in een aflevering, wordt in 4,6% van de vermeldingen 
ook 3 planetaire woorden (duurzaamheid bv) gebruikt. Een volledige lijst van de gezochte 
woorden is te vinden in bijlage 3. 

 
 
Nog steeds mist deze methode exacte context gegevens, want je weet nog niet of de 
vermelding in positieve of negatieve zin wordt gebruikt. Voor een volgend onderzoek wil 
Albert hier ook inzicht in gaan verkrijgen.  
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Maar deze analyse bereikt wel zijn doelstellingen, namelijk om te onthullen hoe vaak 
gemeenschappelijke milieutermen worden aangetroffen naast onderwerpen die cruciaal zijn 
voor de overgang naar een duurzame samenleving. Het is geen robuuste maatstaf, maar 
Albert hoopt dat omroepen deze informatie gebruiken om in ieder geval een discussie op 
gang te brengen over de inhoud van de programma’s. 
 
Een vergelijking wordt gemaakt met het tonen van een persoon in een auto zonder 
autogordel om. Het publiek zal hierop reageren dat het roekeloos en onaanvaardbaar 
gedrag is. Zal het publiek het in diezelfde geest als roekeloos beschouwen als een 
kookprogramma vlees presenteert zonder vermelding dat het verminderen van onze 
vleesinname essentieel is voor de gezondheid van onze planeet? Albert hoopt met dit 
onderzoek bij te dragen aan het vaker geven van dergelijke aanbeveling, zodat dit een 
culturele realiteit wordt.  
 
Programma’s kunnen per januari 2021 een Albert Certificaat behalen. Eén van de vragen die 
beantwoord moet worden voor de certificatie is: 
• Hoe heb je verzekerd dat belangrijke onderdelen van dit programma niet onduurzaam 

gedrag normaliseren?  
Men krijgt hier niet een vinkje voor goed of fout, het is met name bedoeld om het 
bewustzijn te stimuleren, en programmamakers te bewegen om positieve 
klimaatverandering te promoten en om met programma’s Net-Zero te bereiken. 
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7. De Nederlandse situatie 

Is het bespreken van klimaatverandering en duurzaamheid in de Nederlandse televisiemedia 
te vergelijken met de Engelse? Op dit moment zijn daar geen concrete cijfers over, in 
Nederland is niet een dergelijk onderzoek uitgevoerd. Toch zouden we kunnen aannemen 
dat de Nederlandse ondertitels vergelijkbaar zijn met de Engelse situatie. In Nederland is 
niet meer of minder aandacht voor klimaatverandering dan in Engeland.  
 
Is er interesse om een dergelijk onderzoek in Nederland te laten uitvoeren? Daarover zou 
een vraag uitgezet kunnen worden naar de omroepen.  
 
We kunnen de Engelse cijfers wel al gebruiken om in Nederland ook een discussie op te 
starten. Hoe willen wij dat televisie onze huidige maatschappij en de toekomst van ons 
planeet presenteert? Willen wij dat televisie de samenleving ondersteunt richting een 
duurzame toekomst? Hoe kunnen programma’s duurzaamheid opnemen in hun 
programmering?  
 
In Nederland zijn ook al een aantal goede voorbeelden te presenteren van programma’s of 
programmaonderdelen die aandacht besteden aan klimaatverandering en duurzaamheid. 
Een aantal voorbeelden zijn: 
• het programma Floortje blijft hier van BNNVARA  
• het programma De Buitendienst van NPO Zapp  
• het item ‘Wat kun je met….?’ (oude voorwerpen) in het programma BinnensteBuiten van 

NPO.  
• Telekids heeft 5 seizoenen het programma Hou ’t schoon uitgezonden waarin 

basisschoolleerlingen in een wedstrijdvorm de buurt moeten schoonmaken. 
• Ook het nieuwe programma Nieuwe boeren van KRO NCRV speelt in op milieubewustzijn 

door een groep mensen zelfvoorzienend te laten leven. 
 
Is het niet interessant om ook een discussie op te starten met de Nederlandse creatieve 
industrie? Met als centrale vraag: hoe kan in de brede programmering klimaatverandering 
terugkomen met als doel de kijkers meer bewust te maken van mogelijkheden en 
oplossingen en te ‘engagen’ met de toekomst van onze planeet. 
 

8. Bronnen 

Voor deze rapportage is gebruik gemaakt van de volgende bronnen: 
 
• Annual report 2019-2020. Albert, 2020 
• Subtitels to save the world. Understanding how the broadcasting community is covering 

climate. Albert, 2019.  
• Subtitels to save the world – 2. We revisit how the broadcasting community is covering 

climate on screen. Albert, 2020. 
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Bijlage 1: overzicht aantal vermeldingen 2019 

 
 
Ter vergelijking is ook een overzicht opgesteld van een selectie van andere, niet aan 
duurzaamheid gerelateerde woorden en het aantal vermeldingen. 
 



 

Rapportage Subtitels to save the world  15 

 
 

Bijlage 2: overzicht aantal vermeldingen 2020 
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Bijlage 3: gebruikte zoektermen in combinatie-onderzoek 2020 

 


