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Voorwoord 

In februari 2000 hoorden wij dat de problemen in de kantine in het Paviljoen van de 
TUle de spuigaten uitliepen en dat de Tema-winkel gevraagd was er een oplossing 
voor te vinden. Omdat de opdracht voor twee personen bestemd was, wij graag eens 
een praktijkgerichte opdracht (in tegenstelling tot de fictieve cases in onze opleiding) 
wilden doen, graag samen wilden werken en ons ergerden aan de gang van zaken in 
onze kantine, besloten we het onderzoek uit te gaan voeren. 
Vanaf het eerste moment is er sprake geweest van tijdsdruk. De problemen in de 
kantine hadden hun dieptepunt bereikt en de faculteit wilde oplossingen zien en liever 
vandaag dan morgen. Interviews, observaties en besprekingen wisselden elkaar 
daarom in hoog tempo af. Zo kon het gebeuren dat de aanbevelingen (hoofdstuk 3) al 
veel eerder klaar waren dan de voorgaande hoofdstukken in het verslag en dat de 
daadwerkelijke aanpassingen in de kantine op basis van deze aanbevelingen 
uitgevoerd werden en niet op basis van het volledige verslag. We hebben dit 
hoofdstuk dan ook integraal hierin opgenomen en dus niet aangepast aan de rest van 
het eindverslag. 
Ondanks de tijdsdruk hebben we het onderzoek met veel plezier uitgevoerd. 
Naast de leuke aspecten (bijvoorbeeld observeren 's avonds laat in de kantine) was het 
ook interessant besprekingen te hebben met mensen die met deze problematiek 
dagelijks bezig zijn (Van Hecke en firma Ten Berg). We hebben er dan ook erg veel 
van geleerd. Daarnaast is gaaf om te zien dat de plannen die je in je hoofd en op 
papier hebt bedacht uiteindelijk ook in het echt gerealiseerd zijn (zelfs de plantenbak 
staat zoals wij het getekend hadden). Wij zullen zeker, als alle aanpassingen 
doorgevoerd zijn, een keer tijdens de lunch een afterobservatie gaan doen en we 
hopen dan te zien dat alle vervuilingsproblemen in de kantine verleden tijd zijn. 

Antal en Judith 
juli 2000 
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Inleiding 

In de kantine van de faculteit Technologie Management van de Technische 
Universiteit Eindhoven, gevestigd in het Paviljoen, speelt al jaren het probleem dat 
dienbladen en afval na gebruik niet opgeruimd worden. Voor het personeel van Van 
Hecke, het cateringsbedrijf dat deze kantine exploiteert, is sinds het begin van het 
collegejaar 1999-2000 de grens bereikt. Het probleem is sindsdien nog groter 
geworden en de genomen maatregelen, zoals persoonlijke verzoeken, bordjes op de 
tafels met het verzoek op te ruimen en de kantine een dag sluiten, lijken geen enkel 
effect te hebben. Dat enkele studenten, naast het niet-opruimen van hun afva~ zich 
ook discriminerend uit gingen laten richting het kantinepersoneel was de 
spreekwoordelijke druppel. (Zie voor de constatering van het probleem het 
krantenartikel in Bijlagel). 
De wetenschapswinkel van de opleiding Techniek & Maatschappij is gevraagd een 
onderzoek uit te voeren naar de oorzaken van dit probleem om op deze manier 
aanbevelingen voor mogelijke oplossingen te kunnen doen. 
De kantine van Technologie Management is een ruimte waarin verschillende 
gebruikersgroepen samenkomen. Naast de overduidelijke eetfunctie van de kantine 
willen studenten hier bijvoorbeeld ook werken, al dan niet met een laptop. De kantine 
beschikt namelijk over netwerkaansluitingen. Medewerkers komen bijvoorbeeld ook 
naar de kantine voor de sociale contacten en het kantinepersoneel moet natuurlijk 
ongehinderd haar taken uit kunnen voeren. Zoveel groepen in één en dezelfde ruimte 
kan tot spanningen leiden. 
Een probleem zoals dat zich voordoet in de kantine kan op twee manieren aangepakt 
worden. De eerste manier is top-down en bestaat uit het opleggen van regels, straffen 
of maatregelen (punishment), zoals straf corvee, het laten surveilleren van bewaking 
en het plaatsen van borden. Deze maatregelen kunnen werken, maar de onderliggende 
redenen van het probleem blijven bestaan. Daarom is het zaak het probleem ook van 
de andere kant te bekijken, namelijk bottom-up. Door welke factoren wordt het 
probleem veroorzaakt? Ongetwijfeld zal voor de uiteindelijke oplossing een 
combinatie van beide nodig zijn. 
Voor dit onderzoek zal allereerst een vooronderzoek gedaan worden (hoofdstuk 1). 
Dit vooronderzoek zal bestaan uit interviews, een literatuurverkenning en wat 
oriënterende observaties. In hoofdstuk 2 zal het eigenlijk onderzoek aan bod komen 
dat uit twee delen observaties bestaat, waarna in hoofdstuk 3 aanbevelingen gedaan 
zullen worden. ' 
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1 Vooronderzoek 

1.1. Interviews 

Renate, hoofd van de kantine Technologie Management 
Het probleem van het niet opruimen van dienbladen en afval speelt al jaren in de 
kantine van de faculteit Technologie Management. De kantine van het Paviljoen staat 
er binnen Van Hecke (het cateringbedrij:f) zelfs om bekend. Studenten laten niet 
alleen, al dan niet expres, hun rommel liggen, maar zijn ook grof en discriminerend 
richting het personeel. Het personeel kan zich niet echt verweren, omdat ze een 
dienstverlenend bedrijf vertegenwoordigen. Na de intro 1999 is het personeel 
begonnen met persoonlijk te verzoeken de dienbladen op te ruimen, daarnaast werden 
bordjes op de tafels geplaatst met het verzoek de dienbladen naar de afruimband te 
brengen. Bovendien zijn er meer vuilnisbakken geplaatst in de kantine. Deze 
maatregelen hebben niets geholpen. Het kost het personeel 36 uur per week extra om 
de achtergebleven rommel op te ruimen; dit zijn zo'n 20 vuilniszakken. De normale 
taken van het personeel op schoonmaakgebied bestaan uit het schoonhouden van 
tafels en stoelen en het vegen van de vloer. Een schoonmaakbedrijf boent de vloer 
eens in de zoveel tijd. 
Waarschijnlijk zijn het maar een paar studenten die het probleem veroorzaken. 
Meestal doet eentje het en doet de rest het ook; mensen zijn immers kuddedieren. 
Het personeel werkt van 8.00 - 16.00 uur. Het drukste punt ligt tussen 12.00 en 14.00 
uur. Er werken per dag zes mensen in de TM-kantine. 
De kantine is gebouwd voor 250 tot 300 mensen, maar de kantine wordt dagelijks 
bezocht door 900 tot 1000 mensen. 
Een oplossing voor het probleem zou kunnen zijn: éénrichtingsverkeer, zodat mensen 
bij het verlaten van de kantine wel langs de afruimband moeten komen. Daarnaast zou 
een heffing (5 tot 10 gulden) op de dienbladen misschien helpen. Ook een praatje 
tijdens de Intro of een deel verantwoordelijkheid leggen bij de studieverenigingen zou 
een optie kunnen zijn. 
De opstelling van de tafels en stoelen is dit jaar veranderd, omdat de inrichting nu 
gezelliger is. 
Een oplossing van dit probleem zou voor het personeel behoorlijke tijdswinst 
opleveren. 
De meeste laptoppers in de kantine nemen hun rotzooi mee. 
In W-hoog zou een soortgelijk probleem bestaan hebben, maar sinds het aannemen 
van surveillancepersoneel is het probleem daar opgelost. 
Zeven jaar geleden is het al eerder geklapt in onze kantine, maar ook toen heeft niets 
geholpen. 

Bedrijfsleider McDonalds (Markt) 
Achterlaten van dienbladen met afval is hier niet echt een probleem, omdat het 
opruimen van de achtergelaten dienbladen gezien wordt als een stukje service van het 
personeel. Er lopen dan ook constant twee werknemers rond in het restaurant om op te 
ruimen en te 'surveilleren'. Waarschijnlijk wordt er door de klanten van McDonalds 
veel opgeruimd, omdat het gemakkelijk is. Er staan bijna bij iedere tafel 
vuilnisbakken en alleen het dienblad mag niet weggegooid worden. Kost het de klant 
meer moeite wordt het ook hier niet meer gedaan (denk hierbij aan de speciale 
roosters voor ijsblokjes uit de bekers). Verder valt op dat voornamelijk groepen 
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(kuddedieren) en jongeren hun dienbladen niet opruimen. Ook blijft er meer rommel 
liggen in drukkere tijden (zoals op zaterdagavond). Het achterlaten van afval wordt 
tevens veroorzaakt door de mentaliteit van de klanten; veel klanten voelen zich te 
goed om rommel op te ruimen en denken dat het personeel daar toch voor is. 
Een mogelijke oplossing voor ons probleem zou kunnen zijn: het aanstellen van 
vertegenwoordigers, verantwoordelijken voor ieder groepje dat in de kantine gaat 
eten. 

