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Voor u ligt de eerste raptX>rtage van het sociaal-wetenschappelijk 
onQ.~zoek, uitgevoerd als onderdeel van de proefneming met gescheiden 
inzameling van huishoudelijk afval te Lieshout. 

Het onderzoek wordt uitgevoerd bij het Waste Management Progrannna, het 
saipenwerkingsve:rband van de Katholieke Universiteit Brabant en van de 
Technische Universiteit Eimhoven, op het gebied van afval, milieu en 
milieutechnologie. 

Deze rapportage vonnt voor ondergetekerxle tevens de afsluiting van de 
onderzoeksvaplichting voor de afstudeerrichting Economische Psycholo
gie aan de Katholieke Universiteit Brabant. 

Begeleiding van het onderzoek vanuit de vakgroep Economische Psycho
logie vond plaats door prof. dr. 'lh.B.C. Poiesz. 

Een woord van dank is zeker op zijn plaats voor r:hr. Vertloeven voor de 
medewerking vanuit de gemeentelijke overtieid en Mevr. M. Kennes voor 
haar bijdrage in de realisatie van dit verslag. 

Nieck M. van Giels 
Deceillber 1988. 
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Onderzoek werd verricht naar de beïnvloederrle factoren in de vo:rming van 
attituden en gedragsintenties in de cx:>ntext van deelname aan gescheiden 
inzarreling van huishcuielijk afval. Binnen een theoretisch JOOdel, gebaseerd 
op Fishbein & Ajzen's ''lheo:ry of Reasoned Action' werd speciale aamacht 
besteed aan met het inzamelsysteem geassocieerde aspecten als: hygiëne, 
inzamelfrequentie en ruimte.beslag. 

Als methoden voor dataverzarreling werden een telefonische en een schrif
telijke enquête toegepast. Door toepassing van een statie group corrparison 
in de schriftelijke enquête werd de nogel.ijkheid gecreëerd relevante 
verschillen te detecteren die zijn toe te schrijven aan de gewijzigde 
inzamelmethode. Tevens werd op deze wijze inzicht verkregen in de 
houding ten aanzien van gescheiden inzarreling van huisvuil onder niet 
bij de proefneming betrokken respondenten. 

Uit de resultaten komt naar voren dat de factor waargenomen effectivi
teit van het eigen gedrag een belangrijke differentiërende rol speelt 
in de vo:rming van positieve attituden en positieve gedragsintenties. 
Tevens draagt deze factor bij aan een inzichtelijke verklaring van de 
acceptatie van persoonlijke verantwoording. Kostenaspecten, zowel monetair 
als niet-monetair, dragen een negatief gewicht in de verklaring van de 
attituden. Als niet-monetaire kosten komen tijd en :ruimteverlies, 
geassocieerd met het scheiden, naar voren. In de aanvangsfase van het 
gescheiden inzarrelen van huisvuil blijken vooral positieve attituden 
van belang Aspecten geassocieerd met het inzamelsysteem hebben een 
secundaire rol. 

In de gedragsuitvoering, het nemen van scheidingsbeslissingen, blijken 
fouten vooral samenhang te vertonen met onzekei:heid in de beslissing en 
met problemen in het hanteren van gegeneraliseerde scheidingsregels. Gezien 
de brede bekerrlheid met de gescheiden inzarreling van huisvuil en positieve 
attituden, mag gesteld worden dat de gevoerde voorlichting voldoet aan 
de doelstellingen. 

Op grond van de resultaten worden aanbevelingen gedaan. 
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HOOFTS'IUK 1 INIEIDING 

In de economie verstaat men onder een "goed" en een "dienst" alles wat 
in staat is een behoefte te bevredigen. F.chter zowel de economie als de 
economische-psychologie neroon uitsluitend goederen en diensten in 
beschouwing die schaars zijn: econanische goederen. Het schaarste aspect 
vei:wijst naar het feit dat het individu kosten moet maken om de goederen 
enjof diensten te verkrijgen en tevens naar de beperktheid van de 
middelen die hem of haar daartoe ter beschikking staan. 

F.en leefbaar milieu heeft zich in de laatste decennia meer en meer 
weten te manifesteren als een econanisch goed.De burger moet betalen 
voor de vei:wijdering van afval uit de directe woonargeving. Tevens wordt 
hij of zij regelmatig geconfronteerd met kosten die op de samenleving 
drukken en direct voort.k.anen uit afval-erfenissen uit het recente verleden. 

Was tot 1979 de vei:werking van afval per gemeente geregeld bij gemeen
telijke verordening, in 1979 werd een start gemaakt met de in werking 
stelling van de Afvalstoffenwet. Elke provincie dient een afvalstof
fenplan te hanteren. De gemeenten dienen dit plan binnen een samen
werkingsgebied uit te voeren. 

In de keten van produktie en consumptie zijn vier fasen te onderschei
den waarbinnen afval kan ontstaan (R.M.N.O. 1983): 

1. Het (terug)winnen van grondstoffen en de omzetting hiervan in 
halffabrikaat. 

2. Het maken en distribueren van produkten. 
3. De aanschaf, consumptie en dispositie van produkt of produktresten. 
4. Het inzamelen en vei:werken van afgedankte produkten en produktresten. 

Het terugdringen van de hoeveelheid afval kan plaatsvinden middels twee 
globale strategieën: 

1. de Preventieve strategie 
2. de euratieve strategie 

De preventieve strategie is vooral van toepassing in de fasen één en 
twee van de produktie- en consumptieketen. Preventief optreden kan 
bestaan uit: toepassing van minder vervuilende produktietechnieken, 
ontwikkeling van prcx:lukt:designs die minder afval opleveren, venninderd 
gebruik van primaire grondstoffen. 

De curatieve strategie is vooral van toepassing in de fasen drie en 
vier van de produktie- en consumptieketen. CUratief optreden kan bestaan 
uit: recycling voor nieuwe consunptie, het gebruik van afval als industriële 
grondstof en het tegen gaan van milieuvervuiling die veroorzaakt wordt 
door de inzameling, vei:werking, opslag of berging van afval vei:werkings
produkten. 

De invloed die de consument kan uitoefenen, in de beheersing van het 
afvalprobleem, ligt vooral in de beïnvloeding van de stroom huishoude
lijk afval. Dit kan zowel betrekking hebben op de kwantiteit als op de 
kwaliteit van de stroom huishoudelijk afval. F.en eerste aangrijpingspunt 
hierin ligt in de aanschaf van produkten. Directe invloed kan de consument 
uitoefenen door: de consunptie te venninderen, te besluiten tot hergebniik 
en door in de aanschaf rekening te houden met het afval wat een produkt 
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oplevert. Ester (1979) geeft een imeling van koopgedrag met als criterium 
milieu-oven.ie.gingen. Orrlerscheiden worden: 

1. Bewust milieu-vriendelijk: Dit gedrag wordt vertoond door de consu
ment die bij het doen van de dagelijkse boodscha~ rekenirg houdt 
met milieu-oven.ie.gingen. 

2. Milieu-vriendelijk: Dit gedrag wordt vertoond door de coI1S1.IIlelt die 
an andere dan an milieuovenve.gingen het milieuvriendelijke alter
natief kiest. 

3. Bewust milieu-onvriendelijk: Dit gedrag wordt vertoond door de 
consument die bij het doen van de dagelijkse boodschappen geen 
rekenirg wil houden met milieu-oven.ie.gingen. 

4. Milieu-onvriendelijk: Dit gedrag wordt vertoond door de consument 
die bij het doen van de dagelijkse boodscha~ wel rekening wil 
houden met milieu-overwegingen, maar dit niet doet. 

Het tweede aangrijpingspunt voor de ronmnnent, in de beheersing van het 
afvalprobleem, ligt in de verwijdering van het produkt of produktresten 
uit het huishouden. Directe invloed hierin kan de consument uitoefenen 
door: het afdanken van produkten uit te stellen, te besluiten tot hergebruik 
en zelf organisch afval te corrposteren. 

Een indirecte invloed kan de consument uitoefenen door afval geschei
den te (laten) verwijderen uit het huishouden. Dit "scheiden aan de bron" 
heeft een aantal voordelen, namelijk: 

1. Vermindering van de hoeveelheid te storten of te verbranden afval. 
2. Mogelijkheid tot beheersing van de milieukwaliteit van het te 

storten of te verbranden afval. 
3. Mogelijkheid tot het terugwirmen van grondstoffen. 

Scheiding aan de bron biedt tevens de mogelijkheid de procedure van 
scheiding zo vonn te geven dat specifieke doelstellingen, in de be
heersing van de afvalstroom, optimaal kunnen worden gerealiseerd. 

De verwijdering van afval uit het huishouden kan worden omschreven aan 
de hand van de ''vonrgevingsaspecten". 

1. De scheidingsregel: een éérrluidige, duidelijke en begrijpelijke 
om.schrijving welke fracties gescheiden worden. Met een specifica
tie van de componenten die tot een bepaalde fractie worden gere
kend. 

2. Een bewaarsysteem voor de opslag van de gescheiden fracties. 
Mogelijkheden hierin zijn: 
a. Decentraal: bij het huishouden (minicontainer, box, zak, e.a.). 
b. Centraal: op verzamelpunten (glasbak, gemeentewerf). 

3. De wij ze van inzamelen door de afval verzamelende instantie. 
Mogelijkheden hierin zijn: 
a. Decentraal: wordt opgehaald bij het huishouden. 
b. Centraal: fractie wordt door de constnnent weggebracht. 
Verder kan het (gescheiden) inzamelen worden beschreven met behulp 
van: 
c. De inzamelfrequentie van de fracties. 
d. Het volgtijdig of gelijktijdig inzamelen van de fracties. 

4. De kosten verbonden aan inzameling. 
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In het geval van proefnemingen met de inzameling van afval kunnen hier 
aan worden toegevoegd: 

5. De mate van vrijwilligheid in deelname aan de proefneming. 
6. Verschillen tussen de situatie tijdens de proefneming en de situa-

tie voor de proefneming. 

In de afgelopen jaren is er een veelheid aan proefnemingen uitgevoerd 
om de mogelijkheden en ornoogelijkheden van het aan de bron scheiden van 
huishoudelijk afval te orxierzoeken. 

In proefnemingen uitgevoerd door het Waste Management Programma, naar 
gescheiden inzameling van huishoudelijk afval, wordt sociaal-weten
schappelijk orxierzoek verricht. Inzicht in de bereidheid en intentie 
tot deelname van de consument in samenhang met de vorngevingsaspecten, 
kan bijdragen aan verbetering of aanpassing van de opzet van en de 
voorlichting in proefnemingen met deze vonn van huishoudelijk afval
management. 
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HOOFOO'IUK 2 

2.1 Inleidinj 

De gemeente Lieshout {Noord-Brabant) heeft een oppervlakte van 2577 ha. 
De gemeente heeft 5962 inwoners, verdeelt over de kernen Mariahout en 
Lieshout met respectievelijk 1742 en 4220 inwoners. Ten aanzien van de 
inzameling van huisvuil omvat de gemeente 1810 aansluitingen. De inwoners 
kunnen op werkdagen en op zaterdag aan de gemeentewerf probleemstoffen 
inleveren. Binnen de gemeente Lieshout zijn vier glascontainers aanwezig, 
de gemiddelde dichtheid per glascontainer bedraagt één per 1570 inwoners. 

2. 2 ProefnemiJg gescheiden huisvuil.inzamel ÏDj 

Initiatiefnemers voor het project zijn de finna Speciaal Transport 
Cotrans B.V. en de gemeentelijke overlleid. Het project is er speciaal op 
gericht te orrlerzoeken of een combinatie mogelijk is van: de in de 
aanvangssituatie gebruikelijke inzameling via de grijze mini-container 
en een daarnaast nieuw aan te leveren groene mini-container. Tevens 
wordt per deelnemerrle aansluiting {huishouden) een zogenaarrde Klein 
Olemisch Afval box verstrekt voor het bewaren en aanbieden van probleem
stof fen. 

Het project is opgezet als proef, met een duur van twee jaar. Tijdens 
deze periode zal vast 'WOrden gesteld of de deelname aan de proef beïnvloed 
wordt door het introduceren van scheidi.nJsmethoden voor het huishoude
lijkafval, die aansluiten of voort bouwen op de aanwezige inzamellrethoden. 
F.en overzicht van de verschilleroe inzamelingsystemen van huishoudelijk 
afval te Lieshout wordt gegeven in Tabel 1.1. 

Middels de toegepaste scheicii.nJsregel {zie Bijlage 1) en het toegepaste 
bewaarsysteem 'WOrdt het huishoudelijk afval gekanaliseerd in drie 
stromen: 

1. corrposteerbare fractie; deponeren, bewaren en aanbieden middels een 
minicontainer {240 liter) die groen van kleur is. 

2. Niet-corrposteerbar fractie; deponeren, bewaren en aanbieden middels 
een minicontainer {240 liter) die grijs van kleur is. 

3. Probleemstoffen/Klein Olemisch Afval; deponeren, bewaren en aarbie:Èn 
in de binnen-enuner van de Klein Olemisch Afval box. Deze binnen-enuner 
wordt in zijn geheel vervangen door een leeg exerrplaar tijdens de 
verwijderprocedure. 
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Tabel 1.1. Vonrgevingsaspecten in de inzameling van huishou@.li jk afval 
te Lieshout voor en tijdens de proefneming. 

Kernnerk 

Scheidings
regel 

Reguliere 
Situatie 

Geen 

---------·---' 
Bewaarssysteem Minicontainer 

------------------· 
Inzameling 
locatie Decentraal 

Proef 
Situatie 

~ fractie 
Niet-canpostefil'ba 
f ractie 
Klein Olemisch Afval 

2x Minicontainer 
K.C.A.-box 

K.C.A. : centraal 
Arrleren: decentraal 

-------------+-- ----~----------------

Frequentie 1x per week K.C.A.: 1x per 3 maanden 
Minicontainers: volgtijdi 
alternerend 1x per twee 
weken per container. 

------------ -----------------------------------
Kosten Ongewijzigd 

Deelname Vrijwillige basis. 
~----~---·----- '------·------------

Met betrekking tot de inhoud van de gebruikte mini-containers moet 
worden opgemerkt dat deelnemers gedurerrle de proefneming de mogelijk
heid hebben de 240 L. containers in te nri.len voor een exemplaar met 
een volmne van 120 L. 

De motieven die de grorrlslag vonnen voor de gekozen voi:m:Jeving zijn: 
a. venninderen van de hoeveelheid te storten afval. 
b. verlJeteren van de milieukwaliteit van het te storten afval. 
c. stimuleren van het hergebruik van componenten. 
d. invoeren van het gescheiden inzamelen van huisvuil laten plaats 

vim.en door aan te sluiten op de bestaande inzamel situatie. 