Vervanger bedrijfsleider LaPlace (V &D) 
Op ieder kaartje op tafel wordt de klanten verzocht hun dienbladen naar de 
afruim band te brengen. De afruimband wordt dan ook aangegeven in het hele 
restaurant door middel van borden. 
Nette tafels blijven ook net. Als er een rommelige hoek is, blijft er meer rommel 
achter dan normaaL Eén persoon houdt het hele restaurant schoon. De meeste mensen 
ruimen gewoon hun dienblad op. Dit kan komen omdat de afruimband bij de uitgang 
ligt (mensen komen er toch langs) en omdat het dienblad in zijn geheel op de band 
geplaatst kan worden. Opvallend in dit restaurant is de ruime opzet van de inrichting. 
De personeelskantine van de V &D werkt volgens hetzelfde systeem als onze kantine. 
In het weekend is het daar, ook net als in onze kantine, een enorme rotzooi, die 
voornamelijk veroorzaakt wordt door de weekendhulpen Gongeren). Door de week 
blijft de kantine netjes. Dit zou verklaard kunnen worden, omdat de (vaste) 
werknemers zich in een afhankelijke positie bevinden. 

Werknemer LaPlace (Heuvelgalerie) 
Het niet opruimen van dienbladen en afval is hier een groot probleem. De oorzaak ligt 
voornamelijk in het feit dat de afruimband zich helemaal achterin het restaurant 
bevindt. Zeker mensen die op het terras zitten, vinden het te veel moeite om helemaal 
terug te moeten lopen. Het plaatsen van karren in het restaurant zou een oplossing 
zijn, maar dit past niet bij het imago van het restaurant. 
Niet opgeruimd wordt er vooral in rustige tijden (bij drukke tijden staan er namelijk 
mensen naast de tafeltjes te wachten om te kunnen gaan zitten en is de drempel voor 
de klanten die vertrekken te hoog om hun dienblad te laten staan) en door oudere 
mensen (die zijn van mening dat ze er voor betalen). 
Een mogelijke oplossing voor ons probleem zou kunnen zijn: het zo centraal mogelijk 
plaatsen van de afruimband, eventueel met lijnen er naartoe getrokken op de vloer. 

Bedrijfsleidster Bijenkorf (Piazza) 
Het restaurant is niet vergelijkbaar met onze kantine. Klanten hoeven hun dienbladen 
niet op te ruimen ('Dit is de Bijenkorf. Hier doen mensen wat ze willen'). Dit staat ook 
nergens aangegeven. Het, speciaal via een uitzendbureau ingehuurde, personeel 
plaatst de achtergebleven dienbladen in de hiervoor bestemde kasten. 
Ook de personeelskantinevan de Bijenkorf: die qua systeem wel vergelijkbaar is met 
onze kantine, kent geen problemen met afved. Dit komt waarschijnlijk door de hoge 
sociale controle van de werknemers onderling. Daarnaast 'Schoon doet schoon 
blijven'. 
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Dhr. De Waal. hoofd technische dienstverlening W-hoog 
In de kantine van W -hoog loopt inderdaad geregeld iemand van de beveiliging rond. 
Deze bewaker is echter niet speciaal ingesteld om het niet-opruimen van het afval 
tegen te gaan. Deze bewaker neemt ook hier een kijkje tijdens het lopen van zijn 
ronde (taken: orde in de rest van het gebouwen het niet plaatsen van fietsen voor het 
gebouw). In de kantine van W-hoog was ook nog geen echt probleem. Dit is meer een 
maatregel om het mogelijke probleem voor te blijven. Het probleem wat veroorzaakt 
zou kunnen worden door de komst van de tweede faculteit (BMT) in W-hoog en de 
komst van bouwvakkers en mensen van andere gebouwen (in verband met sluiting 
van de kantines daar). Daarnaast worden de opmerkingen richting het personeel (als 
verzocht werd rommel op te ruimen) de kop ingedrukt door de uitstraling van het 
uniform. 

Marianne Bel, hoofd kantine Went gebouw - Universiteit Utrecht 
In de kantine van het Wentgebouw wordt rommel niet opgeruimd, wordt serviesgoed 
gestolen en worden beledigende opmerkingen gemaakt tegen het kantinepersoneel. 
In 1997 escaleerde het probleem, maar ook toen is er geen oplossing voor gevonden. 
Met regelmaat voert het kantinepersoneel nieuwe maatregelen door, maar geen een 
maatregel lijkt effect te hebben. Naast het ophangen van posters en het plaatsen van 
bordjes op tafels met het verzoek rommel op te ruimen, verzoekt het personeel de 
gebruikers persoonlijk en wordt er twee keer tijdens de pauze een bandje afgespeeld 
met daarop het verzoek. Al deze maatregelen hebben echter geen effect. Zelfs het 
inschakelen van bewakingspersoneel heeft niet tot enig resultaat geleid. 
Het probleem zou te wijten kunnen zijn aan de drukte in de kantine, aan het 
mentaliteitsprobleem van de studenten, aan de slechte looproute naar de spoelkeuken 
en aan het feit dat er drie verschillende faculteiten gebruik maken van de kantine. 
Kortom, al jaren wordt iedere nieuwe maatregel die bedacht wordt doorgevoerd, maar 
tot op heden is er geen verbetering in de situatie. Oplossingen die voortkomen uit ons 
onderzoek zijn dan ook zeer welkom! 

Restaurant van de Hema in Breda 
Hier bestaat geen probleem met het (niet) opruimen van afval. Er blijft hooguit een 
verdwaald kopje o.i.d. staan, wat het personeel dan alsnog wegbrengt. Dit komt 
waarschijnlijk doordat de afruimband zich bij de uitgang bevindt en het dienblad er 
alleen maar op gezet hoeft te worden. Deze band loopt door het restaurant (overdekt 
uiteraard) naar de spoelkeuken achter de keuken. 

'Vijf in het land' (19.00 uur, 19 maart 2000. RTL5) 
Op een middelbare school in Leek bestaan er ook problemen met het niet opruimen 
van afval in de schoolkantine. De schoolleiding heeft de conciërges de opdracht 
gegeven een week niet op te ruimen om de scholieren te laten merken wat voor 
rotzooi het dan wordt (een soort van rommelweek). Het blijkt dat scholieren juist nog 
meer gaan vervuilen; expres afval op de grond gooien en dergelijke. 
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1.2 Literatuurverkenning 

Littering, het achterlaten van objecten op plaatsen waar dit onnatuurlijk, ongewenst 
enlof schadelijk is (Cone & Bayes, 1980), maakt deel uit van omgeving gerelateerde 
problemen (environmental aesthetics). Omgeving gerelateerd gedrag bestaat uit die 
menselijke activiteiten die in een positieve of negatieve manier de natuur of de 
omvang van fYsieke omgevingsproblemen beïnvloeden (Cone & Bayes, 1980). 
Bij het vinden van oplossingen voor omgevingsproblemen ligt de nadruk op responses 
die beïnvloed worden door de gevolgen (operant behavior). Voor het laten toenemen 
van gedrag kan gebruik worden gemaakt van positive-reinforcement en negative
reinforcement, voor het verminderen van gedrag van punishment en extinction. De 
meest effectieve methode voor het veranderen van gedrag is een combinatie van 
positive reinforcement en punishment. Deze combinatie is dan ook bij de oplossing 
van omgeving gerelateerde problemen het beste te gebruiken. 
Littering behoort tot de onderklasse van poIlution behaviors. Deze soorten gedrag zijn 
vormen van operant behavior en worden dus gecontroleerd door stimulus
veranderingen volgend op het optreden van het gedrag. 
Het zogenaamde litter problem kan beschouwd worden in twee dimensies: op onjuiste 
manier van je afVal afraken en het opruimen of oprapen van afVaL De meeste 
literatuur richt zich op de tweede dimensie. Het lijkt namelijk makkelijker om mensen 
afVal op te laten ruimen dan ze ervan te weerhouden te vervuilen. Er bestaan dus meer 
'remedial' benaderingen dan preventieve. 
De gebouwde omgeving kan het gedrag van mensen bepalen. Het is daarom 
belangrijk gebouwen zo te ontwerpen dat de omgeving eraan bijdraagt dat mensen 
voldoe aan de esthetische criteria, zoals het niet vervuilen van de omgeving. 
Cone & Hayes (1980) geven een overzicht van een aantal onderzoeken die geprobeerd 
hebben het litterprobleem in gebouwen, veroorzaakt door het publiek op plaatsen 
waar dit onwenselijk is, op te lossen. 
De preventieve benaderingen hebben de effecten van initiële schoonheid van de 
omgeving, de beschikbaarheid van vuilnisbakken, persoonlijke mondelinge verzoeken 
om niet te vervuilen, een antilitter cartoon (de litterbug) 

en borden met het verzoek niet te vervuilen onderzocht. De volgende conclusies 
konden na onderzoek getrokken worden: vervuilen is meer waarschijnlijk in 
rommelige dan in schone omgevingen (een rommelige omgeving leidt tot meer 
rommel), de beschikbaarheid van vuilnisbakken vermindert vervuiling, persoonlijke 
mondelinge verzoeken niet te vervuilen zijn niet erg effectief (in ieder geval bij 
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kinderen), maar borden en geschreven berichten zijn wel effectief in het voorkomen 
van afVal. In het algemeen kan er geconcludeerd worden dat het noodzakelijk is 
manieren te vinden om de short-term negatieve consequenties om afVal bij je te 
houden te vermijden ofte overkomen om de long-term positieve consequentie van een 
schone omgeving onder de aandacht te brengen. 

Andere aspecten uit de omgevingspsychologie die bij het vervuilingsprobleem in de 
kantine een rol kunnen spelen, zijn: 
- Crowding 
De kantine van Technlogie Management is berekend op 300 bezoekers per dag. 
Tegenwoordig loopt het bezoekersaantal op tot bijna het driedubbele hiervan. Het is 
dus druk in kantine. Wanneer deze drukte bij mensen leidt tot een verhoogde mate van 
arousel is er sprake van crowding (Paulus, 1980). Het gevoel van arousel ten gevolge 
van drukte, oftewel crowding, neemt af als mensen elkaar goed kennen (social setting) 
of als ze een goed humeur hebben. Er wordt ook gesteld dat architectonische 
eigenschappen van een ruimte crowding kunnen verminderen. 
- Deindividuation 
Deindividuation is het gebrek aan zelfbewustheid en zelfregulatie bij leden van een 
groep (Paules, 1980). Er zijn een aantal factoren die kunnen leiden tot deindividuaton. 
Eén van de belangrijkere is anonimiteit. Het is aangetoond dat anonimiteit leidt tot 
diefstal en agressie en andere vormen van asociaal gedrag zoals je afVal niet 
opruimen. Anonimiteit kan ontstaan in drukte of binnen een groep en door het gevoel 
dat van onherkenbaarheid binnen een groep ten opzichte van de buitenwereld. 
Door deindividuation en het gevoel van anonimiteit zullen groepen meer vervuilen 
dan individuen. 

1.3 Oriënterende observaties 

Om een indruk te krijgen van het probleem hebben we twee dagen oriënterend 
observerend doorgebracht in de kantine. We hebben aantekeningen gemaakt van wat 
ons opviel en dit als basis gebruikt voor de observaties van het eigenlijke onderzoek. 

1.4 Conclusies vooronderzoek 

Uit de interviews (I), de literatuurverkenning (L) en de observaties (0), kortom het 
vooronderzoek zijn de volgende conclusies te trekken die het afValprobleem mogelijk 
veroorzaken (achter de conclusies wordt tussen haakjes aangegeven waaruit deze naar 
voren kwamen): 

De grote drukte in de kantine, m.a.w. de te kleine capaciteit van de kantine (I). 
De kantine wordt niet alleen gebruikt om te eten (1,0). 
Afval wordt eerder veroorzaakt door grote groepen dan door individuen; mensen 
vertonen immers kuddegedrag (I, L, 0). 
Mentaliteitsprobleem (I, 0). 
Slechte ruimtelijke indeling: de afruim band bevindt zich op de verkeerde plaats 
(1,0). 
Opruimen kost te veel moeite (I). 
Een rommelige omgeving leidt tot meer rommel (I, L, 0). 
Laptopaansluitingen (0). 
Voornamelijk zwerfafVal wordt achtergelaten (0). 
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2 Onderzoek 

2.1 Observaties 1 

Het belangrijkste onderdeel van het onderzoek bestaat uit het observeren van het 
gedrag in de kantine. Met behulp van deze observaties moet in k.aart gebracht worden 
en antwoorden gevonden worgen op de vraag wat kantinegebruikers doen met hun 
afVal. Deze observaties vonden plaats in de vorm van een participerend onderzoek. 
We hebben eerst geprobeerd te observeren aan de hand van een observatieschema, 
gebaseerd op het vooronderzoek. Het voordeel hiervan is dat aan het einde van de 
observaties er op een simpele manier conclusies getrokken kunnen worden. In de 
praktijk bleek het gebruiken van observatieschema niet te werken omdat het gedrag in 
de kantine te dynamisch is om op een dergelijke simpele manier vast te leggen. We 
gaan daarom gebruik maken van een methode beschreven in 'Inquiry by Design' 
(Zeisel, 1997). 
Bij deze methode wordt op een minder gestructureerde, maar wel op een meer 
volledige manier het gedrag in de kantine vastgelegd. Er wordt gelet op welk gedrag 
mensen uitvoeren en hoe ze interacteren met andere personen en de omgeving. Deze 
methode bestaat uit meer dan het vastleggen van daadwerkelijk gedrag. Er wordt ook 
vastgelegd welke andere mogelijkheden mensen hadden, dus wat zijn de alternatieve 
gedragingen en hoe draagt de omgeving bij, of kan deze bijdrage, aan de keuze tussen 
deze alternatieven, de zogenaamde 'design solutions'. Per tafel waaraan tijdens de 
observatie mensen zaten, is zo steeds vastgelegd wat er precies gebeurt en wat de 
alternatieven en de design solutions zijn. Voor de observaties zie bijlage 1. Ter 
verduidelijking van de gebruikte observatiemethode zal er één observatie getoond 
worden. 

Observaties Alternatief Design Solution 
Tafelnr. 26 

2 vrouwen gaan zitten 
lunchen en pauzeren aan , 
een tafel waarop al een 
gebruikt dienblad staat. 
Wanneer ze klaar zijn met 
eten, schuift een van hen 
het dienblad naar links, 
van hen af. ban komt er Meteen wegbrengen kan Wanneer afruimpunt 
een jongen met dienblad ook, maar aangezien korte dichter bij was, misschien 
bij zitten. Er moet plaats verblijf is dit een goede wel de moeite van 
gemaakt worden, dus de oplossing. wegzetten waard, dan is er 
twee dienbladen worden aan de tafel weer ruimte 
naar de andere kant van de voor meer personen. 
tafel geschoven. Gaan 
tegelijk weg en nemen • Hadden ook dienblad dat 
eigen afval mee. Moeten er al stond meekunnen 

I naarpav. nemen 

Elke tafel heeft hiervoor zijn eigen nummer gekregen, zoals deze vermeldt staan op de 
onderstaande plattegrond van de kantine. Met rood zijn de plaatsen aangegeven waar 
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de prullenbakken staan en in de groene wanden zijn stroom- en netwerkaansluitingen 
aangebracht voor het werken met de laptops. 

Uit deze observaties (zie Bijlage 2) blijkt dat er een aantal vormen van gedrag 
voorkomen in de kantine. Zo blijkt het volgende te gebeuren: 

Mensen vertrekken zonder iets op te ruimen 
Mensen ruimen een gedeelte van hun afval op. 
Mensen laten vooral zogenaamd zwerfafval liggen (bijvoorbeeld een plastic 
bekertje of een suikerzakje). 
Mensen ruimen afval van anderen meestal niet op. 
Afval wordt op een andere tafel gezet. 
Afval wordt bij ander afval geplaatst. 
Afval wordt opzij geschoven na de lunch, omdat mensen niet meteen vertrekken 
of ruimte nodig hebben. 
Afval wordt vaak achter de laptops geplaatst, omdat mensen niet meteen 
vertrekken of ruimte nodig hebben. 

Erg opvallend was het feit dat zich op tafel 22 een natuurlijk verzamelpunt ontstond. 