Het project kan globaal in vier orrlerdelen worden beschouwd: 
* voorlichting, 
* inzameling, 
* verwerking en 
* afzet. 

Van essentieel belang, in het welslagen van de proefnemingen met gescheiden 
inzameling van huishoudelijk afval, is de medewerking van de huishoudens. 
Van hen wordt verwacht dat zij het huishoudelijk afval op de juiste manier 
scheiden en aanbieden. Tevens is voor verwerking en afzet van belang dat 
een voldoerrle aantal huishoudens deelneemt. 

In de periode voorafgaande aan de start van de proefneming is middels 
voorlichting uitgebreid aarnacht besteed aan de gescheiden inzameling 
van huisvuil. F.en algemeen deel van de voorlichting bestorrl uit publi-
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caties in regionale kranten. Specifieke voorlichting vond orrlenneer 
plaats middels de organisatie van voorlichtingsavonden voor deelnemers 
aan de proefneming. Tevens werd door zowel de gemeente als door de 
inzamelende instantie schriftelijke voorlichting verstrekt aan de 
bewoners in het geselecteerde proefgebied. Deze voorlichting had de 
vonn van enerzijds brieven van het gemeentebestuur en anderzijds de 
vonn van documentatie, de zgn. "Afvalkrant". 

Enerzijds wordt als doel van de voorlichting gesteld het nK>tiveren van 
de resporrlenten tot deelname aan de proefneming en continueren van de 
deelname aan de proef. Dit gebeurt door de relatie aan te geven tussen 
huisvuilproblematiek en milieuhygiëne, en de rol die huisvuilscheiding 
kan spelen in het oplossen van milieuproblemen. Arrlerzijds heeft de 
voorlichting tot doel het leren van het scheidingsgedrag te ondersteunen. 

Het is dus juist ten aanzien van voorlichting en inzameling waar zich 
aspecten aandienen die vragen cm een sociaal-wetenschappelijke benade
ring wanneer het gaat cm het welslagen van het project. Het zijn dan ook 
deze aspecten waarop dit rapport zich richt. 
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HOOFmIUK 3 SOCIAAL WEI'ENSCHAPPELIJK ONDERZOEK 

3 .1 Inleidllg. 

Als doelstellingen van de proefneming te Lieshout worden gesteld: 
1. Nagaan of de bewoners bereid zijn huisvuil aan de bron te schei

den. 
2. Nagaan of de bewoners bereid zijn over te schakelen van een één

container inzamelsysteem met wekelijks inzamelen naar een twee
container inzamelsysteem met alternerend wekelijks inzamelen. 

3. Nagaan hoe de ervaringen zijn in die omschakeling. 
4. Onderzoek. naar de ioogelijkheden van een K.C.A.-haalsysteem armex 

veilige Klein 01.ernisch Afval opslagroogelijkheid in huis. 

Als doelstellingen van de sociaal-wetenschappelijke ccxrq;>onent binnen de 
proefneming worden gesteld: 

1. Het genereren van gegevens ter verbetering of aanpassing van de 
voorlichting in de proef. 

2. Het genereren van gegevens ter verbetering of aanpassing van de 
opzet van de proef. 

Achtereenvolgens worden in dit hoofdstuk worden gepresenteerd: 
1. De omerzoeksvraagstelling. 
2. Het conceptueel onderzoeksmc:xiel. 

3 .2 cnierzoeksvraaging. 

1. Hoe worden de attituden ten aanzien van het gescheiden inzamelen van 
huisvuil, de proefneming met gescheiden inzameling van huisvuil, het 
zelf scheiden van huisvuil en de hieruit voortkomerxie gedragsinten
ties, verklaard? 

2. Wat is de invloed van: 
a. de verandering van een één-containersysteem naar een twee-con-

tainer systeem; 
b. de invoering van het alternerend inzamelen van de fracties; 
c. de hygiëne-aspecten vert>onden aan het nieuwe systeem; 
op de attitude en de hiermee samenhangende gedragsintenties ten 
aanzien van het zelf scheiden van afval aan de bron? 

3. Bestaat er een vert>and tussen het verrichten van milieu-vriendelijk 
gedrag en de algemene attitude ten aanzien van het leefmilieu? 

3.3 Het OOIDepbleel ~. 

Constructie van het conceptueel onderzoeksmc:xiel vindt plaats om de 
factoren die van belang zijn in de beantwoording van de onderzoeks
vraagstelling onder te brengen in een systeem van theoretische varia
belen met in acht name van hun onderlinge relaties. In deze vonn dient 
het conceptueel onderzoeksmc:xiel als uitgangspunt in de constructie van 
het operationeel onderzoeksmc:xiel. F.en veel gekozen uitgangspunt, voor 
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het verklaren en voorspellen van roonselijk hamelen, is het economisch 
kostenjbaten principe. Fishbein en Ajzen {1975) ontwikkelden in het 
verlengde van het economisch kosten concept een uitbreiding van dit 
concept naar sociale - en gedragskosten. Deze kostenconcepten hebben 
in het algemeen hetzelfde karakter als financiële kosten. Het m:::xiel 
biedt de ioogelijkheid irrlividueel gedrag te voorspellen of te verklaren 
middels de irrlividuele gedragsintentie. Hierbij worden zowel persoon
lijke factoren, attituden ten aanzien van het gedrag, sociale factoren, 
en de sociale nonn ten aanzien van het gedrag in acht genanen. 
onrlat het m:::xiel centraal staat in de invulling van het onderzoeksmodel 
wordt ze hieronder weergegeven in de fornulering van Ajzen {1985). 

3. 3 .1 'lliem.y of ReasaBl Act.iat. 

Als basisassurrptie voor de theorie fungeert het inzicht dat mensen 
zich gewoonlijk verstandelijk gedragen, dat zij beschikbare infonratie 
in ovei:wegingen betrekken en dat zij inpliciet of expliciet de inplica
ties van hun gedrag overwegen. OVereenkan.stig de nadruk op intentioneel 
gedrag postuleert de theorie dat de intentie tot gedrag de onmiddelijke 
determinant van gedrag is. an het m:::xiel naast een voorspellende ook een 
verklarende kracht te geven, is het noodzakelijk de determinanten van 
de gedragsintentie te bepalen. De individuele gedragsintentie wordt 
volgens de theorie bepaald door twee basisdeterminanten. 

1. Attitude ten aanzien van het gedrag. De irrlividuele evaluatie ten 
aanzien van het ten uitvoer brengen van het gedrag. 

2. SUbjectieve Nonn ten aanzien van het gedrag. De individuele percep
tie van de sociale druk met bet.rekkirg tot het gedrag uit de orrge
ving. 

In het algemeen effectueren mensen gedrag wanneer zij het gedrag .POSi
tief evalueren en zij van mening zijn dat hun referentiepersonen het 
gedrag orrlersteunen. Als referentiepersonen fungeren door het individu 
als beléIDJrijk beoordeelde personen of groepen. 

In de theorie wordt de assumptie gehanteerd dat het relatieve belang 
van de persoons - en sociale factor, in de vonning van een gedrags
intentie, voor een deel afhangt van die specifieke intentie waartoe zij 
bijdragen. Het gewidlt van de factoren kan variëren over gedrags
intenties. Tevens kunnen deze gewichten voor een specifieke gedrags
intentie variëren over individuen. Tot op dit punt kan de theorie als 
volgt worden weergegeven: 

G - I = L (Wl. Aact + W2. SN) 

G: gedragsuitvoering. 
I: gedragsintentie. 

Aact: attitude ten aanzien van uitvoeren van het gedrag. 
SN: SUbjectieve Nonn ten aanzien van de uitvoering van het gedrag. 
Wl: empirisch bepaald gewicht wat het relatief belang van de factor 

Aact reflecteert. 
W2: empirisch bepaald gewidlt wat het relatief belang van de factor 

SN reflecteert. 
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De theorie geeft aan, dat de gedragsintentie slechts gedrag vex>rspelt 
indien de intentie niet in de tijd is veramerd. Hieruit volgt dat de 
accuratesse van een gedragsvex>rspelling uit een gedragsintentie een 
inverse functie is van het tijdsinterval gelegen tussen de intentie
bepaling en het observatiemoment. Tèvens vereist de theorie dat de 
gedragsintentie en het gedrag corresporrlererrl zijn geoperationaliseerd 
ten aanzien van: het doel, de actie, de context en het tijdstip. 
Vex>r een beter begrip van gedragsintenties is het noodzakelijk te 
verklaren waarcm mensen bepaalde attituden en SUbjectieve Nonnen 
houden. 

Volgens de theorie wordt een attitude bepaald dex>r relevante gedrags
beliefs en de bijhorige evaluaties. Ieder relevant belief verbindt het 
gedrag met een consequentie die een waarde vex>r het individu heeft. 
De attitude wordt bepaald dex>r de persoonlijke evaluatie van deze met 
het gedrag geassocieerde resultaten en dex>r de sterkte van die asso
ciaties. Meer specifiek wordt gesteld, dat de evaluatie van ieder rele
vant resultaat proportioneel bijdraagt in de attitude ten aanzien van 
het gedrag in die nate dat men het subjectief waarschijnlijk acht dat 
het gedrag leidt tot het resultaat. 

Een benadering van de attitude wordt dan verkregen dex>r: 

Aact = [. (Bi. Ei) 
1 - n 

Bi: belief i, de subjectieve waarschijnlijkheid dat gedrag 
leidt tot een resultaat: gedragsbelief. 

Ei: evaluatie van het gedragsresultaat. De produkten van B 
en E worden gesommeerd over n relevante beliefs ten 
aanzien van het gedrag. 

In de operationalisatie van de specifieke attituden wordt gebruik 
gemaakt van het "Belief-only" model. Uit onderzoek (Wahlers, 1983) is 
gebleken dat dit model, waarin alleen de waargenomen consequenties zijn 
opgenomen, een even hoge nate van samimhang vertex>nt met de attitude 
als een volledig model. Een irogelijke verklaring hiervex>r is, dat 
mensen bij de beantwoording van de vragen naar de waargenomen conse
quenties impliciet een evaluatie van deze consequenties geven. 

De SUbjectieve Norm wordt bepaald dex>r no:nnatieve beliefs. Dit zijn 
beliefs met betrekking tot het uitvoeren van het gedrag, die volgens 
het individu gehouden worden dex>r de referentiepersonen. Het betreft 
een gedragsverwachting. De SUbjectieve Norm wordt mede bepaald dex>r de 
individuele motivatie te voldoen aan de subjectief ervaren gedrags
verwachting. Een benadering van de SUbjectieve Norm wordt dan verkregen 
dex>r 

SN = (Bj .Mj) 

SN: SUbjectieve Norm 
Bj : gedragsverwachting gehouden dex>r refentiepersonen. 
Mj : motivatie om te voldoen aan de gedragsverwachting. 
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De "'Iheo:ry of Reasoned Action" verklaart gedrag in referentie tot 
persoonlijke beliefs. Otrlat beliefs infonnatie representeren die men 
over de ongeving heeft, volgt hiernit dat het gedrag uiteirrlelijk wordt 
gedetennineerd door deze infonna.tie. Alle an:iere factoren zijn slechts 
gerelateerd aan gedrag irrlien zij invloed hebben op de relevante :per
soonlijke beliefs. (Fishbein en Ajzen, 1975, Bumstein en Vinokur, 
1977, Vinokur en Bumstein, 1978). Vertaald naar dit onderzoek betekent 
dit, dat het wel of niet scheiden van huisvuil · direct bepaald wordt 
door de intentie hiertoe. Deze intentie wordt enerzijds bepaald door de 
SUbjectieve Nonn: ervaring ten aanzien van het afvalscheiden. Denkt men 
dat an:ieren verwachten dat men dient deel te nezoon? En zo ja, geeft men 
toe aan die sociale verwachting? Anderzijds wordt de intentie bepaald 
door de attitude ten aanzien van het scheiden. Deze attitude wordt 
bepaald door de infonna.tie die men over het scheiden van afval bezit. 
Infonna.tie vonrrt dus de basis voor een positief of negatief oordeel ten 
aanzien van het afvalscheiden. 

3. 3. 2. Aanvullirgen q> de 'lbecn:y of Reasaled Act.ion. 

Uit eerder onderzoek is gebleken dat de relatie tussen attitude en 
gedrag zowel in voorspellende als in verklarende kracht toeneemt indien 
de 'Iheo:ry of Reasoned Action wordt aaDJevuld tot een uitgebreider 
conceptueel model. In het na volgende worden de aanvullingen besproken 
die zijn opgenomen in het onderzoeksmodel. 

Instrumentele versus ~ Acts. 

Verti.allen en Pieters (1984) introduceren, in het verlengde van Premack, 
(1971)*, 'lhibault & Kelly (1959)*, een onderscheid van reasoned actions 
in: DJel-acts en Instrumentele-acts. Cklel-acts worden gedefinieerd als: 
acts die leiden tot een toestan:i die door het individu gewenst wordt. 
~-acts leiden er tevens toe dat het doel ophoudt te bestaan. Instru
mentele-acts worden uitgevoerd am een doel te bereiken dat na uitvoe
ring van de acts echter aanwezig blijft. Per definitie kan een instru
mentele act worden venrangen door een alternatieve act die leidt in de 
richting van het gestelde doel. 

Gedragscategorie en gedragsveld. 

Fishbein en Ajzen {1975) stellen dat de tenn "gedrag" gebruikt wordt am 
observeert>are gedragingen (acts) aan te duiden. "Gedrag" wordt onder
verdeeld in enkelvoudige acts en gedragscategorieën. F.en enkelvoudige 
act is een specifiek gedrag, geëffectueerd door het individu. F.en ge
dragscategorie is een verzameling van acts die allen minllnaal één 
g~~lijke consequentie hebben. Acts fungeren als het object 
van studie. Ten aanzien van de bestudering bespreken Fishbein en Ajzen 
drie criteria: 

1. Enkelvoudig-act criterium: · anvat de meting van enkelvoudige, 
specifieke act. 

2. :r.rul.tiple-01.oice criterium: een verzameling van acts waarvan er 
slechts één kan worden geëfectueerd. 

3. Gedragscategorieën: deze kunnen niet direct worden geobserveerd. 

* Referenties in Verti.allen en Pieters 1984. 

12 



Gedragscategorieën iooeten worden afgeleid uit geselecteerde specifieke 
acts die worden gecanbineerd tot een irrlex. Of de geselecteerde acts 
worden uitgevoerd op gro:rrl van een gemeenschappelijk doel en of dat 
doel de reden van uitvoering is blijft onbekerrl. Ajzen en Fishbein 
stellen, dat de consequentie van een act door het irrlividu iooet worden 
onderkend en dat die intentie tijdens de uitvoering aanwezig iooet zijn. 