Een kanttekening die bij deze conclusies geplaatst kan worden, is het feit dat de 
observaties gedaan zijn in de tentamenweken van het wintertrimester 2000. Het is dan 
beduidend minder druk in de kantine dan in normale collegeweken. Ook werd er in 
deze weken niet opgeruimd door het kantinepersoneel. In verband met de noodzaak 
om snel tot resultaten te komen, zijn deze observaties toch als uitgangspunt genomen. 
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2.2 Observaties 2 

Het tweede deel van observaties waar dit onderzoek uit bestaat, heeft tot doel het in 
kaart brengen hoe de kantine precies vervuild wordt. Wanneer en waar begint het en 
wie veroorzaken het probleem? We hebben hiervoor twee achtereenvolgende dagen 
geobserveerd in de kantine met een schone kantine als uitgangspunt (speciaal voor dit 
doeleind schoongemaakt). 
Aan de hand van uitgeprinte plattegrondjes van de kantine hebben we dit maandag 27 
maart 2000 van 8.45 tot 17.00 uur en dinsdag 28 maart 2000 van 8.45 tot 20.00 uur 
letterlijk in kaart gebracht. We hebben op deze plattegrondjes getracht aan te geven 
hoe laat waar vervuiling ontstond. Op die manier kregen we inzicht in hoe het 
vervuilingsproces op een dag verloopt. Belangrijk te vermelden is dat deze 
observaties plaats vonden in normale collegeweken en de kantine dus gezellig druk is. 
De volgende conclusies zijn uit deze observaties te trekken: 

(1) Een rommelige omgeving lokt meer rommel uit. Als er al afval op de tafels staat, 
verzamelt zich er al snel meer afval op die tafels. 

(2) Het begint voornamelijk met zwerfafval. Dit wordt snel vergeten en blijft dus 
liggen. Dit zwerfafval blijft de hele dag door liggen. 

(3) In de pauzes tussen de colleges, vooral 's ochtends, wordt veel afval achtergelaten. 
In deze pauzes wordt snel e-mail gecheckt, wat gegeten en gedronken. Ineens is 
het dan tijd voor college en in de haast wordt alles achtergelaten (ook omdat 
studenten hun handen vol hebben). Ook omdat de meeste colleges voor in het 
paviljoen gegeven worden en de afruimband zich aan de andere kant van de 
kantine bevindt. 

(4) Voornamelijk laptoppende mensen laten veel afval achter. Zij zitten lange tijd te 
werken in de kantine en zetten hun afval achter de laptops, omdat er nergens 
anders plaats voor is. Hier hoopt zich al snel afval op. Bij het weggaan is deze 
berg van niemand en blijft dus liggen. 

(5) Er wordt voornamelijk afval achtergelaten aan de achterzijde van de kantine. Dit 
kan twee redenen hebben: aan de achterzijde zitten voornamelijk studenten en aan 
de voorzijde werknemers (Lv.m. laptops) en de achterzijde ligt door de muur meer 
uit het zicht (minder controle). 

(6) Men moet veel moeite doen om bij de afruirnband te komen (misschien een extra 
verzamelpunt). 

(7) Op tafels :in het middengebied wordt afval voornamelijk achtergelaten door grote 
groepen. 

De 'daders' zijn voornamelijk eerstejaars (bedrijfskunde?) studenten met laptop of 
andere (bedrijfskunde?) studenten met laptop. 
De deeltijdstudenten, die 's avonds na sluitingstijd van de kantine college lopen, 
veroorzaken geen rommel. 

Vervolgens hebben we deze conclusie voorgelegd aan vaste medewerkers van de 
kantine, nadat we ze eerst gevraagd hebben zelf te formuleren waardoor het probleem 
veroorzaakt wordt: 
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Medewerker 1 
Zij denkt dat het afval veroorzaakt wordt door de mentaliteit van de studenten. Het is 
ook een probleem wat zich overal voordoet en niet alleen in deze kantine. Studenten 
geven ook een grote mond als het personeel er iets over zegt en vinden dat het 
personeel er is om de rommel op te ruimen. Het is maar een klein percentage dat 
bewust vervuild, maar mensen zijn kuddedieren. Het wordt ook steeds drukker in de 
kantine en de capaciteit is eigenlijk te klein. Ook dit zou een oorzaak kunnen zijn. 
Frustrerend is dat geen enkele maatregel schijnt te helpen, waardoor alleen controle en 
sancties helpen. 
(1) Mee eens. In de afgelopen tentamenweken hebben ze het afval gewoon laten 

liggen. Het bleek dat er automatisch verzamelpunten werden gevormd. 
(2) Mee eens. Opvallend is ook dat als het personeel 's middags naar huis gaat het 

opgeruimd is en als ze 's ochtends terugkomen het weer vies is. Het is ook niet de 
taak van het personeel steeds weer op te ruimen. 

(3) In deze pauzes laat men voornamelijk bekertjes, kartonnetjes en servetjes liggen. 
Ze hebben haast en eten en drukken vlug iets en laten het dan liggen. 

(4) Daar durft ze geen uitspraak over te doen. Het is wel zo dat ze bij de laatste 
opruimronde de mensen die nog zitten te werken, verzoeken de rommel bij het 
weggaan op te ruimen. Ze krijgen dan de reactie dat die rommel niet van hun is. 
Bij de laptops ontstaan dan verzamelpunten voor afval. 

(5) Ja, waarschijnlijk omdat de voorzijde meer in het zicht ligt. 
(6) De afruimband is inderdaad ver lopen. Eenrichtingsverkeer zou uitkomst kunnen 

bieden. Het sorteren beschouwt ze als een kleine moeite. Er zijn ook bijna geen 
mensen die het dienblad in het geheel laten staan. Dit kan ook niet vanwege de 
kleine spoelkeuken. 

(7) Bepaalde groepjes laten iedere dag bewust hun spullen staan. 

Flyers zouden verboden moeten worden (immers zwerfafval etc.). 
Hoe meer menSen, hoe meer rotzooi. Beloofd wat met voorspellingen voor komend 
jaar. Er zou meer sociale controle moeten zijn. Aan nieuwelingen zou uitgelegd 
moeten worden hoe de kantine werkt. 

Medewerker 2 
Het probleem is volgens haar te wijten aan de opvoeding van de studenten. Of 
eigenlijk het gebrek daaraan. Het is een klein percentage van de studenten die het 
doet. Wie en waarom is de vraag. Hoewel ze denkt dat het voornamelijk eerstejaars 
studenten zijn, zeker omdat het sinds het begin van dit nieuwe studiejaar nog erger is 
geworden. Ook is de capaciteit van de kantine te klein en is er niet voldoende sociale 
controle. 
(1) Ze denkt niet dat dit waar is. Het ligt echt aan de mentaliteit van de studenten. Het 

ligt aan de persoon zelf. 
(2) Met zwerfafval zou het inderdaad kunnen beginnen. Als ze na de sluiting van de 

kantine naar huis gaan is deze opgeruimd. 's Ochtends ligt er dan toch weer 
zwerfafval. Daar hebben ze geen controle over, behalve als iemand zou 
surveilleren. Rommel begint vaak met een suikerzakje. 

(3) In de pauzes blijft inderdaad veel afval liggen. Dit snapt ze niet, want ook als je 
college in het paviljoen hebt, kom je langs een prullenbak en kun je je rotzooi 
weggooien. Studenten moeten gewoon hun tijd beter inplannen! 
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(4) Laptoppers maakt volgens haar niet veel uit. Bij de laatste opruimronde verzoeken 
ze wel de mensen die er nog zitten bij vertrek de rommel op de ruimen. De reactie 
is dan dat die rommel niet van hun is. Dit gelooft ze niet. Ze kunnen ook niet zien 
wat de laptoppers doen na half 4 (wanneer de kantine sluit). 

(5) Aan beide zijde is het afValprobleem net zo erg. Het is ook net zo druk aan beide 
kanten volgens haar. Het meeste afVal ligt echter aan de linkerachterkant. 

(7) Bij een grotere groep gebeurt het eerder dan bij individuen. 

Een verplicht dienblad met heffing zou een maatregel kunnen zijn. 
Dat ze niets terug mogen zeggen op beledigende opmerkingen is nog erger dan het 
afVal zelf Dit veroorzaakt grote onmacht. 

Concluderend kunnen we stellen dat deze interviews onze conclusies uit de 
observaties toch wel bevestigen. Nu kunnen op basis van deze conclusies 
aanbevelingen gedaan worden. 
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3 Aanbevelingen 

Het moge duidelijk zijn dat dit een complex probleem is en dat er niet één oplossing 
is. De oplossing bestaat dan ook uit een aantal deeloplossingen, die hopelijk allemaal 
bijdragen aan een schone(re) kantine. Deze deeloplossingen zijn niet onafhankelijk 
van elkaar. De toepassing van de ene maatregel heeft vaak ook weer gevolgen voor 
andere maatregelen. Deze onderlinge verbanden zijn zorgvuldig geanalyseerd en in de 
aanbevelingen hieronder verwerkt. 
De oplossingen zijn gebaseerd op een literatuurverkenning, interviews en observaties 
en zijn vooral gezocht in de bottom-up sfeer. We hebben dus geprobeerd oplossingen 
te vinden voor de oorzaken van de vervuiling in de kantine. De oplossingen moeten 
het ongewenste gedrag (vervuilen) ontmoedigen of onmogelijk maken en het 
gewenste gedrag (opruimen) vergemakkelijken en stimuleren. 