In reactie hierop introduceren Ve:rhallen en Pieters ( 1984) het concept 
"gedragsveld". Het gedragsveld wordt gedefinieerd als: het totaal aan 
acties die door het irrlividu worden gepercipieerd als instnnnenteel 
voor een overeenkomstig doel/gewaardeerde toesta:rrl. Het o:rrlerscheid 
tussen gedragsveld en gedragscategorie wordt geïllustreerd in figuur 2. 

MUUI'IPIE ACT 
CRITERIUM 

GEDRAGS 
VEID 

Fig. 1. Gedragscategorie versus gedragsveld 
(Verhallen, Pieters, 1984) 

Een gedragscategorie is, zoals gesteld door Fishbein en Ajzen, het 
totaal aan acts met een gemeenschappelijk label of het totaal aan acts 
gerelateerd aan een gerneensc.happelijk doel of gewaardeerde toesta:rrl. In 
de context van milieugedrag wordt de gedragscategorie gevo:rm:l door alle 
vonnen van gedrag die bijdragen aan milieuvertJetering enjof milieu
behoud. 

Het multiple-act criteritnn is gedefinieerd als de deelverzaireling in de 
gedragscategorie die representatief wordt beschouwd voor die gedrags
categorie. Het gedragsveld is de deelverzaireling van acts binnen de ge
dragscategorie, die door het irrlividu worden gedefinieerd als instni
menteel voor het doel. 

Uit de definiëring van het gedragsveld volgt, dat acts binnen het 
gedragsveld minimaal een instnnnentele waarde bezitten voor het 
individu in het bereiken van de doelstelling. 

Verhallen en Pieters (1984) stellen dat, o:rrler de assurrptie dat een 
individueel gedefinieerde gedragscategorie het gedrag zal leiden, er 
verscheidene andere factoren relevant worden. 
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Voor het voorspellen van een act uit een gedragscategorie is het van 
belar:g te weten of het irrlividu kennis heeft van alternatieve acties 
met een instrumentele waarde ten aanzien van het doel wat het gedrags
veld beheerst. Tevens is het van belar:g te weten of het irrli vidu de 
verantwoording tot het uitvoeren van die acts op zich neemt. 

Gedragskosten concept. 

Zoals in het voorafgaarrle is gesteld kan een instrumentele act worden 
vei:vangen door een alternatieve act die leidt in de richting van het 
gestelde doel dat het gedragsveld overheerst. De keuze van een act, om 
het doel te bereiken dat een gedragsveld beheerst, is een functie van 
de verwachtte relatieve O{i>rengst en de relatieve kosten van de acts. 

Verhallen (1984) stelt dat de begrenzing van de consumentenkeuze niet 
alleen in financiële en terrporele aspecten (Becker, 1965*) ligt, maar 
tevens cognitieve (rationele) (Sirron, 1955*), fysieke (beschikbaarheid) 
en sociale (nonnen) (I..esourne, 1979*) aspecten omvat. 

Om een actie uit te voeren moet het irrli vidu gebruik maken van de 
totaliteit van beschikbare gedragsbronnen: fysieke en psychische ener
gie, het gebruik van tijd en rnogelijk geld (Verhallen, 1982) . De 
grootte van dit beschikbare budget corresporrleert met de waarde voor 
het irrlividu van het doel van het gedragsveld. F.c:hter, mogelijke alter
natieve acts verschillen in de te dragen kosten in de uitvoering van de 
act. 

Verhallen (1984) orrlerscheidt drie typen gedragskosten: tijd, fysieke 
en psychische kosten. Kosten zijn altijd relatief, zij verwijzen naar 
de benodigde hoeveelheid in verhouding tot de hoeveelheid die toe
gewezen is aan een specifiek gedragsveld. Tijdskosten refereren naar de 
verhouding tussen de benodigde tijd en de beschikbare tijd (tijds
budget). Psychische kosten refereren naar de vertiouding tussen de psy
chische eisen en het mentale budget. fysieke kosten refereren naar de 
fysieke eisen en het fysieke budget. 

In de keuze tussen de alternatieven in een gedragsveld is het budget 
constant. De geprefereerde act zal die act zijn die het meest bijdraagt 
aan het doel dat het gedragsveld beheerst, in verhouding tot de hier
voor te maken kosten*. 

Algemene en specifieke attituden. 

In een discussie ten aanzien van de attitude-gedrag relatie (Ellis, 
Gaskell, 1978, Olson, 1981, Ritchie et. al. 1981) wordt gesteld, dat 
specifieke attituden betere predictoren van gedrag zijn dan algemene 
attituden. 

Van Raay en Verhallen (1983) notiveren het gebruik van een algemene en 
een specifieke attitude, in de constructie van een onderzoeksmodel 
naar energieverbruik, met drie redenen. 

1. Het orrlerscheid tussen algemene en specifieke attituden is niet 
uitsluitend. een gradatieverschil maar tevens een inhoudelijk ver
schil. Algemene attituden worden geoperationaliseerd als energie-

* Referenties in Verhallen 1984. 
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bewust, prijsbewust, milieubewust. Specifieke attituden worden 
gedefinieerd als bijvoo:rbeeld beliefs over de consequenties van 
acties (I.eonard-Barton & Rogers, 1979). 

2. Algemene attituden kunnen een algemene .context vormen met meer 
specifieke en kritische factoren. Algemeen milieu bewustzijn kan 
tot een hogere gevoeligheid leiden voor specifieke gedragsaanbe
velingen. 

3. Specifieke interveniërende constructen kunnen van niet-attitude 
oorsprong zijn. 

In het orrlerzoeksrocrlel wordt een orrlerscheid gemaakt tussen een al
gemeen attitudeniveau en een specifiek attitudeniveau. (fig. 3 op pag. 
17 en fig. 4 op pag. 21). OVeJ:Weging an een algemene attitude, op te 
neroon in het nKXiel is dat de ei:varing met specifieke gedrag mogelijk 
aanleiding geeft tot verarrl.eringen in de algemene attitude. 

In dit orrlerzoek wordt voororrlersteld dat een algemene attitude meer 
gerelateerd is aan een gedragscategorie dan aan een specifiek gedrags
veld. Tevens wordt voororrlersteld dat de specifieke attitude sterker 
gerelateerd is aan de evaluatie van een gedragsveld dan aan de evalua
tie van een gedragscategorie. 

3.4 Sociale Wenselijkheid. 

In de operationalisatie van de algemene attitude is gekozen voor 
''milieubesef" (Nelissen et.al., 1987). Qràat milieu een orrlerwerp is 
dat zich leent voor sociaal wenselijke antwoorden op vragen hierover. 
En onàat het vermoeden bestaat dat de gekozen operationalisatie dit 
sociaal wenselijk antwoorden oproept, werd een controle corrlitie hierop 
ingevoerd. 

Sociale wenselijkheid kan worden omschreven als:" die respons set waar
door de resporrlent zich beter voordoet dan hij of zij in werkelijkheid 
is, door eerder goede dan slechte dingen over zichzelf te zeggen" 
(Phillips & Clancy, 1970:505), of door antwoorden te geven met het doel 
zichzelf gunstig te doen overkomen bij arrleren. Normen en waarden 
spelen daarbij een grote rol, deze bepalen namelijk of iemand door 
arrleren gunstig of ongunstig wordt beoordeeld. 

Sociale wenselijkheid is voor het eerst grorrlig orrlerzocht in het kader 
van persoonlijkheidsvragenlijsten. Sirrlsdien zijn er verschillerrle 
schalen ontwikkeld die sociale wenselijkheid op een arrlere wijze trach
ten te meten. Miller (Miller et al.,1965) maakt een orrlerscheid tussen 
sociale wenselijkheid als behoefte an goedkeuring te verkrijgen door 
middel van het op cultureel gepaste en acceptabele wijze antwoorden, en 
sociale wenselijkheid als een antwoord.dispositie an "goede" eigenschap
pen te claimen, een gunstige zelfbeschrijving te geven. Phillips en 
Clancy (1971,1972) maken een analoog orrlerscheid door te differentiëren 
tussen "behoefte aan sociale goedkeuring" (need for social approval) en 
"trek wenselijkheid" (trait desirability) • Zij vorrlen (Phillips & 
Clancy, 1972) dat trek-wenselijkheid de antwoorden meer beïnvloeden dan 
de behoefte aan sociale goedkeuring. In de meeste orrlerzoeken is de 
hoeveelheid variantie die door sociale wenselijkheid wordt verklaard in 
absolute zin, niet hoog. r:aanrit mag niet worden geconcludeerd, dat de 
bias die door sociale wenselijkheid wordt veroorzaakt van een te ver
waarlozen grootte is. De hoeveelheid variantie die gewoonlijk in veel 
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sociaal wetenschappelijk orrlerzoek wordt verklaard is namelijk over 
het algemeen ook niet erg groot, met name daar waar gepoogd wordt de 
mening of houding van resporrlenten vast te stellen. Otdat sociale 
wenselijkheid in dit orrlerzoek slechts betrokken wordt als controle
corrlitie q:> een bestaand meetinstrument en het als zodanig geen orrler
zoeksvraagstellÏnJ orrlersteunt 'WOrdt het niet als factor aangegeven in 
het orrlerzoeksrocxiel. 
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GEDRAGSCATEGORIE ALGEMENE ATTITUDE 
(milieue-edrae) {t.a.v. milieu) 

'I\ 

KENNIS 

KOSTEN/BATEN 
SPECIFIEKE 
ATIITUDE 

,·,r... 
; #' 1 ' 

"' , 1 ' 

"• " • 'i. 

A 1 B 1c1 I" 
GEDRAGSVELD 

'~ 

Fig. 2. Conceptueel onderzoeksmodel. 

Houding t.a.v. milieu 

Handelingsbereid.:......:..h_e;.....1_· d~-----i Milieu 
l_ besef 

Gedrags 
alternatieven 
o.a. 
-vervoer 

Offerbereidheid_~~~--' intentie 

omgevingsfactoren 
gewoontegedrag 
waargenomen effectiviteit 

-aankoop 
-afval dispositie 

Fig. 3. Operationeel onderzoeksmcdel: algemene attitude. 
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HCX>FDS'IUK 4 OPERATIONALISATIE 

4 .1 Operaticmalisatie van het ocn:ieptueel. DOiel. 

In de operationalisatie van het conceptueel nroel worden . de theore
tische constructen meetbaar gedefinieerd. Hierin wordt zoveel najelijk 
aansluiting gezocht bij operationele definities en anschrijvingen 
bekend uit de literatuur en eerder orrlerzoek. 

In het onderzoeksnDdel zijn zowel specifieke attituden als een algemene 
attitude 0IX3enanen. Volgens de 'lheo:ry of Reasoned Action wordt gedrag 
direct bepaald door de intentie ten aanzien van het gedrag (Fishbein & 
Aj·zen, 1975) . Deze gedragsintentie wordt verklaard of voorspeld uit de 
attitude ten aanzien van het gedrag en de SUbjectieve Nonn ten aanzien 
van het gedrag. 

Als algemene attitude staat ''Milieubesef" centraal. Scheurs en Nelissen 
(1975) zien milieubesef als:" hét geheel aan opvattingen over de be
schennirq, het beheer en de aantasting van het leefmilieu, alsmede de 
daannee · samenhangerrle gedragsdisposities". Milieubesef als attitude 
wordt verondersteld te bestaan uit drie dimensies (Nelissen, Perenboom, 
Peters, Peters, 1987): 

1. Houding ten opzichte van het milieu. omvat zowel cognities als 
affecten. 

2. Handelingsgeneigdheid. De bereidheid an zich door actie in te 
zetten voor het milieu (gedragsdisposities). 

· 3. Offerbereidheid. De bereidheid financiële offers te brengen voor 
het milieu (gedragsdisposities). 

Het milieubesef wordt orrlerzOC'ht door aan beide· groepen een reeks van 
vragen voor te leggen, bestaarrle uit 24 orrlerdelen (v55-1 trn v55-24)*. 
Deze orrlerdelen zijn ontleerrl aan een onderzoek naar milieubesef orrler 
Nederlarrlers (Nelissen et.al, 1987). ~ grorrl van de orrlerzoeksresul
taten vormt Nelissen drie schalen die tezanen de milieubesefschaal 
vonoon. Orrlerscheiden hierin worden: Actie.bereidheid-schaal, Houding
schaal, Offerbereidheid-schaal. Dit in overeenstemming met de drie 
dimensies orrlerscheiden aan milieubesef. 

De 24 gebruikte orrlerzoeksorrlerdelen zijn geselecteerd uit de 39 
door Nelissen gebruikte orrlerdelen. Vragen die meerdere interpretaties 
leken toe te staan, die duidelijk sociaal wenselijke antwoorden irrlu
ceren en vragen die in de actuele starrl van zaken niet langer relevant 
zijn, werden verwijderd. De gebruikte milieubesef schaal bestaat uit
eirrlelijk uit een houdingschaal met 13, een actie.bereidheidsschaal met 
zes en offerbereidheidsschaal met vijf orrlerzoeksorrlerdelen. 

Het voordeel van het gebruik van een .best:aarrl meetinstrurnent ligt in de 
bekendheid van de betrouwbaartleid van het instnnnent in eerdere me
tingen. Tevens is bekerrl hoe het instruroont geconstrueerd is en wordt 
aansluiting gevorrlen bij eerder verricht orrlerzoek op dit gebied. 
Nadelen verborrlen aan het gebruik van een bestaarrl instrument zijn: de 
onbekeOOheid met de achtergrorrl van de ontwikkeling van het onderzoeks
instrument en de geborrlenheid aan de bestaarrle vragen zodat mogelijk 

* Zie de vragenlijst op blz. 111 t/m 134, Bij lage 3. 
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(actueler) aspecten die van belan;r zi)n niet zi)n opgenomen. Onrlat 
milieu een orrlerwerp is dat zich leent voor scx:::iaal wenselijke antwoor
den en er ten aanzien van de vragen in de gebruikte schalen het ver
iroeden bestaat dat deze scx:::iaal wenselijke responsen induceren werd een 
controle corrlitie ingevoerd. 

In beide groepen resix>rrlenten werd 50% van de vragenlijsten voorzien 
van een instructie gericht op het verkrijgen van de scx:::iaal wenselijke 
respons op de milieubesef-items. De instructie luidde: ''Wilt u proberen 
die antwoorden te geven waarvan u ver:wacht dat ze de irrlruk wekken dat 
u erg voor het milieu bent." De overige 50% werd stamaa:rd uitgevoerd. 
Getoetst 'WO:rdt of er een verschil bestaat tussen de milieubesefscore 
orrler de stamaardinstructie en de. instructie gericht op het induceren 
van scx:::iaal wenselijke responsen. 

In overeenstemming met de attitude.benadering kan 'WOrden verorrlersteld 
dat een (hoge) mate van milieubesef kan leiden tot een gedragsintentie 
ten aanzien van milieu(vrierrlelijk)gedrag. Uit de literatuur is be
kerrl, dat dit oorzakelijk verband niet eenduidig is aan;retoorrl. Ge
bleken is dat een hoge mate van milieubesef niet noodzakelijk leidt 
tot milieuvrierrlelijk gedrag. In dit orrlerzoek 'WOrdt getoetst of het 
verrichten van milieuvrierrlelijk (scheidings)gedrag leidt tot een 
hogere mate van milieubesef in vergelijking tot het milieubesef wan
neer niet worot deelgenomen aan het milieuvrierrlelijke (scheidings)
gedrag. 

Het met milieubesef sarnenhangerrl milieugedrag 'WOrdt gedefinieerd als 
menselijk harrlelen dat leidt tot verarrleringen in het fysieke milieu 
dat nu of in de toekomst het menselijk welzijn beïnvloedt. Van der Meer 
(1980) noemt als vonnen van milieugedrag: 
* fosfaatvrij wassen (v6), 
* drank in statiegeldverpakkingen kopen (v71), 
* ovenvegingen ten aanzien van afval in de aankoop (vll), 
* ovei:wegingen ten aanzien van milieuvrierrlelijkheid in de aankoop 

(v12) 
* en vonnen van vervoersgedrag. 
Poiesz en Rosen:3.aal (1987) stellen dat milieugedrag beschO\.IY.d iooet 
'WOrden als een gedragscategorie. 

Op specifiek niveau staat huisvuilscheidingsgedrag centraal. Het schei
dingsgedrag wordt benaderd als een van de mogelijke gedragsvelden in de 
gedragscategorie Milieubewust gedrag. De orrlerscheiden acts in het 
gedragsveld hebben meer een doel karakter dan een instrumenteel karak
ter. Het gedragsveld is, evenals aankoopgedragingen en vervoersge
dragingen, instrumenteel in de gedragscategorie milieubewust gedrag. In 
analogie met de keuze van een alternatieve act uit een gedragsveld, zal 
ook de keuze van een alternatief gedragsveld uit een gedragscategorie 
precies dat gedragsveld zijn dat het meeste bijdraagt aan het doel van 
de categorie in verhouding tot de te maken kosten orrler een constant 
budget. 

Ten aanzien van huisvuilscheiding 'WOrden in dit orrlerzoek twee atti
tuden orrlerscheiden 

A. De attitude ten aanzien van object "scheiden aan de bron" (v33); 
betreft de attitude ten opzichte van "scheiden" zorrler gedrags
irrplicaties. 
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B. De attitude ten aanzien van de harrleling 'scheiden aan de bron", 
met gedragsinplicaties ( 34, vl0-4) . 

Tevens is in het orrlerzoek opgenanen: 
c. De attitude ten aanzien van de proefneming met gescheiden in

zameling van huisvuil (v36). 

In het orrlerzoek wordt voororrlersteld dat het houden van een positieve 
attitude ten aanzien van de harrleling en de proef, samenhangt met het 
houden van een positieve attitude ten aanzien van het object. 

4.1.1 Beinvloedeme factoren in de vmminJ van attitmen. 

Uit de literatuur is beken:i, dat de relatie tussen attitude en gedrag 
wordt beïnvloed door een aantal factoren .• In de context van dit orrler
zoek, gericht op verklaring van attituden en het genereren van gegevens 
voor voorlichting en opzet van de proefneming, worden beïnvloederrle 
factoren hoofzakelijk binnen het beliefsysteem geplaatst. 

A. Kosten en baten. 
Aan huisvuilscheidinJ zijn zowel op irrlividueel als op collectief 
niveau een aantal consequenties verborrlen die benaderd worden als 
kosten en baten. 

Pieters ( 1985) orrlerscheidt in de context van deelname aan gescheiden 
inzameling van huisvuil twee typen kosten: 

A. Investeringskosten: kosten die gemaakt worden voorafgaarrle aan 
of ten gevolge van de beslissing deel te nemen aan de gescheiden 
inzameling van huisvuil die onafhankelijk zijn van het scheiden 
als harxieling. Het betreft ruimte en eventuele financiële kosten 
verborrlen aan de invoering van gescheiden inzameling. 

B. Uitvoeringskosten: kosten die optreden voorafgaarrle aan of als 
gevolg van de huisvuilscheidingshandelingen. Het betreft schaarse 
niet-ironetaire middelen als tijd, psychische en fysieke inspan
ning, verborrlen aan het aanleren van nieuw gedrag of het wijzigen 
van gewoontegedrag. De uitvoeringskosten geven uitdrukking aan de 
gepercipieerde taakvereisten. 

Vanwege het feit dat in het orrlerzoek een groep is betrokken die niet 
is betrokken in de proefneming worden tevens orrlerscheiden: 

c. Verwachte Kosten: ironetaire kosten verborrlen aan het algemeen 
invoeren van gescheiden inzameling van huisvuil. 

Op collectief niveau hebben de baten van gescheiden inzameling van 
huisvuil betrekking op de resultaten van het scheiden: hergebruik van 
grorrlstoffen, vennirrlering van de hoeveelheid te stort.en afval en 
verbetering van de milieukwaliteit van de te storten afval. Waarmee men 
een bijdrage levert aan de milieuverbetering. Op irrlividueel niveau 
hebben de baten betrekking op de ter besdri.kking stelling van een nieuw 
verbeterd inzamelsysteem. 

Kosten en baten overwegingen zijn geoperationaliseerd middels een 
verzameling van uitspraken die aansluiten bij: verwachte kosten, in
vesteringskosten, uitvoeringskosten, irrlividuele en collectieve baten 
gerelateerd aan gescheiden inzameling van huisvuil (v13-l t/m v14-8). 
Als uitzorrlering op het "belief-only" IOOdel wordt in het orrlerzoek 
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tevens een evaluatie in de vo:nn van "lastig/ niet-lastig" op:Jenornen 
ten aanzien van de onderscheiden uitvoeringskosten (V35-1 t/m V35-3). 
Consequenties van het gedrag en de bijhorende evaluaties kurmen in de 
tijd, in de vo:nn van persoonlijke ei:varing, een feedbackfunctie vervul
len. 

Deze vo:nn van terugkoppeling "WOrdt verorxlersteld een invloed uit te 
oefenen op de waru:genomen kosten en baten van het scheiden aan de bron. 
Verwacht wordt dat kosten en baten overwegingen in de attitudevo:nning 
een verschillerxle rol spelen wanneer resporxlenten worden vergeleken die 
wel daadwerkelijk scheiden met resporxlenten die niet daadwerkelijk het 
huisvuil scheiden met resporxienten die niet daadwerkelijk het huisvuil 
scheiden. Tevens wordt verwacht dat de evaluaties van de orrlerscheiden 
uitvoeringskosten een arxlere rol spelen in de attitudevonning wanneer 
respondenten,die daadwerkelijk huisvuil scheiden, 'WOrden vergeleken met 
respondenten, die niet daadwerkelijk deelnemen aan het huisvuilschei
den. 
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B. Waargenomen effectiviteit. 
In het orrlerzoek worden ten aanzien van de waargenomen effectiviteit 
twee aspecten orrlerscheiden. ~ 

1. Waargenomen effectiviteit van (consunenten)gedrag (Van Raay, 
1979) . Irrlien het gedrag er schijnbaar niet toe leidt dat het 
doel wordt genaderd, zal het gedrag geen instnnnentele waarde 
hebben of deze instnnnentele waarde verliezen en zal het gedrag 
niet meer worden uitgevoerd (v50-3). 

2. Huisvuilscheiding zal, mede in vertl.ouding' tot arrlere maatrege
len, moeten worden gezien als een effectieve rraatregel in de be
stri jding van milieuproblemen (v15-1 t/m v15-4). 

c. Gewoontegedrag. 
Onderzoek toont aan, dat gedrag zoals het in het verleden is uitge
voerd, in belangrijke mate van invloed is op toekam.stig gedrag 
(Bagozzi, 1982, Bentlar & Speckart, 1979). Naast de kwantitatieve 
aspecten kan aan vo:anen van gewoontegedrag (zelf composteren (vl), 
hergebruik (v2), het selectief uit de afvalstroom houden van glas en 
papier (v3 t/m v5)), ook een kwalitatief aspect orrlerscheiden worden, 
nl. het bewust orrgaan met huisvuil. De mate waarin men bewust orrgaat 
met het huiShoudelijk afval en mirrler gedragskosten worden venvacht of 
ervaren, wordt dan ook verorrlersteld een samenhang te vertonen met 
attituden ten aanzien van het gescheiden inzamelen van huisvuil. 

4 .1. 2. D;rt:enninanten van de cnJe.rscheiden attitmen. 

Attitude ten aanzien van het "object scheiden". 
Op grorrl van het abstracte aspect wordt de attitude ten aanzien van 
het object scheiden voororrlersteld te worden gedetermineerd door: de 
kosten en baten overwegingen vertx:>rrlen aan het object en de inschatting 
van het scheiden als een effectieve rraatregel voor milieuverbetering. 

Attitude ten aanzien van de proefneming. 
Getracht wordt de attitude ten aanzien van de proefneming te verklaren 
uit de attitude ten aanzien van het object, het belang wat men hecht 
aan deelname door zoveel mogelijk mensen. Tevens wordt naar aanleiding 
van de resultaten uit de telefonische enquête de overweging ten aanzien 
van het Veiplicht stellen van huisvuilscheiding in de verklaring op
genomen. 

Attitude ten aanzien van de "handeling scheiden". 
De attitude ten aanzien van handeling scheiden aan de bron wordt voor
orrlersteld bepaald te worden door beliefs direct gerelateerd aan de 
gedragsuitvoering. Het betreft: de orrlerscheiden evaluaties van de 
uitvoeringskosten, de mate waarin men van mening is dat arrlere huis
genoten het huisvuil ook scheiden en de beoordeling van de effectivi
teit van het scheidingsgedrag aan milieuverbetering. Tevens wordt ge
toetst in hoeverre de attitude ten aanzien van de handeling verklaard 
wordt uit attituden ten aanzien van de orrlerscheiden abstracte schei
dingsharrlelingen: composteert>aar afval scheiden van restafval, niet
composteerbaar afval scheiden van restafval en probleem.stoffen scheiden 
van restafval. (vl0-1 t/m vl0-3). 
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4 .1. 3 SUbjectieve Ncmn. 

De SUbjectieve No:rm, de sociale factor in de vonning van de gedrags
intentie, wordt bepaald door de sociale no:rm en door de ''Irotivation to 
canply". Is operationalisatie van de sociale nonn wordt gevraagd in 
hoeverre men denkt, dat een aantal nvgelijke referentiepersonen van 
mening zijn dat men het afval volgens de regels van het scheiden m:::iet 
aanbieden voor afvoer {v29-1 t/m v29-12) • De ''m:>ti vation to compl y" 
wordt geoperationaliseerd door de vraag in hoeverre men zidl. iets 
aantrekt van de mening van diezelfde referentie-personen irrlien het de 
gescheiden inzameling van huisvuil betreft. {v30-1 t/m vJ0-12). 

4 .1. 4 Detenninanten van gehagsintenties. 

Volgens de 'lheory of Reasoned Action wordt de gedragsintentie bepaald 
door de Attitude ten aanzien van het gedrag en de SUbjectieve No:rm ten 
aanzien van het gedrag. Uit de literatuur is bekerrl is dat een aantal 
factoren de relatie tussen attitude en gedrag beïnvloeden. 'lheoretisch 
ligt het aangrijpingspunt van die factoren dus in het mede bepalen van 
de gedragsintentie. 

Kuylen en Van Raay (1979) stellen dat het irrlividu de verantwoording 
voor het oplossen van een probleem niet uitsluitend bij anderen m:::>et 
leggen. Tevens stellen zij dat het voor de acceptatie van de verant
woording noodzakelijk is dat het irrlividu inzidl.t heeft in de gevolgen 
van het eigen gedrag voor anderen. Tellegen (1981) stelt dat de accep
tatie van de verantwoording voor het oplossen van een probleem samen
hangt met de beliefs die het irrlividu houdt over de oorzaken van het 
probleem. Wanneer men het eigen gedrag niet ziet als (deel)oorzaak 
(v52) van het probleem of als (deel)oplossing voor het probleem (v53) 
zal niet de verantwoording worden geaccepteerd om middels het eigen 
gedrag bij te dragen aan de oplossing van het probleem. Tevens wordt in 
dit orxierzoek getoetst of het toewijzen van de verantwoording een 
samenhang vertoont met de beoordeling van de inzet, die wordt wordt 
waargenomen ten aanzien van een doelstelling, in relatie tot de moge
lijkheden, die bij iernand worden waargenomen om bij te dragen aan het 
doel. Hierbij wordt voororxiersteld dat het toewijzen van de verant
woording aan iernand samenhang vertoont met het oordeel, dat die iemand 
zich mirxier inzet voor het doel dan mogelijk geacht wordt. 

Direct voortkomend uit de orxierzoeksvraagstelling, worden ook systeem
kenmerken verorxiersteld een invloed uit de oefenen op de vonning van de 
gedragsintenties. In het gescheiden aanbieden van huisvuil wordt vaak 
gebruik gemaakt van een, voor dit doel aangepast, inzamelsysteem. Te 
Lieshout bestaat dit systeem uit twee mini-containers (à 240 liter) en 
een box voor de opslag van klein chemisch afval. Het algemene oordeel 
ten aanzien van het inzamelsysteem (v16a, v16b) zal mede bepaald worden 
door een aantal kenmerken van het systeem. In dit orxierzoek ridl.t de 
aandacht zich binnen de systeemfactoren vooral op: 

1. De verandering van een één-container systeem naar twee-containers 
voor de afvoer van afval per huishouden. 
In directe samenhang met deze om.sdlakeling verandert de ruimte 
die wordt ingenomen door het inzamelsysteem. (v27-1, v27-2) 
Het systeem zal zich tevens laten kernnerken door een aantal voor
en nadelen voor de gebruiker. {v26-1, v26-2). 
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2. De veranderde inzairelfrequentie van het afval na de introduktie 
van het twee-container systeem. 
Verandering van de inzamelfrequentie heeft zowel gevolgen voor de 
beschikbare hoeveelheid opslagruimte per tijdseenheid als voor de 
ervaring van het langer iooeten bewaren van het huisvuil in de 
directe ongeving van huis (zie punt 3). 
De beoordeling van de inzairelfrequentie (v17-1 bn v17-3) kan dus 
ZOW'el samenhangen met het volmne wat de container biedt (v19-1 
t/m v19-3) als met andere, nog onbekende, factoren. 