3.1 Oplossingen 

De oplossingen zijn te groeperen in de volgende drie punten: 

1 Zwerfafval 

Het afValprobleem in de kantine begint voornamelijk met zogenaamd zwerfafVal (los 
afVal zoals plastic bekertjes, blikjes en servetten). Ondanks dat dit een kleine vorm 
van vervuiling lijkt, komt dit verschijnsel vaak voor en lokt meer rommel uit (een 
rommelige omgeving leidt immers tot meer rommel). 
ZwerfafVal wordt voornamelijk door de volgende twee groepen veroorzaakt: 
- Werkende studenten met laptop. 
In het achterste gedeelte van de kantine bevinden zich netwerkaansluitingen. 
Gedurende de hele dag zitten daar studenten te werken met hun laptop. Zij zitten daar 
lange tijd en zetten hun afVal achter hun laptops, omdat ze het nergens anders kwijt 
kunnen. Al snel hoopt het afval achter de laptops zich op. Bij het weggaan is deze 
berg van niemand en blijft dus liggen. 
Ook om een andere reden is de combinatie kantine en werken in dezelfde ruimte een 
minder gelukkige keuze; waar gewerkt wordt kan immers niet worden gegeten. De 
laptops nemen dan ook een deel van de, toch al te kleine, capaciteit van de kantine 
weg. 
- Pauzerende studenten tussen de (ochtend)colleges. 
In deze pauzes wordt snel e-mail gecheckt, wat gegeten en gedronken. Ineens is het 
dan tijd voor college en in de haast wordt alles achtergelaten om op tijd op college te 
komen. 
Het is dus zaak zwerfafval zo veel mogelijk te beperken en ervoor te zorgen dat het 
niet te lang blijft liggen. De volgende oplossingen zouden hieraan bij kunnen dragen: 

(a) Het plaatsen van een afruimpunt in het achterste gedeelte van de kantine 
Studenten met laptops die in dit gedeelte van de kantine zitten te werken, brengen hun 
afval tijdens de tijd dat ze daar zitten niet naar de a&uimband. Dit kan te maken 
hebben met het feit dat ze dan hun laptops onbeheerd achter moeten laten. Als er een 
afruimpunt in dit gedeelte van de kantine is, kunnen ze makkelijker en zonder gevaar 
voor de laptop even snel hun afval wegbrengen. Het gaat hier dus om het afVal van de 
groep studenten die blijft zitten en niet om dat van de groep die de kantine verlaat. 
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(b) Het plaatsen van smalle tafels langs de netwerkaansluitingen 
Studenten kunnen dan alleen op het netwerk als ze aan deze tafels plaatsnemen. Er is 
dan minder ruimte om zwerfafval achter te laten. 

( c) Het inrichten van een aparte ruimte met netwerkaansluitingen voor groepswerk 
buiten de kantine 

Omdat er door het plaatsen van smalle tafels geen ruimte meer is om groepswerk te 
doen met een laptop, is een aparte ruimte hiervoor noodzakelijk. Zo zullen in de 
kantine studenten alleen individueellaptoppen (bijvoorbeeld om e-mail te checken). 
Aangezien voornamelijk bedrijfskundestudenten gebruik maken van de kantine als 
groepswerkplek, is het zaak deze ruimte in het Paviljoen te vestigen. 

(d) Het verbieden van het verspreiden van flyers op de tafels in de kantine 
Naast het feit dat flyers op de tafels in de kantine een rommelige indruk geven (en dus 
meer rommel uitlokken) zijn flyers een vorm van zwerfafval. Te meer omdat flyers 
een bron vormen van creatieve uitingen, zoals vliegtuigjes vouwen. 

( e) De laatste afruimronde pas plaats laten vinden na de sluiting van de kantine 
Zo wordt voorkomen dat na de laatste afruimronde nog afval, o.a. in de vorm van 
dienbladen, ontstaat doordat mensen nog eten en drinken kunnen krijgen. De sluiting 
van de kantine moet dus ook een echte sluiting zijn. Daarna moeten de tafels pas leeg 
gemaakt en schoongemaakt worden (voor koffie en versnaperingen: zie punt 3). 

(f) Het invoeren van een extra schoonmaakronde in de avonduren 
Omdat tijdens de laatste afruimronde en na de sluiting van de kantine er nog studenten 
zitten te werken, hebben zij nog afval achterlbij hun laptops liggen. Zoals eerder 
genoemd blijft op deze plaatsen afval liggen, omdat het van niemand is en mogelijk 
wegens gebrek aan toezicht. Hierdoor is de kantine 's ochtends alweer rommelig (wat 
dus ook weer meer rommel uitlokt). 

(g) Het plaatsen van een krantenbak 
Cursors en andere kranten en tijdschriften blijven vaak liggen. Deze zijn geen echt 
zwerfafval, omdat deze vaak gebruikt worden door andere gebruikers. Het is echter 
wel een rommelig gezicht, achtergelaten en opengeslagen cursors, wat uiteraard weer 
meer rommel uitlokt. Het plaatsen van een krantenbak, waar je je cursor in kan 
deponeren of juist eruit halen, zou een oplossing kunnen zijn. 

Uiteraard moet het de gebruikers zo makkelijk mogelijk gemaakt worden om hun 
zwerfafval kwijt te kunnen, zodat het niet blijft liggen. Dit komt dan ook aan de orde 
bij de oplossingen onder het kopje 'gemak'. 

2 Gemak 

De mens is gemakszuchtig. Het moet de gebruikers van de kantine dan ook zo 
gemakkelijk mogelijk gemaakt worden om hun afval op te ruimen. Je moet de 
verleiding proberen weg te nemen om afval achter te laten. 
Dit kan op de volgende manieren: 
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(a) Het plaatsen van extra afValemmers 
Gebruikers kunnen op deze manier makkelijker hun zwerfafVal kwijt. Ze hoeven het 
niet de halve kantine mee door te nemen. Dit biedt voornamelijk uitkomst voor 
studenten in de pauzes tussen de colleges, die meestal haast hebben. Zij kunnen hun 
afVal dan direct bij de tafel kwijt en hebben geen problemen om naast hun broodje en 
drinken ook afVal mee te nemen. Ook bij studenten die werken met hun laptop kan dit 
een oplossing zijn tegen zwerfafVal. Het werkt immers fijner zonder een afValberg op 
tafel. 

(b) Het verwijderen van de ronde tafels in de kantine 
Deze tafels hebben duidelijk een stukje niemandsland, namelijk het midden van de 
tafel. Afval dat hierheen geschoven wordt, is niet meer direct aan iemand toe te 
rekenen en blijft dus vaak liggen. Dit geldt ook voor tafels die in een vierkant 
geplaatst zijn. 

( c) Veranderen van de opstelling van de tafels 
De huidige opstelling van de tafels (inmiddels veranderd) geeft een rommelige indruk. 
Daarnaast hindert de opstelling de navigeerbaarheid door de kantine en de rijvorming 
bij de kassa's. Een andere, maar misschien minder gezellige, opstelling kan deze 
problemen verhelpen. 
Naast een strakkere indeling mogen de tafels niet meer in een vierkant geplaatst 
worden. Gebruikers mogen niet om een tafel heen kunnen gaan zitten (zie voor 
verklaring punt 2b). De tafels moeten dus in rijen opgesteld worden. Daarnaast 
moeten deze rijen op voldoende afstand van de laptoptafels geplaatst worden, zodat 
studenten die daar zitten te werken hun afVal minder makkelijk op deze tafels kunnen 
plaatsen. 

(d) Het plaatsen Van extra afruimpunten 
Momenteel heeft de kantine twee in- en uitgangen en slechts bij één daarvan is een 
afruimpunt. De gebruikers die naar het Paviljoen willen na hun bezoek aan de kantine 
moeten extra moeite doen om hun afVal kwijt te kunnen. 
Ook het feit dat de hoek waar de vervuiling het ergste is het verste van de afruimband 
ligt, is natuurlijk geen toeval; te meer omdat zich in deze hoek een natuurlijk 
afruimpunt vormde. 
De oplossing zou de vorm kunnen hebben van afruimkarren (zie Auditorium) die 
achter lage muurtjes staan opgesteld op meerdere plaatsen in de kantine. 
Ook hier kan deze oplossing de vervuiling van de laptoppers tegen gaan. 
Bij het plaatsen van de extra afruimpunten moet rekening gehouden worden met de 
twee te onderscheiden groepen gebruikers van de kantine, namelijk de gebruikers die 
na de lunch blijven zitten werken en de gebruikers die de kantine na het lunchen direct 
verlaten (zie plattegrond). 