3. Hygiëne-aspecten van het nieuw geïntroduceerde twee container 
systeem. 
Mogelijke invloed op de beoordeling van het nieuwe systeem kan 
worden uitgeoefend door de gevolgen van het voor langere tijd 
opslaan van het afval in de nabijheid van het huis (stank e.d.). 
Van mogelijke invloed op de beoordeling van het nieuw systeem 
kunnen zijn: het zelf schoonhouden van het systeem (v48) en hoe 
men dit schoonhouden beoordeelt (v49-1 t/m v49-3). 

4. De intrcx.iuctie van de IG.ein Olemisch Afval-box. Hieroij wordt 
aamacht besteed aan: het gebruiksgemak (v23), inhoud (vl9-3) en 
inzamelfrequentie (v17-3). 

In de beoordeling van de onderscheiden kernnerken van het systeem wordt 
tevens de plaats van de verschillende componenten van belang geacht. 
(v20-1 t/m v20-3). Na praktische ervaring met het nieuwe systeem kan er 
een voorkeur worden gevo:rnrl voor een inzairelsysteem. Deze voorkeur kan 
worden aangegeven door een keuze uit een aantal configuraties samenge
steld uit bekende systeem componenten (v24). 

4.1.5 Gedragsintenties. 

Mede op grond van de inrichting van het onderzoek in samenhang met de 
opzet van de proefneming kan een onderscheid gemaakt worden in de 
volgende intenties: 

a. intentie tot deelname aan de proefnemin:J. 
b. korte ter:mijn intentie: bij deelnemers aan de proef om gedurende 

de gehele resterende proefperiode het huisvuil te blijven schei
den volgens de scheidingsregels (v47). 

c. lange termijn intentie: om ook na afloop van de proefperiode het 
huisvuil te blijven scheiden dan wel de intentie van niet-deel
nemers om in de toekomst het huisvuil te gaan scheiden volgens de 
in de proef toegepaste methode (v38). 

4.2 Voorlidltirg. 

Naast de persoonlijke ervaring, kan tevens collectief geboden voor
lichting een bron vonnen voor de vonni.n:J van verwachtingen en terug
koppeling van info:nnatie ten aanzien van de consequenties van het 
eigen gedrag. F.en individu kan de intentie tot het uitvoeren van gedrag 
hebben maar kan, door onvoldoende kennis, in gebreke blijven in het 
naderen van het doel: correcte scheiding van huisvuil. Kennis van de 
scheidingsregels is in huisvuilscheiding een noodzakelijke voo:rwaarde 
om te komen tot een correcte scheiding en de daannee beoogde vennin 
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dering van te storten afval en produktie van hoogwaardige corrpost. 
Taakkennis wordt geoperationaliseerd door de deelnemers te laten aan
geven middels welke component van het inzamelsysteem men 25 afvalpro
dukten uit het huishouden zou verwijderen (v15-1 t/m v15-25). 

De effectiviteit van de voorlichting wordt geëvalueerd aan de harrl van 
een aantal criteria: 

a. Bekenfueid. In hoeverre was men voor de start van de proef op de 
hoogte met het aanvanJStijdstip van de proefneming. (v40)? 

b. Kanaal. Aan welke infonnatiebronnen, gemeentelijk schrijven, 
kranten, afvalkrant e.a. , heeft men de belangrijkste infonnatie 
met betrekking tot het scheiden van afval ontleerrl (v41)? 

c. Bereik. In hoeverre wordt gebruik gemaakt van de verschillende 
voorlichtingsmiddelen zoals daar zijn: voorlichtingsavorrl, de af
valkJ;ant. (v41, v42)? 

d. Attitude-effect. In hoeverre is de voorlichting succesvol in 
het vo:rmen danwel orrlersteunen van een positieve attitude ten 
aanzien van het gescheiden inzamelen van huisvuil door: 
1. het belang van huisvuilscheiding als maatregel ten aanzien 

van milieuvert::>etering te orrlerstrepen. (v51-2)? 
2. de effectiviteit van het eigen gedrag in het kader van 

milieuvert::>etering te orrlerstrepen. (v50-3)? 
e. Taakkennis-effect. In hoeverre is de voorlichting succesvol in 

het orrlersteunen van het scheidingsgedrag middels de scheidings
regel (v15)? 

Volgens het theoretisch model van Fishbein en Ajzen laat de verarrlering 
van gedragsbeliefs en bijhorerrle evaluaties toe dat een attitude ver
arrlering voort.karet. uit deze verarrlering van beliefs en evaluaties.Dit 
geldt dan zowel op specifiek niveau: attituden ten aanzien van huis
vuilscheiding. Als op algemeen niveau: milieubesef. Uit de literatuur 
is bekend, dat een hoge mate van milieubesef niet noodzakelijk zal 
leiden tot een positieve attitude ten aanzien van huisvuilscheiding. 
Echter het model van Fishbein en Ajzen laat wel toe dat een positieve 
attitude ten aanzien van het specifiek instnnnenteel gedragsalternatief 
"scheiden aan de de bron" samenhang vertoont met milieubesef. Getoetst 
wordt of de uitvoering van specifiek instnnnenteel gedrag (scheiden aan 
de bron) aanleiding geeft tot verschillen in de algemene attitude ten 
aanzien van het milieu. 

4.3~. 

De orrlerzoekspopulatie wordt gevo:rnrl door de aansluitingen in de 
gemeente Lieshout, exclusief die aansluitingen die tot het kerkdorp 
Mariahout behoren, waar huisvuil 'WOrdt ingezameld door de finna Speci
aal Transport Cotrans b.v. (N ± 1300). In de opzet van de proefneming 
is door de gemeente een proefgebied samengesteld wat voldoet aan de 
volgende eisen 

- liefst een aaneengesloten wijk; 
- er moet een school aanwezig zijn; 
- wijken moeten bij elkaar passen; 
- moet als representatieve steekproef van de gemeente Lieshout 

fungeren. 
Dit laatste punt wordt door de gemeente geoperationaliseerd door het 
cri teritnn aan te leggen dat alle soorten bebouwing in de steekproef 
aanwezig moeten zijn. 
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Op grorrl van het bovenstaan:le worden aldus twee steekproefkaders ge
vornrl.: het proefgebied (verder aangeduid als "Plan-west", N ± 450), de 
gemeente Lieshout, exclusief Mariahout en Plan West (verder aangeduid 
als "Lieshout", N ± 850). 

Het sociaal wetenschappelijk orrlerzoek wordt gesteld op een viertal 
metingen voorafgaarrle en na de start van de proefneming.Tabel 4.1 geeft 
een weergave van de opzet van de eerste drie metingen binnen dit orrler
zoek, gericht op de orrlerzoeksvraagstelling. 

Tabel 4 .1. Weei:gave orrlerzoeksontwerp Tl t/m T3 

Steekproefkader Meetnonent 

Tl T2 T3 

02 
"Lieshout" XC R 

04 

03 
"Plan West" Xl 01 X2 R 

05 

Binnen het orrlerzoeksontwfilP zijn opgenomen: 
Xc; woning binnen "Lieshout", 
Xl; woning binnen "Plan-west", voorlichting en voorbereiding op 

deelname aan proefneming met gescheiden huisvuil inzameling, 
X2; voorlichting over en deelname aan proefneming met gescheiden 

huisvuil inzameling. 

Steekproeven worden at rarrlom samengesteld uit het won~tarrl van de 
gemeente Lieshout. Als steekproefkader voor de meting 01 fungeren die 
aansluitingen binnen "Plan-West" die tevens in het bezit zijn van een 
functionerende telefoonaansluiting. 

Als methoden van dataverzameling (0) worden op de onderscheiden tijd
stippen Tl t/m T3 toegepast: 

01: telefonische enquête 
02-05: schriftelijke enquête, met volgerrl op 03 een gedragsmeting. 

De metingen 02, 04 en 03, 05 worden binnen hun respectievelijke steek
proefkaders cross-sectioneel uitgevoord. F.en resporrlent neemt maximaal 
deel aan 1 meting over de tijdstippen T2 en T3. 
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Het orrlerzoeksontwerp kan worden omschreven als een statie groupcom
parison. In dit ontwerp treedt een vergelijking op van twee groepen op 
één inaoont:. Toepassing van dit ontwerp laat toe één van de groepen 
(Lieshout) te beschouwen als mee'booltent TO. Hierbij worden attituden, 
intenties en evaluaties bepaald orrler de invloed van factoren als 
voorlichting, ervaring met gedrag e.a. 

De te bestuderen case - gescheiden inzameling van huisvuil - wordt 
expliciet uitgebreid met minstens één vergelijkingsgroep die een 
verschillerrle waarde voor de onafhankelijke variabele heeft, zijrrle het 
scheiden aan de bron. Het verschil in waargenanen gevolg is een maat 
voor het effect van de variabele X: 02 - 03 = Xc - X2. Het ontwerp 
voldoet dus aan de basisvoo:rwaarde voor het opsporen van causaliteit 
nl. het kunnen vaststellen van samenhang. 

Betrefferrle het tweede criterium, zijrrle de richting van de causale 
beïnvloedirg lijkt er, zoals het ontwerp schematisch wordt weergegeven, 
geen probleem te bestaan. Het verschil Xc - X2 komt in de tijd voor het 
verschil 02-03. Dit betekent dat het verschil 02-03 geen oorzaak kan 
zijn van het verschil Xc-X2. 

Ten aanzien van de richting van de causaliteit dient echter op:Jeioorkt 
te worden dat het verschil 02-03 al aanwezig geweest kan zijn voor de 
vaststelling van het verschil Xc-X2. De interne geldigheid van het 
ontwerp kan vooral worden aangetast door verschil in opbouw van steek
proefkaders, en door uitval van resporrlenten. Als doelstelling van de 
metingen op de orrlersdleiden tijdsti~ fungeren: 

Tl: telefonische enquête naar relevant geachte gedragsaspecten en 
beïnvloederrle factoren in de attitude ten aanzien van deelname 
aan de proefneming met gescheiden inzameling van huisvuil orrler 
toekorrsti.ge deelnemers ("Plan-west"). 

T2/T3: bepaling van attitude ten aanzien van de proefneming met 
gescheiden inzameling van huisvuil, huisvuilscheidingsgedrag, 
huisvuilscheiding aan de bron en samenhang met daaruit voort
kanende gedragsintenties en gedragsuitvoering. 
Bepaling van de mogelijke invloed van: 
het uitvoeren van milieuvrierrle1ijk gedrag, sociale wenselijk
heidstendensen op het gemeten milieubesef. 

4. 3 .1 Telefcni.sdle erqiête T1. 

Procedure. 
Als steekproefkader voor de meting 01 op Tl wordt het steekproefkader 
"Plan-west" geb:ruikt en wel die aansluitingen die in het bezit zijn van 
een functionererrle telefoon (N ± 404). Steekproeftrekking uit dit 
bestarrl wordt uitgevoerd door iedere vijfde aansluiting en de van 
hieruit getelde zesde aansluiting te benaderen. Dit wordt hemaald tot 
het gehele steekproefkader is doorlopen. Het steekproefkader is geor
derrl per straat, op huisnummer. 

In de samenstelling van de vragenlijst voor de telefonische enquête 
wordt ernaar gestreefd een brede oppervlakkige benadering te hanteren. 
Dit om op korte termijn inzicht te krijgen in een aantal relevant 
geachte gedragsaspecten in de context van de orrgang met huishoudelijk 
afval. 
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De enquête werd telefonisch afgenaren op 8 en 9 februari 1988 tussen 
9.30 en 20.00 uur. De ge.hanteerde vragenlijst (Zie bijlage 2.1) wordt 
afgenomen in twee versies om, op volgorde, effecten in "deelname aspec
ten" te kunnen controleren. 

Inhoud. 
De vragen in de telefonische enquête hebben betrekking op een zestal 
onderwerpen: 
1. "Gewoontegedrag":ongang met huishoudelijke afval voor de start van 

de proefneming (vr. 2 t/m 8) . 
2. ''Voorlichting": bekendheid met de start van de proefneming, inhoud 

van de proef en informatiebron (vr. 9 t/m 12) . 
3. "Deelname aspecten": vei:plichte/vrijwillige deelname, belang van de 

proefneming, gedragsintentie (vr. 13 t/m 16) . 
4. "Vei:wachtingen": ten aanzien van de iooeilijkheid relatief ten op

zichte van de ~ituatie (vr. 17 /a) • 
5. ''Milieu": algemeen milieu-oordeel, oordeel over vennindering 

van afvalstorting en effectiviteit van huisvuil
scheiding hierin (vr. 18 t/m 20) . 

6. "Socio-demografische kernnerken" (vr. 21 tm 23) 

Resultaten. 

Presentatie van resultaten. 
Ondanks het feit dat in de presentatie van de resultaten formeel geen 
percentages mogen worden gebniikt - N is kleiner dan 100 - gebeurt dit 
om redenen van duidelijkheid toch. In de intei:pretatie van de resul
taten dient mede op grond van het aantal respondenten enige voorzich
tigheid betracht te worden. Het bij een percentage venneld aantal res
pondenten (N= •• ) verwijst naar het totaal aantal respondenten welke een 
bnii.kbaar antwoord heeft gegeven op de betrefferne aanvraag. 

Deelname aan de enquête. 
Benaderd werden 56 aansluitingen in de wijk "Plan West", te Lieshout. 
Vier respondenten weigerde medewerking aan de enquête. Van de overige 
52 respondenten verbrak één respondent de medewerking gedurende het 
gesprek, één respondent gaf antwoorden die niet bnri.kbaar waren in de 
context van deze enquête. Dit geeft een bnri.kbare respons van 87.5%. In 
de verdere presentatie van de resultaten vei:wijzen de percentages, mits 
anders wordt venneld, naar proporties van de bruikbare enquêtes. 

Sociodemografische kernnerken. 
Sexe van de respondent: de bruikbare enquêtes zijn voor 84% afkorrstig 
van vrouwen. leeftijd van jongste gezinslid: bij 26% van de responden
ten wonen geen kinderen meer thuis. Bij 14% van de overige respondenten 
is het jongste kind in te delen in de leeftijdscategorie die in aan
merking komt voor het volgen van het lager ondei:wijs. Uiteraard sluit 
dit niet uit dat er gezinnen in de steekproef zijn waar meerdere kin
deren het lager ondei:wijs volgen en daar geconfronteerd worden met het 
onderwijsproject over (huishoudelijk) afval. De verdeling van de leef
tijden is blloodaal met toppen bij de leeftijden van 4 en 14 jaar (res
pectievelijk 7% en 9%) • 
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Gezinsgrootte. 
De gezinsgrootte in de steekproef heeft een bereik wat loopt van 1 tot 
en met 6 personen. Modus en mediaan vallen samen in de categorie met 4 
personen, 42% (N=49). De verdeli.ng is negatief scheef: kleinere gezin
nen overtleersen. 