(e) Verbetering logistiek van de afruimband 
Een logischere volgorde van je afVal opruimen is: los afval, bestek, soepkom, bord en 
dienblad. Dit moet systematisch bij alle afruimpunten doorgevoerd worden. Bij de 
afruimkarren bijvoorbeeld aangegeven door uitsparingen in of markeringen op het 
tafelblad. 
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Duidelijker aangeven waar de afruimpunten te vinden zijn d.m. v. de litterbug 
Het bord dat er nu hangt, moet verwijderd worden. Ten eerste omdat dit scheef hangt 
en ten tweede omdat het geen afruimBAND is. Bovendien draagt het bord niet bij aan 
het vinden van het afruimpunt door onbekenden. 
Boven alle afruimpunten kan bijvoorbeeld de litterbug uitvergroot opgehangen 
worden (een soort Holle, Bolle Gijs (Efteling) voor studenten). 

3 Drukte / Te kleine capaciteit van de kantine / Rijen 

Feit is dat de capaciteit van de kantine te klein is. Dit is uiteraard niet makkelijk te 
verhelpen. De kantine is gewoon berekend op 300 gebruikers per dag. Het is wel zaak 
ervoor te zorgen dat de kantine alleen gebruikt wordt door mensen van de faculteit 
Technologie Management. De mogelijke verschillen tussen de kantine van de Pabo 
(en andere) en die van TM moeten centraal verholpen worden, bijvoorbeeld prijs en 
aanbod van beide kantines gelijk stellen. De wetenschapswinkel van Technische 
Bedrijfskunde heeft inmiddels de herkornst van de gasten van de kantine onderzocht 
en in deze richting worden dan ook maatregelen genomen. 
Een direct gevolg van deze drukte is dat de rijen bij de kassa erg lang zijn. De rijen 
vormen zich tussen de tafels en dit veroorzaakt een extra rommelig indruk (en rommel 
leidt tot rommel). Dit kan voor een deel onder controle worden gebracht door in een 
nieuwe inrichting van de kantine rekening te houden met de looproute en de opstelling 
van de tafels. Daarnaast kan er in de kantine een koffie- en snoepautomaat geplaatst 
worden. Mensen die alleen koffie of thee willen, zullen dan niet meer in de rij gaan 
staan. Dit vermindert tevens de ergernis van de gebruikers. 
Een extra oplossing, die niet direct in het pakket van aanbevelingen valt, is het anders 
inrichten van de bedieningscounter. Op dit moment zijn er twee bedieningscounters 
met elk één kassa op een dusdanige manier ingericht dat de twee rijen zich kruisen 
(zogenaamde kruislijnen). Het zou beter zijn om één counter met twee kassa's te 
plaatsen. Er is dan slechts één rij die meer ruimte heeft en ook de looproute in de 
kantine bevordert. Bovendien scheelt dit in capaciteit van de medewerkers, omdat zij 
niet steeds alles dubbel neer moeten zetten en later weer op moeten ruimen. Deze tijd 
kunnen zij dan gebruiken om de extra afruimpunten te beheren. (zie Bijlage 3) 
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3.2 Implementatievoorwaarden 

Het is noodzakelijk dat al deze oplossingen in één keer, dus tegelijkertijd, 
doorgevoerd worden. Daarnaast moeten op de tafels in de kantine geplastificeerde 
bordjes geplaatst worden met daarop een tekst die benadrukt dat de veranderingen in 
de kantine doorgevoerd zijn als extra serviceverlening richting gebruikers, ter 
verbetering van het gebruiksgemak van de kantine. Tevens moet er uitgelegd worden 
wat er allemaal veranderd is en gevraagd worden om medewerking. Zo kunnen de 
gebruikers met een schone lei beginnen. Het is zaak dat ook het kantinepersoneel dat 
doet. Dat is de enige manier dat de vicieuze cirkel van actie - reactie tussen personeel 
en studenten doorbroken wordt. 

De genoemde oplossingen brengen een herinrichting van de kantine met zich mee. 
Een ontwerp is te vinden in Bijlage 3. Deze herinrichting is ontworpen aan de hand 
van de routes van de gebruikersstromen. Met de volgende punten wordt in dit ontwerp 
rekening gehouden: 

Een extra afruim punten bij de uitgang richting bedrijfskunde, door muurtjes of 
plantenbakken (ongeveer één meter hoog) uit het zicht van de gebruikers, maar zo 
dat het personeel de punten wel in de gaten kan houden, en afgestemd op logische 
looproutes 
Een extra afruimpunt rechts achter in de kantine speciaal voor de met laptops 
werkende studenten, (deze kunnen zo een afval opruimen zonder hun kostbare 
laptop uit het oog te verliezen) en zo geplaatst dat de afruimband minder gauw 
gebruikt zal worden door de stroom gebruikers die de kantine richting de kant van 
bedrijfskunde verlaten (hierdoor hoeft de opruimband minder groot te zijn) 
smallere tafels bij de netwerkaansluitingen 
rijen met tafels om aan te eten en op zo'n afstand van de laptoptafels dat 
laptoppende studenten hun afval niet makkelijk op een andere tafel kan plaatsen 
betere routing 
door muurtje vormt de rij bij de kassa zich richting de gang (en niet tussen de 
tafels in de kantine) 
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Bijlage 1: Krantenartikel uit het Eindhovens Dagblad d.d. 26 februari 2000 

TUDENTEN ZOEKEN ZELF OPLOSSING 

angedrag in kantine TUE aangepakt 
INDHOVEN - Een enorme rotzooi, beledigende en discriminerende opmerkingen tegen 
ntinepersoneel en ander a-sociaal gedrag van studenten. De kantine van de faculteit Technologie 
anagement van de Technische Universiteit Eindhoven (TUE) wordt al maanden geteisterd door 
angedrag van gebruikers. 
oor Jessica Torenbos 
oor opleidingsdirecteur dr. Paul Lapperre was in december de maat vol: hij verordonneerde sluiting 

an de kantine voor één dag. Deze maatregel, die gold als waarschuwing, heeft echter nauwelijks effect 
esorteerd.Volgens Lapperre heeft de sluiting drie dagen geholpen. Daarna was de situatie weer precies 
oals voorheen. Zeventig procent van de kantinegebruikers laat na het eten dienbladen staan. De 
antinedames zijn er natuurlijk niet om die rotzooi op te ruimen. Bovendien krijgt het personeel 
egelmatig te maken met intimiderende opmerkingen van de kantinegebruikers. Als dat mij zou 
ebeuren, kan ik een grote mond teruggeven. Maar het personeel is niet in de gelegenheid om zich te 
eren. "Lapperre ziet de situatie uit de hand lopen, maar heeft inmiddels een oplossing bedacht. Het 
robleem wordt hoofdzakelijk door studenten veroorzaakt, dus mogen die het ook zelf oplossen. De 
aculteit heeft een wetenschapswinkel waar studenten onderzoek doen naar het gebruik van techniek in 
e maatschappij. De problemen in de kantine worden nu in een projectvorm gegoten en studenten gaan 
it onderzoeken. "De opleidingsdirecteur heeft door de sluiting een aantal boze e-mailtjes van studenten 
ntvangen. Mirjam Pronk, studente Techniek en Maatschappij aan de TU en coördinator van het project, 
indt de sluiting en de dreigende maatregel om bewaking te laten rondlopen in de kantine nogal 
igoureus. Door middel van het project kunnen we een oplossing bedenken en tegelijkertijd krijgen we e 
tudiepunten of geld voor. Vier studenten beginnen volgende week aan een vooronderzoek. Ze gaan me 
et kantinepersoneel en de -gebruikers praten en kijken waar het fout gaat." 

udith Oomen en Antal Haans zijn twee studenten die aan het project meedoen. We weten dat de 
mgeving het gedrag van mensen beïnvloedt. Als de kantine er gewoon netjes uitziet, zijn studenten 
erder geneigd om het ook zo te houden. Als het een smeerboel is, dan zullen ze hun rotzooi ook 
chterlaten. Mensen zijn kuddedieren en lopen achter de rest aan. Dat blijkt ook wel in onze kantine", 
ertelt Judith Oomen.Maar het probleem speelt niet alleen in de kantine van de fàculteit TM. We gaan 
ok andere kantines van de TU bekijken, want ook daar loopt het niet helemaal soepeL Als we een 
plossing vinden, kunnen we die natuurlijk ook voor de andere kantines gebruiken", zegt Antal 
aans.Paul Laperre weet al waar het probleem voor een groot deel zit. Deze kantine is gebouwd voor 

wee- à driehonderd mensen, maar door het samengaan met de faculteit Bedrijfskunde en de vele kleine 
edrijfjes die hier worden opgericht komen er nu veel meer mensen eten. Er gaan per dag zo'n 
chthonderd maaltijden doorheen. De capaciteit van de kantine is veel te klein. Een uitbreiding zou al 
en oplossing kunnen zijn." 
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Bijlage 2 

9.45 tot 12.30 op 9-3-00 
Observatie 

Tafelnr. 19 

Een jongen wil werken achter 
zijn laptop. Onbekend of dit 
voor plezier of werk is. Kiest 
een schone tafel. Gaat even later 
eten halen. Neemt geen dienblad 
mee, wel een bekertje melk een 
servet met appelflap. Gooit alles 
in de prullenbak naast de 
scheidingswand, ruimt op lang 
voordat hij stopt met werken en 
vertrekt richting Tema. 
Tafelnr. 21 