Qrgang met huishoudelijk afval. 
Het algemeen oordeel met betrekking tot het inzamelsyssteern met de 
grijze oontainer wordt beoordeeld als "goed" door 96% (N=51). Het in 
de toernnalige opzet wekelijks legen van de container wordt door 94% 
van de respordenten als voldoerrle aangemerkt (N=51). Door een aantal 
respordenten werd wel gewezen op seizoensinvloeden in relatie tot 
capaciteitsproblemen met de container. 

IXx>r 14% van de respordenten wordt een deel van het huishoudelijk afval 
gebruikt om zelf crnipost te maken (N=50). OUd papier wordt door 86% van 
de respordenten buiten het afval-circuit gehouden en verzameld voor 
verenigingen e.d. (N=49). F.en ov~eging die hier vaak bij werd genoenrl 
was het regelmatig q:halen van het verzamelde oud papier. Afvalglas 
wordt door 77% van de respordenten naar de glascontainer gebracht 
(N=48). ov~egingen die hierbij genoenrl werden zijn o.a. de afstard 
tot de container, de hoeveelheid glas, m.a.w. of het glas eerst wordt 
verzameld of niet. De batterijcontainer, geplaatst bij de lagere school 
in de wijk, wordt door 37% van de respordenten gebruikt (N=49). Bij een 
deel van de respordenten is deze irogelijkheid niet bekeni. Tevens werd 
regelmatig verwezen naar ardere verzamelpunten. Het Klein Cllemisch 
Afval, in de erçiête venx>eilrl als 'tverfresten e.d.", wordt door 25% van 
de respordenten verzameld voor afvoer naar een centraal punt (gemeente
werf), door 26% van de respordenten wordt dit afval in de grijze con
tainer gedeponeerd. Bij 12% wordt een "ardere", niet nader gespecifi
ceerde afvoennethode gebruikt, tawijl bij 35% van de respordenten 
onduidelijkheid bestaat over wat er met dit afval gebeurt (N=56). 

Beke:OOheid met de proefneming. 
Van de respordenten zegt 98% bekerrl te zijn met de start van de proef
neming met gescheiden inzameling van huisvuil in hun wijk (N=49). ~de 
vraag, of men recentelijk iets in de krant had gelezen met betrekking 
tot de proefneming, antwoordde 36% bevestigerd. Het merendeel van de 
respordenten is wel bekeni met de proef, maar v~ijst naar infonnatie 
ontvangen vanuit de Gemeente. Van de respordenten geeft 34% aan, dat 
uit de krantenberichten duidelijk is geworden wat de proef gaat in
houden. Door 56% van de respordenten wordt gesteld dat geen van de 
gezinsleden een bezoek zal brengen aan een van de voorlichtingsavorden. 
Door 32% wordt de intentie geuit om wel aanwezig te zijn, danwel dat 
een van de gezinsleden zal trachten aanwezig te zijn (N=50). 

Deelnane aspecten. 
Van de respordenten zegt 6% bekerrl te zijn met de verplichting tot 
deelnane aan de proefneming met gescheiden inzameling van huisvuil. De 
overige 94% zegt niet bekeni te zijn met een verplichting tot deelnane 
(N=49). Van de respordenten acht 67% het acceptabel om verplicht te 
worden tot deelname aan een proefneming (N=49). Door 70% van de respon
denten wordt gesteld dat zij, bij een vrijwillige inschrijving voor een 
soortgelijke proef, ook mee doen, 12% zegt dan niet mee te doen (N=50). 
Van de respordenten stelt 78% dat zij deelname aan de proef door zoveel 
irogelijk mensen belangrijk virden, 6% virdt dit niet belangrijk (N=50). 

30 



De beantwoording van de vragen met betrekking tot deze deelname aspec
ten werd gecontroleerd op ioogelijke volgorde effecten van de vragen. 
Er werden geen significante verschillen geconstateerd tussen de serie 
I en serie II respondenten. 

VfilWachtingen ten aanzien van de proefperiode. 
Op de vraag, of rren van plan is zich tijdens de proef strikt te gaan 
houden aan de scheidingsregels met betrekking tot het afval, wordt door 
96% van de respondenten bevestigerrl geantwoord, 4% weet dit nog niet 
(N=49). Van de respondenten VfilWacht 72% dat de oogarg met huishoude
lijk afval gedurende de proefperiode lastiger zal zijn in vergelijking 
met de situatie ten tijde van de afname van de enquête, 10% VfilWacht 
dat het gemakkelijker zal worden. 

Milieu aspecten. 
Van de respondenten stelt 90% het oneens te Zl.Jn met de uitspraak: 
"Eigenlijk vind ik het verbeteren van het milieu niet belangrijk". Van 
de respondenten is 2% het eens met de uitspraak, 6% is het niet eens/
niet oneens met de uitspraak (N=49). ''Vennindering van de hoeveelheid 
van de hoeveelheid afval die gestort moet worden", wordt positief 
beoordeeld door 92% van de respondenten. Door 78% van de respondenten 
wordt de vennindering van de hoeveelheid te storten afval beoordeeld 
als een bijdrage aan een beter milieu. Door 2% van de respondenten 
wordt niet gedacht dat dit bijdraagt aan een beter milieu, 20% van de 
respondenten weet niet of dit bijdraagt aan een beter milieu. 

Voorlopige conclusies telefonische enquête. 

De opzet van de afvalafvoer voor het begin van de proefneming wordt 
als goed beoordeeld. Hierop vonnen capaciteitsproblemen in relatie met 
seizoensinvloeden en het bezitten van een tuin een uitzondering. Het 
merendeel van de respondenten geeft te kennen de container voldoerrle 
groot te vinden. Door een aantal respondenten werd echter wel melding 
gemaakt dat de containercapaciteit te groot was (alleenstaanden). 

De hoge mate van bekendheid met de start van de proefneming en de 
inhoud van de proefneming is vooral toe te schrijven aan infonnatie 
vanuit de Gemeente Lieshout. Door een aantal respondenten werd venneld 
dat er geen krant gelezen wordt. 

De verstrekking van de extra container aan alle bewoners in de wijk 
blijkt niet te worden ezvaren als een .inpliciete verplichting tot 
deelname. Problemen met betrekking tot de beschikbare ruimte, voor het 
plaatsen van de tweede container, worden vaak genoend. als nadeel van de 
proefneming. 

Door het merendeel van de respondenten wordt afvalglas en oud papier 
buiten het afval circuit gehouden. Opnerkelijk is het groot aantal 
respondenten waarbij het niet duidelijk is waar verfresten e.d. blij
ven. Orrlanks dat het mererrleel van de respondenten VfilWacht, dat de 
onqang met afval tijdens de proefperiode lastiger zal zijn, wordt door 
het merendeel de intentie geuit zich te willen houden aan de schei
dingsregels tijdens de proefperiode. 

Op uitspraken met betrekking tot het milieu in algemene zin, wordt in 
hoge mate positief gereageerd ten aanzien van het behouden en verbete
ren van het milieu. Tevens wordt door het rnerendeel van de respondenten 
het venninderen van stortafval als een bijdrage aan het verbeteren van 
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het milieu gezien. Dit duidt, in samenhang met de ,EX)Sitieve respons op 
acceptatie van een verplichting, hoge intentie tot deelname bij vrij
willige inschrijving en het beoordeelde belarg van deelname door zoveel 
IroCJelijk mensen, op een positieve houding ten opzichte van de proef
neming. 

Voorlopige aanbevelingen. 
Op grorrl van de lage confrontatiegraad met plblieke nmia lijkt de 
toekcrnstige voorlichting het meest effectief te kunnen verlopen via 
speciaal vCXJr dit doel ingerichte kanalen, met name Gemeente Ll.eshout, 
Afvalkrant. Mede op grorrl van de gebcxien containercapaciteit in relatie 
met de gezinsgrootte en deze capaciteit in relatie met problemen in de 
plaatsing van de tweede container verdient het aanbeveling de IroCJelijk
heid, van de ter beschikking stelling van kleinere containers, in de 
voorlichting te benadrukken. Orrlanks de positieve houding ten opzichte 
van de proefneming en milieu in het algemeen, verwacht het mererrleel 
van de resporrlenten dat de ongang met het huisvuil gedurende de proef
neming iroeilijker zal worden. Het verdient dan CXJk aanbeveling cm in de 
voorlichting aarrlacht te besteden aan praktische invulling van het 
scheidingsgedrag op de plaats waar het afval ontstaat. 

4. 3. 2 Sdlriftelijke erquêt.e T2. 

Procedure. 
Als steekproefkaders voor de metingen 02 en 03, op T2 worden respec
tievelijk "Ll.eshout" en "Plan-West" gebruikt zoals deze eerder zijn 
OITSChreven (zie 4.1.). Steekproeftrekking uit het bestarrl "Ll.eshout" 
wordt uitgevoerd door ieder vierde won.in;Jëldres aan te schrijven als 
resporrlent tot een totaal van 200 resporrlenten is bereikt. Steekproef
trekking uit het bestarrl "Plan-West" wordt uitgevoerd door ieder tweede 
woningadres aan te schrijven als resporrlent tot een totaal van 200 
resporrlenten is bereikt. Verzerrling van de enquête virrlt, samen met een 
begeleiderrle brief van de gemeente Ll.eshout en een gratis retour ... 
enveloppe, plaats met een persoonlijke adressering. F.en reminder wordt 
10 dagen na de versturing van de enquête toe:]ezorrlen aan al de respon
denten (bijlage 4). 

Inhoud. 
In de samenstelling van de enquête worden de volgerrle punten nage
streefd. 

1. Operationaliseren van de constructen en factoren opgenomen in 
het operationeel model. 

2. F.en zodanige operationalisatie van kernconstructen dat de resul
taten voortkomerxi uit de meting vergelijking toestaan met soort
gelijke proefnemingen. 

3. In de instructie voorafgaarrle aan de vragen die de operationali
satie vonnen van het concept ''Milieubesef", een controle corrlitie 
opnemen ten aanzien van sociale wenselijkheid in de respons. 

4. Het vennijden van vragen die niet te beantwoorden zijn door 
resporrlenten die niet deelnemen aan de proefneming in de vragen-
1 ijst gericht aan "Ll.eshout". 

Samenstelling van de vragenlijst met inachtnemi.rXJ van deze punten 
resulteert in vier varianten (tabel 4.2.). 
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Tabel 4.2 Vragenlijst varianten toegepast op '1'2. 

Instructie milieu 
besef items observatie 

Steekproefkader Starx:laard Soc.Wensl moment. 

"Plan West" 1 (N=lOO) 2 (N=lOO) 03 

"Lieshout" 3 (N=lOO) 4 (N=lOO) 02 

Noot: N verwijst naar het aantal verstuurde vragenlijsten. 

Opgenomen in dit verslag z1Jn "Vragenlijst gescheiden huisvuil in
zameling te Lieshout" variant 1 en 4 (bijlage 2.2, 2.3) 

4. 3. 3 Tcy art: gedragsnet.iDJ. 

In aansluiting op de schriftelijke enquête werd in week 28 een gedrags
meting uitgevoerd. !bel van de gedragsmeting was inzicht te verkrijgen 
in de corresporrlentie tussen gedrag en de uitspraak "tot nu toe heb ik 
er tijdens de proefneming altijd naar gestreefd de scheiding van huis
vuil in mijn huishouden strikt volgens de regels uit te voeren." Deze 
uitspraak werd door de resporrlenten in de schriftelijke enquête beoor
deeld met eens/oneens op een 7-p..mtsschaal. 

Methode. 
Op grorrl van beantwoording van de bovenvennelde uitspraak werden tien 
resporrlenten geselecteerd die de vragenlijst hadden geretourneerd met 
invulling van hun adres. Vijf resporrlenten werden geselecteerd op grorrl 
van de score 6 of hoger: eens met de uitspraak. Vijf resporrlenten 
werden geselecteerd op grorrl van de score 2 of lager: oneens met de 
uitspraak. Het was mogelijk vier paren respondenten te vonnen die 
gematched waren op straatnaam. Ieder paar bestaat uit een respondent 
met een hoge en een respondent met een lage score. Beoordeling van het 
scheidingsgedrag vorrl plaats middels visuele inspectie van de inhoud 
juist voor het inzamelen terwijl de container voor het huis aan de 
straàt storrl. Visuele inspectie werd uitgevoerd door drs. G.R.E.M. van 
Roosmalen. 

Resultaat. 
Bij één gematched paar werden geen containers aangetroffen. Visuele 
inspectie van de overige acht containers kon geen duidelijk verschil in 
inhoud aantonen tussen respondenten die hoog scoorden en resporrlenten 
die laag scoorden op de uitspraak. Alle geïnspecteerde containers 
bleken te worden gebruikt voor cornposteertX!.ar afval. Geobserveerd wordt 
dat in deze zeer kleine steekproef een lage graad van corresporrlentie 
bestaat tussen het antwoord op de vraag naar het scheidingsgedrag en de 
feitelijke uitvoering van het scheidingsgedrag. Zou dit resultaat bij 
een grotere steekproef geobserveerd zijn, dan is een mogelijke verkla 
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rinJ voor dit resultaat, in overeenstenming met de gehanteerde theore
tische benaderinJ, het grote tijdsintei:val gelegen tussen de beantwoor
dÏDJ van de enquête en de gedragsmetinJ waardoor in de tijd het gedrag 
veramerd kan zijn. Het verdient dan ook aanbevelinJ, an in de uit
voering van sociaal wetenschawelijk orxierzoek met behulp van dit 
theoretische kader, dit voornoe.nrle tijdsinterval zo klein mogelijk te 
houd.en. 
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HOOFIB'IUK 5 RESUilI'ATEN SOIRIFTELIJKE ENOOEI'E 

5 .1 Toelidlt:inJ. 

Voorafgaarxle aan de presentatie van de resultaten :moet worden opgemerkt 
dat door 10 aansluitingen in Plan West niet wordt deelgenomen aan de 
proef. 
De redenen hiervoor zijn voornamelijk: 
a. composteren zelf, 
b. te weinig organisch afval (bejaard.en) en 
c. principieel tegen de proef (2x). 

In de beschrijving van de resultaten blijft het onderscheid tussen de 
onderscheiden steekproefkaders gehandhaafd. 