Jongen wacht op vriend om 
samen te kunnen gaan werken. 
Gaat aan een vieze tafel zitten 
met een gebruikt dienblad en 
wat losse bekertjes en servetten. 
Stapelt dit alles op het dienblad 
en zit dit op de vieze tafel, met 
soepkommen, gebruikt dienblad 
en plastic zakjes, achter hem. 
Gaat zelf yoghurt je, lepel en 
bekertje melk halen, geen 
dienblad. Wanneer hij de 
yoghurt op heeft, plaatst hij het 
lege bekertje, dekseltje en de 
lepel op dezelfde tafel achter 
hem bij de rest. Bekertje melk 
wordt naast zich tegen de muur 
geplaatst. Dan komt de ander 
erbij, die heeft eten van thuis 
meegebracht. Nu twee laptops 
op tafel. Gaan werken. Komen 
nog kort twee andere bij om te 
lunchen. Beide met dienblad. 
Laten alles staan en gaan 
richting Pav. Ook blijven twee 
cursors liggen van deze twee. 
De twee andere nog aan het 
werk bij het einde van de 
observatie. 

Tafelnr. 22 

Een meisje komt om haar laptop 
aan te sluiten. Gaat naar grote 
vieze tafel, afval van gisteren, 
drie a vier volle dienbladen. 
Schuift alles een beetje op zij en 
gaat laptoppen, vertrekt zonder 

Alternatiefgedrag 

Geen 

Had het naar de opruimband 
kunnen brengen. 

Had het in een prullebak kunnen 
gooien, bijv. ln de dichtbij 
staande rode, bij de 
scheidingswand. Had het ook op 
het dienblad op de tafel achter 
hem kunnen leggen. 

Hadden eigen dienbladen mee 
moeten nemen. 

Wat doe je met tijdschriften, 
beschouwen we dit ook als 
afval? 

Tafel zelf eerst opruimen gaat te 
ver, te veel en van de dag 
ervoor, had geen echte rationele 
keuze. 

Design Solution 

Prullenbak staat 
dichtbij 

Afval wordt bij ander 
afval gezet, dus kan op 
die manier verzameld 
worden. 

Ook hier blijkt afval op 
dezelfde plek terecht te 
komen, makkelijk te 
verzamelen. 

21 
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gegeten of gedronken te hebben 
richting het pav. 
Tafelnr. 33 

Twee jongens komen om samen 
te werken. Gaan aan een tafel 
zitten waarop wat afVal ligt, 
yoghurtbakje en papiertje. 
Nemen ieder een plastic bekertje 
koffie mee. Dan komt een derde 
persoon erbij, die is aan het 
pauzeren en mengt zich niet in 
het werk. De twee vertrekken 
eentje pakt zijn bekertje koffie leder neemt eigen rotzooi mee, 
dan andere toont die intentie tenzij ander aangeeft dat hij het 
niet, dus de ene neemt beide wel meeneemt. 
lege bekertjes mee. Worden in 
de prullenbak naast Hadden dit eenvoudig weg mee Prullenbak staat op de 
scheidingswand gegooid, lopen kunnen nemen. route. 
richting paviljoen. Derde 
vertrekt later en rotzooi die er al 
lag blijft liggen. 
Tafelnr. 25 

Drie personen komen net terug 
van tentamen. Ontspanning, 
wachtend op de rest? Gaan aan 
schone tafel zitten met ieder een 
plastic bekertje met koffie. 
Groepsgrootte neemt langzaam 
toe tot uiteindelijk 7 personen. 
Sommige met eigen 
lunchpakket in plastic zakje. 
Gaan 2x dienblad met koffie Roken mag niet meer, daarom 
halen. Roken en gebruiken geen alternatief voor plastic 
plastic beker als asbak. Twee bekertje als asbak. 
maken wat zooi in een bekertje 
met wat as koffie suiker en 
melkpoeder, zonder verder iets Moeten eigen dienbladen en 
vies te maken. Een aantal afVal meenemen of op het 
vertrekken er en nemen niks dienblad van een ander plaatsen. 
mee. Gaan richting pav. De rest 
zit er nog als de observatie 
eindigt. 
Tafelnr. 41 

Eén jongen gaat aan een tafel 
zitten met een leeg blikje erop. 
Is aan het internetten, vermaak? 
Komen er steeds meer bij, totdat 
er een totaal van 5 mensen 
zitten, en gaan geregeld wat te 
eten halen. Zetten gebruikte Logisch kunnen dan later alles 
dienbladen en afval bij het meenemen, een minder logisch 
overige afval op de tafel. alternatief is om naar de rode 
Uiteindelijk blijven er twee prullenbak te lopen. Tafel raakt 
zitten, de rest vertrekt, onbekend ook nooit echt voL 
waarheen, maar laten hun afVal 
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op de tafel liggen. De twee 
overige blijven tot aan het eind 
van de observatie zitten. 
Tafelnr. 26 Geen 

3 mannen met duidelijk 
groepsverband, 2 dezelfde 
polo's en één andere. 
Waarschijnlijk van een 
studentenvereniging. Nemen 
plaats aan een vieze tafel met 1 
dienblad met rotzooi en losse 
zooi (van gisteren). Twee 
nemen een dienblad met eten 
mee, de andere neemt niks mee. 
Eentje schuift zijn eigen 
dienblad naar voren. Twee gaan 
na het eten samen werken. 
Wanneer deze twee weggaan 
stapelen ze ook de andere 
rotzooi op en nemen alles mee 
op I klein propje na, uiteindelijk 
via opruimband richting pav. De 
derde, degene zonder dienblad, 
vertrekt later. 
Tafelnr. 43 

Twee mannen gaan zitten aan 
een tafel met daarop twee lege 
bekertjes. Beide personen met 
laptop met eigen lunch, soort 
koeken, afval verdwijnt in tas of 
broekzak. Vermaak. Komen Hadden het afval dat er al lag 
twee andere bij, één met makkelijk weg kunnen gooien. 
dienblad. Wanneer ze weggaan 
ruimt ieder alleen z'n eigen zooi Is een cursor voor ons afval? 
op, maar laten een cursor achter. 
Drie gaan via de loopband naar 
pav. De andere gaat naar een 
andere tafel. 
Tafelnr. 38 

Eén man gaat aan éen vieze tafel Had ook het al aanwezige afval 
zitten. Komt enkel om te mee moeten nemen. 
lunchen en met dienblad, neemt 
daarna eigen afval mee. Loop 
nadat hij bij de afruimband is 
geweest naar onbekende 
richting. 
Tafelnr. 19 Geen 

Eén man gaat aan schone tafel 
zitten. Heeft laptop bij. Komen 
later drie andere bij, met eigen 
lunch. Deze komen duidelijk 
enkel om te lunchen, zijn snel 
weg. Vertrekken te gelijk 
richting pav. Nemen afval mee, 
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dit wordt weggegooid in de rode 
prullenbak naast de 
scheidingswand. 
Tafelnr 29 

Twee vrouwen gaan aan een 
schone tafel zitten. Nemen geen 
dienblad mee. Wel beide een 
kopje koffie en een appelflap. 1 
heeft er een bord. Wachten op 
andere om samen te werken. Als Verhuizing was noodzakelijk, Betere bereikbaarheid laptop 
die komt verhuizen ze naar omdat anders de laptop niet voorkomt dit. Minder kans op 
andere tafel, want hebben laptop ingeschakeld kan worden. Wist zwerf afval. Toch slechts 
aansluiting nodig. Rotzooi blijft misschien niet dat de ander een sporadisch gedrag. 
op tafel net als, een jas en een laptop ging gebruiken. 
tas. Er wordt een paar keer heen 
en weer gelopen om spullen te 
nemen. Bij vertrek van die 
persoon van de jas, richting pav, 
wordt zowel haar afval als die 
van de ander meegenomen. De 
ander zit nu aan de andere tafel 
te werken. 