In de presentatie van de resultaten wordt gebruik gemaakt van verschei
dene beschrijvende en toetsende statistische grootheden. Beschrijving 
van de verdeling van de observaties over de respondenten gebeurt met 
behulp van percentages. Indien van toepassing wordt dit vergezeld van 
het gemiddelde (M) en de standaarddeviatie (St. Dev.) • De standaarddeviatie 
geeft de spreiding van de resultaten rond het gemiddelde weer. Naannate 
de standaard.deviatie een kleinere waarde aanneemt vonnt het gemiddelde 
een betere maat voor de centrale tendentie in de steekproef. Zowel 
percentages als gemiddelde en standaarddeviatie worden altijd bepaald 
over de zgn. ''valide" obsel:vaties, missing waarden worden op generlei 
wijze in de presentatie betrokken. De grootte van het aantal respondenten 
waarop de grootheden zijn gebaseerd ~rdt vermeld onder "N", ook deze 
vezwijst naar het aantal valide obsel:vaties. 

Indien in de tekst percentages worden vermeld zonder steekproef speci
ficatie wordt eerst het percentage uit de steekproef Plan West venneld, 
het percentage wat eventueel hiellla wordt venneld en wat tussen haken 
"()" is geplaatst heeft betrekking op de steekproef Lieshout. 

Waar een, binnen de context van dit onderzoek, betekenisvolle relatie 
tussen twee variabelen wordt aangetroffen, wordt deze bij voorkeur 
gerapporteerd middels een correlatie coëfficiënt: r. De r. neemt waarden 
aan tussen -1.0 en +1.0 en indiceert de mate van lineaire samenhang 
tussen twee variabelen. Naannate r. de waarde + 1 of -1 nadert neemt de 
mate van lijnvonnigheid van de relatie toe. Daar waar het niet m::>gelijk 
is "r" te gebruiken wordt gecontroleerd op samenhang zonder specificatie 
van de vorm van de relatie en wordt gebruik gemaakt van chi-kwadraat (X2). 

Waar relevant, wordt getoetst of geobseI:veerde verschillen of relaties 
statistisch significant zijn. Als toetsende grootheden wordt voorname
lijk gebruik gemaakt van "z" en "t". Middels z wordt getoetst of over
eenkomstige waarnemingen in de steekproeven significant in grootte ver
schillen. Middels t wordt getoetst of er significante verschillen 
bestaan in de gemiddelde waarden op een variabele tussen de steek
proeven. 

Significantie wordt bepaald aan de hand van "p". "P'' representeert de 
kans dat een waargenomen verschil of samenhang toe te schrijven is aan 
toeval. Als grens wordt gehanteerd: p ~ .05 statistisch significant, 
p > .05 niet statistisch significant. 
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5.2 Respms en b:undelirg van de vrageilijst. 

In het kader van de meting T2 werden 400 vragenlijsten verstuurd. Tabel 
5 .1 geeft een overzicht van de verdeling van de retour ontvangen bruik
bare vragenlijsten, verdeeld over de vier gehnllkte vragenlijst varianten. 

Tabel 5 .1 overzicht ven.ierkba.re vragenlii sten over de versdtlllende 
vragenlijst varianten op T2. Cven.rerkbaar/verstuurd) 

Instnictie items Milieubesef Respons 
Steekproefkader staroaard Soc. wenslijkhd. percentage 

Plan West 59/100 54/100 56.5 

Lieshout 47/100 54/100 50.5 

~ uiteirrlelijke bnri.kbare respons anvat 53.3% van het totaal aantal 
verzorrlen vragenlijsten. '!Wee vragenlijsten bleken bij ontvangst niet 
voor ven.ierking in aamnerking te kanen, één was niet ingevuld, de arrler 
was verstuurd naar een school. Tabel 5. 2 geeft een overzicht van de 
verdeling van antwoorden op de vragen naar iooeilijkheid en lengte van 
de vragenlijst. 

Tabel 5.2 Beoordeling van de vragenlijsten. 

~ vragenlijst is te: 

steekproefkader lang :nneilijk 

Plan West 66.4 21.4 

Lieshout 60.8 22.0 

totaal 61.7 N=207 21.6 N=194 

~ neerderheid, 87. 9% (85. 6%) , van de vragenlijsten is ingevuld door 
diegene in het huishouden die het huisvuil buitenplaatst. Er bestaat 
een samenhang tussen de groepen en de sexe van de resporrlent. (Tabel 
5.3). In Plan West werd de vragenlijst hoofdzakelijk door vrouwen 
ingevuld, 70.6%, ten/ijl dit in Lieshout in ongeveer gelijke mate 
gebeurde door mannen en vrouwen. 
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Tabel 5. 3 overzicht verdeling van de sexe van resporrlenten over de
stee.kproeven. 

Steekproef: Plan West Lieshout 

Man 29.4 49.0 

Vrouw 70.6 51.0 

N: 102 96 

Binnen de groep Plan West bestaat een significante samenhang tussen de 
sexe van de resporrlent en diegene die het huisvuil buitenplaats (X2: 
5. 76 df=l p < .05). In het algemeen wordt het huisvuil door vrouwen 
buiten geplaatst en wordt tevens door vrouwen de vragenlijst in:Jevuld. 
Binnen Lieshout bestaat geen significante samenhang ten aanzien van dit 
punt en mag niet gesteld worden dat de ênquete is in:Jevuld door diegene 
die zich het iooest met het huisvuil bezighoudt. 

5. 3 SocicxJenc qraf.isdle kenoerlren. 

Voorwaarde voor het gerechtvaardigd conclusies trekken uit orrlerzoek 
middels een statie group carrparison design, is dat de te vergelijken 
groepen geen verschillen vertonen behalve op het aspect wat als orrler
werp van orrlerzoek fungeert. Uit de verdelin:J van het aantal personen 
over de leeftijdscategorieën per gezin in de orrlerscheiden groepen 
blijkt, in een aantal categorieën, de verdelin:J samenhang te vertonen 
met de orrlerscheiden groepen. Het betreft de categorieën gelegen in het 
ge.bied 26 t/m 45 jr. en de categorie 65 jr. en ouder. (Tabel 5.4). In Plan 
West kanen mirrler gezinnen voor met één of twee personen in de categorie 
26-35 jr. en meer gezinnen met één of twee personen in de categorie 36-
45 jr in vergelijkin:J tot Lieshout. Tevens konen in Plan West minder 
gezinnen voor met één of twee personen in de categorie 65 jr. en ouder 
dan in Lieshout. 
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Tabel 5.4 Verdeling van het aantal personen over leeftijdscategorieën 
per huishouden over onderscheiden groepen. 

Leeftijds- 0 1 2 3 4 5 M st. N 
DEV. 

< 5 jr. IW 84.9 10.4 3.8 - - - .20 .55 106 
lil 76.6 14.9 8.5 - - - .32 .63 94 

6 - 15 jr. 
IW 58.2 15.5 23.6 2.7 - - .71 .92 110 
lil 73.7 9.1 15.2 2.0 - - .46 .82 99 

16 - 25 jr. 
IW 65.5 16.4 15.5 1.8 1.8 0.9 .56 .88 110 
IR 68.7 17.2 10.1 2.0 2.0 - .52 .91 99 

26 - 35 jr. 
IW 80.9 6.4 11.8 - - 0.9 .35 .81 110 

1) IR 58.6 15.2 26.3 - - - .68 .87 99 

36 - 45 jr. 
IW 52.7 11.8 35.5 - - - .83 .93 110 

2) IR 72.7 14.1 13.1 - - - .40 .71 99 

46 - 55 jr. 
IW 67.3 14.5 18.2 - - - .51 .79 110 
lil 80.8 9.1 10.1 - - - .29 .64 99 

56 - 65 jr. 
IW 92.7 2.8 4.6 - - - .12 .45 109 
IR 91.9 6.1 2.0 - - - .10 .36 99 

> 65 jr. 
IW 95.4 3.7 0.9 - - - .06 .27 109 

3) IR 85.9 5.1 9.1 - - - .23 .60 99 

Noot: 1) X2 = 14.24 df = 3, p <.005 
2) X2 = 14.00 df = 2, p <.001 
3) X2 = 7.96 df = 2, p <.05 

De verdeling van het totaal aantal personen per huishouden vertoont geen samen
hang met de onderscheiden groepen. (Tabel 4. 5) 
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Tabel 5. 5 Verdeling van het totaal aantal personen per huishouden 
over de orrlerscheiden groepen. 

Aantal pers. 1 2 3 4 5 6 M St. Dev N 

Plan West 4.8 20.0 22.9 37.1 13.3 1.9 3.40 1.15 105 
Lieshout 4.3 33.3 23.7 22.6 13.9 2.2 3.15 1.21 93 

Noot: X2 = 6.86 elf = 5 p > .05 

Dit zelfde, geen samenhang tussen de orrlerscheiden groepen en gemeten 
kernnerken, geldt voor de verdeling van de waarnemingen met betrekking 
tot de burgerlijke staat (Tabel 5.6) en het hebben van een betaalde 
werkkring voor resporrlent en partner (Tabel 5. 7) 

Tabel 5.6 overzicht verdeling van burgerlijke staat J.?er orrler
scheiden groep. 

Steekoroef Plan West Lieshout 

Gehuwd en samenwonerrl 76.2 72.7 
Gehuwd niet samenwonend 8.6 7.1 
Samenwonend met partner 5.7 7.1 
Gescheiden (niet samenwonend) 2.9 3.0 
Weduwe/weduwnaar 4.8 4.0 
Alleenstaaro;ongehuwd 1.9 6.1 

N 105 99 

X2=2.68 clf=5 p > .05 
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Tabel 5. 7 overzidlt verdeling van het wel of niet hebben van een 
betaalde werkkring voor resporrlent en partner over de 
orrlersc.heiden groepen. 

Resporrlent Partner 
Plan West Lieshout Plan West Lieshout 

wel werkkring 42.7 51.6 74.7 59.8 
geen werkkring 57.3 48.4 25.3 40.2 

N 96 91 87 82 

X2 = 1.16 df = 1 p > .05 X2 = 3.65 df = 1 p >.05 

Tevens bestaat er ten aanzien van de opleiding en het beroep van de 
hoofdkostwirmer geen samenhang tussen de verdeling van de antwoorden en 
de orrlerscheiden groepen. Ten aanzien van de 'WOOnsituatie en het tuinbezit 
bestaat wel een samenhang met de orrlerscheiden groepen. Het meest 
opvallerrle verschil in de 'WOOnsituatie is gelegen in de categoriën: 
"huis in rij" en ''vrijstaarrl" (Tabel 5.8). 

Tabel 5.8 overzidlt woonsituatie per orrlerscheiden groep. 

Woonsituatie Plan West Lieshout 

I3ovenwoning - 1.0 
Huis in rij 40.7 9.4 
'!Wee orrler een kap 40.7 44.8 
Vrijstaarrl huis 0.9 35.4 
Boerderij - 9.4 

N: 108 96 

X2 = 36.97 df = 4 p <.0001 

In beide orrlerscheiden groepen heeft de meerderneid van de responden
ten, 48.6% (53.1%), zowel een voor- als adltertuin. Tevens komt in 
beide groepen op de tweede plaats de "tuin roman" (Plan West: 22.4% en 
Lieshout: 36.5%). F.chter ten aanzien van beide tuinvo:nnen geldt dat de 
proportie in Plan West kleiner is dan de proportie te Lieshout. (Tabel 
5.9) 
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Tabel 5.9 overzicht tuinbezit in de onderscheiden groepen. 

Tuin? Plan West Lieshout 

Geen tuin 5.6 5.2 
Vex:>rtuin 16.8 -
Achtertuin 6.5 5.2 
Vex:>r en Achtertuin 48.6 53.1 
Tuin rondom 22.4 36.5 

N: 107.0 96.0 

NCX>t: X2 = 19.95 df = 4 p < 001 

Uit deze resultaten kamt naar voren dat de onderscheiden groepen als 
niet geheel identiek zijn te beschouwen in hun samenstelling. Verschillen 
ten aanzien van leeftijdsopbouw liggen in de categorie van 26-45 jr. en 
65 jr. en ouder. Ten aanzien van deze laatste categorie mag worden opgemerkt 
dat in de lopende proefnemirg zij vertegenwoordigd zijn in de groep die 
niet deelneemt dex:>r de geringe hoeveelheid aan organisch afval. Ten 
aanzien van de verschillen in woonsituatie en tuinbezit moet worden 
opgemerkt dat deze m:x;Jelijk leiden tot verschillen in waargenomen 
consequenties van het scheiden aan de bron tussen de groepen. Hierbij 
moet vex:>ral gedacht worden aan aspecten geassocieerd met een grotere 
hoeveelheid organisch afval en m:x;Jelijk meer beschikbare ruimte vex:>r de 
plaatsing van de containers in Lieshout. Gezien het gebleken belang van 
ruimtebeslag, dex:>r een extra groene container als vonn van investeringskos
ten onder deelnemers, kan dit verschil leiden tot verschillen in attitude 
en intentievonning. 

5. 4 Gewoontegedrag. 

(Zie tabel 5.10). 
Met uitzondering van het gebruik van de glascontainer en het gebruik 
van voedselresten als diervoedsel vertoont de ongang met huishoudelijk 
afval in beide onderscheiden groepen een overeenkomstig beeld. 
Bij het meerendeel van de respondenten, 52.2% (64.0%), wordt papier- en 
kartonafval vex:>r het grootste deel buiten het afvalcircuit gehouden. 
Niets of het kleinste deel wordt meegegeven op de vuilnisophaaldagen. 
Bij het grootste deel van de respondenten, 72.6% (70.4%), wordt het 
verzamelde papier- en kartonafval opgehaald. 
IX>or de meerdemeid van de respondenten, 90.3% (80.2%), in beide groep
en wordt niets van het huishoudelijk afval gebruikt om zelf compost te 
maken. 
De meerd.emeid van de respomenten, 60. 3% (57 .4%), maakt(e) nooit of 
zelden gebruik van de gemeentewerf of van winkels om probleemstoffen in 
te leveren. 
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'l\.lssen de onderscheiden groepen bestaat een verschil in het gebruik van 
etensresten als diervoedsel. Gesteld kan worden, dat de proportie res
pondenten die etensresten hergebruiken in Lieshout groter is dan in 
Plan West. D:x>r 69. 6% ( 4 7. 6%) van de respondenten wordt niets van de 
etensresten hiervoor gebruikt (z = -6.24 p < .05). 

Tevens bestaat er tussen de orrlerscheiden groepen een verschil in het 
gebruik van de gla5container. Uit de resultaten kant naar voren dat de 
proportie respondenten; 15.0% (38.0%), die geen gebruik maakt van de 
glascontainer in Lieshout significant groter is dan die te Plan West 
(z = -5.13 p < .05). 

Er bestaat een statistisch significante samenhang tussen het gebruik 
van de glascontainer voor de afvoer van het afvalglas en de in het 
orrlerzoek orrlerscheiden attitude ten aanzien van het scheiden van 
huishoudelijk afval. Indien men gemiddeld meer van het afvalglas naar de 
glascontainer brengt, heeft men een positievere attitude ten aanzien 
van het scheiden van huisvuil (object): 

Plan West: r.=.36 p < .0001 N=112, 
Lieshout : r.=.20 p < .05 N=96. 