Tafelnr. 39 

Eén man gaat aan een tafel 
zitten met daarop al een 
appelflapbakje en een leeg 
melk bekert je. Heeft zelf een Tafel te klein voor zes 
dienblad met lunch bij. Groep man en dus te weinig 
loopt op tot 6 man, dus is er een ruimte om afval 
extra stoel nodig. Er wordt I x tijdelijk kwijt te 
een dienblad met koffie gehaald, kunnen. Lange rijen 
twee halen dienblad met lunch met tafels of grote 
en er is ook eigen eten ronde tafels 
meegenomen. Losse troep, voorkomen dit 
plastic zakjes en suikerzakjes, probleem. 
worden op tafel neergelegd. 1 
gebruikt dienblad wordt op 
andere tafel (nr. 32.) gezet. Op Geen ruimte meer op eigen 
deze tafel staat enkel een tafel, dus en igste alternatief is 
yoghurtbakje en ligt een even alles wegbrengen, naar 
papiertje. Drie vertrekken, afruimband. 
eentje neemt eigen dienblad mee 
een andere het afval van de 
andere twee. Moeten alle drie 
richting Tema. Troep op 
dienblad dat naar de andere tafel 
verhuist is, neemt langzaam toe. 
Hebben naast de gezelligheid 
ook wat gewerkt, althans twee 
ervan. Ze vertrekken eentje 
neem de aanzet, zegt zal ik alles 
meenemen, andere neemt 

i vervolgens het dienblad op de 
I andere tafel mee. De twee lopen 

met de dienbladen via 
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afruim band richting pav. De 
ander loopt daar rechtstreeks 
heen. 
Tafelnr. 29 

Eén man gaat aan een schone 
tafel zitten (zie 11). Komt met 
dienblad, snelle lunch. Neemt 
bij vertrek alles mee en moet 
richting tema. 

Tafelnr. 24 

Een meisje gaat met dienblad bij Had eigen dienblad en eventueel 
twee bekenden zitten. Eet haar de rest ook mee kunnen nemen. 
lunch, blijft nog even zitten voor 
de gezelligheid (laat het 
dienblad voor haar staan). Op 
het moment dat ze weggaat, 
stapelt ze haar spullen op het 
dienblad van een tafelgenoot. 
Vertrekt vervolgens richting 
TeMa. 

12 15 tot 13.30 op 16-3-00 
Observaties 

Tafelnr. 39 
Alternatief gedrag Design Solution 

-----+~.------~--~--------~ 

Man gaat aan een tafel zitten 
met daarop al een gebruikt 
dienblad en wat los afval. 
Stapelt dit op en zet het bij de Had het naar de afruim band De mooi opgestapelde 
stapel lege dienbladen, kunnen, laten staan, of op leeg dienbladen en soepkommen op 
soepkommen en ander afval op kunnen maken in de rode tafel 22 zijn een opruim punt van 
tafel 22. Tafel is nu schoon. prullenbak op tafel 22. afval geworden. Deze locatie is 
Man heeft dienblad bij. Wordt dus schijnbaar geschikt voor 
later vergezeld door een vrouw bijvoorbeeld een opruimkar. AI 
met een dienblad. Lopen naar is het onbekend wie hier mee 
afruimband en gaan richting . begonnen is, misschien wel het 

~T~eM~a_'~~ ______________ r-______________________ ~i~p_e_rs~o~nee~I~.* ______________ ~ 
Tafelnr. 31 

4 medewerkers, waarvan twee 
met dienblad, gaan een schone 
tafel zitten. Ook eigen lunch. 
Komen later 2 bij met ook een 
dienblad. Vertrekken, nemen 
alles mee. Een gedeelte van het 
afval wordt in de rode 
prullenbak gegooid. De rest 
gaat richting afruimband. 
Moeten allemaal richting pav. 
Tafelnr. 22 

4 bouwvakkers zitten te eten 
aan een vieze tafel, met daarop 
gebruikte dienbladen, 
soepkommen bestek, van de 

• Hadden dienbladen naar 
i afruimband moeten brengen. 

I 

Rode prullenbak staat op de 
route, maar voor dienbladen 
moet verder gelopen worden. 

Tafel 22 is goed afval 
verzamelpunt. 
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laatste dagen, weken? Wanneer 
ze klaar zijn met eten, maken 
zij hun dienblad leeg in de rode 
prullenbak en zetten lege 
dienblad op de stapel. 
Vertrekken richting paviljoen. i 

Tafelnr. 26 

2 vrouwen gaan zitten lunchen 
en pauzeren aan een tafel 
waarop al een gebruikt dienblad 
staat. Wanneer ze klaar zijn met 
eten, schuift een van hen het 
dienblad naar links, van hen a[ 
Dan komt er een jongen met 
dienblad bij zitten. Er moet Meteen wegbrengen kan ook, Wanneer afruimpunt dichter bij 
plaats gemaakt worden, dus de maar aangezien korte verblijf dit was, misschien wel de moeite 
twee dienbladen worden naar goede oplossing. van wegzetten waard, dan is er 
de andere kant van de tafel aan de tafel weer ruimte voor 
geschoven. Gaan tegelijk weg meer personen. 
en nemen eigen afval mee. 
Moeten naar pav. 
Tafelnr. 19 

I man, werknemer, gaat aan een 
schone tafel zitten lunchen. Met 
dienblad. Komen twee andere 
bijzitten. Dit zijn geen bekende 
van de eerste. Ook beide met 
dienblad. Komen later nog twee 
bij zitten, welke bekende van de 
eerste en met dienblad. 
Vertrekken vrijwel te gelijk. 
Een melkbekertje blijft staan. Melkbekertje had ook 
Lopen richting afruimband en weggegooid moeten worden . 

. gebruiken de rode prullenbak. 
Richting Pav. 
Tafelnr. 42 

Jongen zit al enige tijd te Had eerder zijn dienblad op Laptop en lunchen scheiden. 
werken met notebook. Haalt kunnen ruimen. Nu bezette dit 
dienblad met eten en schuift dienblad een plaats. 
notebook naar achter om 
dienblad voor zich te kunnen 
zetten. Plaatst melk en bekertje 
naast het dienblad. Gaat tijdens 
het eten door met werken. 
Uitgegeten schuift hij het 
dienblad opzij om de notebook 
terug te kunnen schuiven. Enige 
tijd later ruimt hij zijn dienblad 
op. Los afval gooit hij in de 
afvalbak bij het bord, de rest Rode afvalbak ligt op de route. 
van de spullen brengt hij naar 
de afruimband. 

: Vervolgens gaat hij verder met 
l werken. 
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Tafelnr. 30 

Twee mannen en een vrouw 
gaan aan een schone tafel 
zitten. Zij hebben allemaal een 
dienblad bij zich. Eten van hun 
eigen dienblad en houden alle 
spullen ook op deze bladen. 
Een man voegt zich na een 
kwartier bij hun met een 
dienblad. Even later volgt nog 
een man met dienblad. Afval 
wordt overwegend op de 
dienbladen gehouden. Bij 
vertrek wordt los afval in de Rode afvalbak staat op route. 
afvalbak bij het bord en bij de 
wand weggegooid, de rest 
wordt naar de afruimband 
gebracht. Gezamenlijk vertrek 
naar TeMa. 

Tafelnr. 39 

Drie mannen gaan ieder met Had de suikerzakjes op zijn 
een dienblad aan een schone dienblad kunnen leggen en weg 
tafel zitten. Pakken een cursor kunnen gooien. 
van een vuile tafel om te lezen 
tijdens de lunch. Los afval, 
zoals verpakkingen van kaas, 
melk bekert jes en dekseltjes 
daarvan, leggen ze naast hun 
dienblad. Even later worden 
ook de lege soepkommen naast 
de dienbladen gezet. Bij het 
weggaan stapelen ze al het afval 
op hun dienbladen, nemen alles 
mee (in cl. de cursor), Afvalbak ligt op route. 
deponeren los afval in de 
afvalbak bij de wand en de rest 
brengen ze naar de afruimband. 
Vertrekken richting Pav. 

Tafelnr. 37 

Jongen gaat alleen aan schone 
(op een paar suikerzakjes na) 
tafel zitten. Houdt alles op zijn 
dienblad. Na het eten schuift hij 
zijn dienblad voor zich uit. Als 
hij ook klaar is met drinken, 
pakt hij zijn dienblad en gaat 
weg. Los afval wordt 
weggegooid in de afvalbak bij 
het bord, de rest wordt naar de Afvalbak ligt op route. 
afruimband gebracht. Vertrekt 
richting Pav. 

*Niet het personeel, s'avonds ontstaan. 
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Bijlage 3 

Nieuwe indeling kantine met huidige 

CC] c::r=J CCJ c::r=J 
CC] c:cJ CC] c::J:=:J 
CCJ CC] c:cJ 
c:::::r=J CC] CD 

Stroom van de gebruikers die de kantine binnenkomen 
- Stroom van de ge"'...,ruikers die de kantine verlaten 

• Afruimpunlen 

• LaptopÎate~s 

• Prullenbakken 

• Snoep/KoHiecutomaten 

- Stroom van de gebruikers die in de kantine b lijven zitten na de lunch 

Nieuwe indeling uitgiftebalie en kassa's 
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Stroom ven de gebruikers die de ~antine binr.enkomen 
- stroom van de gebruikers die de kantine verlaten 

PIaals vcor prodL:c ten 

• Afruimpunten 

• Lapioptofels 

• Prullenbakken 

• S:loep/Koffieoutomaten 
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