Voor de samenhang met de attitude ten aanzien van de proef en attitude 
ten aanzien van de scheidingsharrleling geldt dat deze slechts binnen de 
groep resporrlenten uit Plan West significant aanwezig blijft: 

* Naannate men gemiddeld meer van het afvalglas naar de glascontainer 
brengt wordt ook positiever geoordeeld over de proefneming te Li.esh::ut. 
(:r=.36 p < .0001 N=ll2) 

* Naannate men gemiddeld meer van het afvalglas naar de glascon
tainer brengt wordt ook positiever geoordeeld over het zelf schei
den van het eigen huisvuil (:r=.33 p < .0005 N=109). 

Tevens bestaat in de groep Plan West een significante samenhang tussen 
het gebruik van de etensresten en de attitude ten aanzien van het 
scheiden van huisvuil door huishoudens. Deze samenhang kan als volgt 
worden cmschreven: naannate men meer van de etensresten hergebruikt 
wordt negatiever geoordeeld over het scheiden van huisvuil (:r=.15 
p =.05 N=llO). 

Resumé. 

Gezien de inconsistente resultaten ten aanzien van het gebruik van de 
glascontainer en het hergebruiken van etenresten in relatie tot de 
attitude ten aanzien van het scheiden van huishoudelijk afval, worden 
vo:rmen van gewoontegedrag niet gebruikt in het verklaren van attituden 
of intenties. 
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Tabel 5.10 overzicht van orrganq met huishoudelijk afval naar de 
onderscheiden groepen. 

Grootste De Kleinste 
Hoeveelheid: Alles deel helft deel Niets N 

Veevoeder IW 4,4 4,5 0,9 20,5 69,6 112 
gebruik IH 22,8 13,9 3,0 18,8 41,6 101 

1) 

Papier in IW 26,1 17,1 4,5 24,3 27,9 111 
vuilnis IW 20,0 14,0 2,0 20,0 44,0 100 

Gebruik IW 59,3 20,4 0,9 4,4 15,0 113 
glascontai-
ner IH 42,0 8,0 7,0 5,0 38,0 100 

2) 

Ja Gedeeltelijk Nee N 

Zelf composteren IW 4,4 5,3 90,3 113 
IH 8,9 10,9 80,2 101 

Opge- Wegge- Eigen 
haald bracht gebruik Arxiers N 

Arxiere afvoer IW 72,6 10,7 9,5 7,1 84 
papier IH 70,4 14,8 8,6 6,2 81 

Zel-
Nooit den Soms Vaak Altijd N 

Inleveren van 
probleem.stof fen IW 42,3 18,0 21,6 8,1 9,9 111 
bij gemeente of 
winkel IH 48,5 8,9 20,8 7,9 13,9 101 
-------------·----- - -- -

Noot: 1) z = - 6,24 p < .05 
2) z = - 5,13 p < .05 
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5.5Mili~. 

(zie tabel 5.11) 
Ten aanzien van de orrlerscheiden vormen van milieugedrag kan gesteld 
worden, dat de onderscheiden groepen een overeenkanstig beeld vertonen. 
Dcx:>r een geringe meerderheid van de resporxienten, 59.2% (62.4%), wordt 
"sans" tot "altijd" rekening gehouden met de milieuvrierrlelijkheid van 
produkten tijdens het doen van inkopen (z = -. 79 p>.05 ) . F.en minderheid 
van de resporrlenten, 36.3% (35 . 7%), houdt bij het doen van inkopen "sans" 
tot "altijd" rekening met het afval dat de verpakking kan opleveren 
(z =.035 p > .05). Dcx:>r 26.9% (31.3%) van de resporrlenten wordt nooit 
een fosfaatvrij wasmiddel gebnrl.kt (z= -1.08 p >.05). Gemiddeld wordt 
64. 7% (71.8%) van de drankaankqJen, wanneer dit ioogelijk is, gedaan in 
de vonn van statiegeldverpakkingen. Resporrlenten te Lieshout kq::>en een 
groter percentage van hun drank in statiegeldverpakkingen, het verschil 
is echter niet statistisch significant (t =-1.93 df=208 p=.056). 

In beide groepen bestaat een statistisch significante lineaire samen
hang tussen de mate waarin men rekening houdt met afval van verpak
kingen en het betrekken van milieu-overwegingen in de aankoop van 
produkten. Naannate men vaker rekening houdt met het afval wat de 
verpakking kan opleveren houdt men tevens vaker rekening met milieu
overwegingen: Plan West: r=.62 p < .0001 N=ll3, Lieshout : r=. 66 
p < • 0001 N=lOl. 

Resumé. 

Uit de resultaten met betrekking tot de orrlerscheiden vormen van mi
lieugedrag komt naar voren dat de groepen resporrlenten hierin orrlerling 
geen significante verschillen vertonen. Geen van de beide groepen 
resporrlenten geeft in de resultaten een beeld wat duidt op sterke 
milieugerichte overwegingen in aankoop of col'lSlntptie van produkten. 
Positieve uitzorrlering hierop wordt gevonrd door het gebruik van fos
faatvrij wasmiddel. OOOanks een redelijke samenhang tussen milieu
overwegingen en verpakkingsafval komt uit de resultaten niet naar voren, 
dat dit afvalaspect een belangrijke plaats inneemt orrler de milieu
overwegingen die worden gehanteerd bij de aankoop van produkten. 
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Tabel 5.11 overzicht milieugedrag naar orrlerscheiden groepen. 

freauentie Nooit Zelden Sans Vaak Altijd N 

overweeg milieu- IW 24,8 15,9 27,4 27,4 4,4 113 
vrierrlelijkheid 
bij produkt aan- lil 20,8 16,8 31,7 24,8 5,9 101 
koop 

1) 

Houdt rekenin;J IW 44,2 19,5 25,7 8,8 1,8 113 
met afval van 
verpakking lil 43,6 20,8 23,8 8,9 3,0 101 

Gemiddelde Stam.aard-
deviatie N 

Drank aankoop IW 64,7 27,1 109 
in statiegeld 
~erpakking (%) lil 71,8 26,3 101 

2) 

Drank aankoop IW 31,2 25,0 110 
in wegwerp 
~erpakking (%) IH 26,1 24,6 101 

Noot:percentages verwijzen naar proportie van de orrlerscheiden verpak
kingssoorten in de aankoop. N irrliceert het aantal resporrlanten 
waarover de waarden zijn bepaald 

Aantal maal per week 
0 0-1 1 2 3 4 5 6- ..• 

Gebruik van IW 26,9 2,8 4,6 14,8 13,0 12,0 11,0 14,8 
fosfaatvrij (N = 108) 
~ddel lil 31,3 12,5 6,3 12,5 9,4 4,2 8,3 15,6 

(N = 96) 

Noot:l) r: .60 p < .001 N =214 
2) t: -1,93 df = 208 p = .056 
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5. 6 waazgeronen effectiviteit. 

A. Mogelijkheden tot bijdragen. 

Uit een vergelijking van de proporties resporrlenten die een instantie 
of groep aanwijzen als diegene die het meest kan bijdragen aan het 
milieu kanen in volgorde van a:fnelrerne grootte eerxiuidig naar voren: 
"de industrie" , "de mensen zelf" en "de Regering". 

In deze beoordeling, van de mogelijkheden die bestaan voor onderschei
den instanties en groepen om een bijdrage te leveren aan milieuver.:.. 
betering, worden door de neerderlleid van de respon::lenten, 60.8% (69.3%), 
"de mensen , zelf" op een eerste of een tweede plaats geplaatst. (Tabel 
4.12). Gesteld kan worden dat een meerdertleid van de respondenten van 
mening is dat "de mensen zelf" een bijdrage kunnen leveren aan milieu
verbetering. De proportie respondenten die "de mensen zelf" op de 
eerste of tweede plaats plaatsen is echter in Lieshout significant 
groter dan te Plan West ( z=l. 97 p <. 05) • 

Tabel 5 .12 Verdeling van rangordescores ten aanzien van de moae
lij kheid tot een effectieve bijdrage aan milieuverbetering 
(1: kan meest bijdragen, 5: kan minst bijdragen) naar de 
onderscheiden crroeoen. 

Rangorde 
plaats: 1 2 3 4 5 M st.dev. N 

milieuver-
eniging FW 3.9 4.9 11. 7 30.1 49.5 4.16 1.07 103 

IR 5.7 5.7 10.2 22.7 55.7 4.17 1.18 88 

de regering FW 9.8 26.5 29.4 18.6 15.7 3.04 1.22 102 
IR 10.2 19.3 29.5 29.5 11.4 3.13 1.16 88 

de mensen 
zelf FW 31.4 29.4 17.6 11.8 9.8 2.39 1.31 102 

IR 27.3 42.0 8.0 13.6 9.1 2.35 1.27 88 

de gemeente-
lijke overlleid 

FW 0.0 16.7 34.3 35.3 13.7 3.46 0.93 102 
IR 4.5 15.9 38.6 29.5 11.4 3.27 1.01 88 

de industrie 
FW 55.9 23.5 7.8 3.9 8.8 1.86 1.26 102 
IR 53.9 18.0 13.5 3.4 11.2 2.00 1.36 88 

B. Waargenomen inzet. 

Uit de resultaten, voorkomend uit de vraag naar een beoordeling van de 
waargenomen inzet ten aanzien van milieuverbetering van de onderschei
den instanties en groepen, komt naar voren dat de inzet voor het milieu 
door milieuverenigingen als hoogste wordt aangemerkt: 8.05 (8.32) (zie 
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tabel 5.13). Zij worden gevolgd door de gemeentelijke overlleid en de 
regering met respectievelijk een beoordeling van: 5, 70 (5,91) en 5,23 
(5,45). 
Evenals de voorafgaarrle instanties, met uitzondering van de milieu
verenigin:Jen, wordt de waru:genanen inzet van "de mensen zelf" als 
onvoldoende 5,0 (4,96) beoordeeld en neemt een vierde plaats in. De 
inzet voor het milieu door de industrie ontvargt het laagste beoor
delingscijfer: 3,38 (3,76). 

Tabel 5.13 overzicht van gemiddelde beoordeling ten aanzien van 
de inzet voor milieuvert>eterina. 

Gemiddelde Stamaarddeviatie N 
Milieuverenigingen IW 8.05 1.93 102 

IH 8.32 2.00 92 
De regering IW 5.23 2.00 102 

IH 5.45 1.95 93 
De mensen zelf IW 5.00 1.85 102 

IH 4.96 1. 77 93 
Gemeentelijke IW 5.70 1.89 102 
ovel'.heid IH 5.91 1.59 93 
De industrie IW 3.38 1.98 102 

IH 3.76 1.99 94 

Noot: "Rapportcijfers" 1 absoluut onvoldoende 
10 al het mogelijke 

c. Effectiviteit van maatregelen. 

In de beoordeling van het belang van de orrlerscheiden maatregelen, als 
bijdrage gericht op milieuverbetering, wordt huisvuilscheiding gemid
deld als belangrijk beoordeeld (Tabel 5 .14) . Maatregelen in de indus
triële context (luchtvervuiling en afval) worden gemiddeld echter als 
belangrijker beoordeeld. 
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Tabel 5.14 Beooroeeld belam van orrlerscheiden maatregelen gericht 
op milieuverbetering per orrlerscheiden groep. 

Maatregel 
VCXJral 
gericht op 1 2 3 4 5 6 7 M st.dev. N 

- · 
Industriële 
luchtver- IW 1.8 - - 4.6 8.3 21.1 64.2 6.38 1.11 109 
vuilID3 IR . 2.0 4.0 1.0 2.0 7.0 24.0 60.0 6.20 1.40 100 

huisvuil- IW 2.7 6.3 9.0 15.3 7.2 30.6 28.8 5.25 1.71 111 
scheidID3 IR 6.0 4.0 11.0 18.0 13.0 16.0 32.0 5.04 1.85 100 

luchtver- IW 3.7 2.8 2.8 13.0 13.9 19.4 44.4 5.67 1.62 108 
vui1ID3 IR 4.0 4.0 11.0 10.0 13.0 18.0 40.0 5.38 1. 79 100 
dCXJr auto's 

industri-
eel IW 2.8 0.9 0.9 2.8 5.6 19.4 67.6 6.36 1.29 108 
afval IR 5.0 3.0 2.0 3.0 2.0 24.0 61.0 6.10 1.64 100 

NCXJt: 1) onbelangrijk, 7) belangrijk. 

In de beoordelID3 van de groepen op hun ioogelijkheden om bij te dragen 
aan milieuverbeterID3 woroen de ioogelijkheden die de irrlustrie heeft 
als hoogste aangemerkt. Zij wordt gevolgd dCXJr "de mensen zelf" en de 
"RegerID3". Een beooroelID3 van de waargenomen inzet vCXJr milieuverbeterID3 
laat zien dat de inzet van de in::lustrie als laagste wordt beooroeeld. Zij 
worot gevolgd dCXJr "de mensen zelf" en "de regerID3" waarvan de inzet 
in deze volgoroe naar een hogere beoo:rdelID3 gaat. 

HuisvuilscheidID3 wordt als belangrijke maatregel in het kader van 
milieuverbeterID3 gezien. Maatregelen in de irrlustriële context woroen 
als belangrijker beooroeeld. Uit de drie orrlerscheiden aspecten met 
betrekking tot de waargenomen effectiviteit komt naar voren dat vCXJral 
aspecten met betrekking tot de in:lustrie een belangrijke positie innemen 
in het streven naar milieuverbeterID3. 

5. 7 Attib.den. 

(zie tabel 5.15) 

A. Attitude ten aanzien van het object "scheiden aan de bron". 

Een van de in het orrlerzoek orrlersch.eiden attituden is die ten aanzien 
van het "scheiden van huisvuil dCXJr huishoudens", het scheidingsgedrag 
als object. De meeroerneid van de resporrlenten, 91.9% (78. 7%), houdt 
een positieve attituden ten aanzien van het scheiden als object. De 
proportie resporrlenten met een positieve attitude in Plan West, 91.9% 
(78. 7%), is echter statistisch significant groter dan de proportie in 
de groep resporrlenten uit Lieshout (z = 3.51 p <.05). In het orrlerzoek 
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wordt voororrlersteld dat een hoge mate van samenhang bestaat tussen de 
attitude ten aanzien van het "abject scheiden" en de attitude ten 
aanzien van " de harrleling se.heiden". 

Uit de resultaten komt naar voren, dat naannate een positievere attitude 
ten aanzien van het abject scheiden heeft, men tevens een positievere 
attitud,e heeft ten aanzien van de sc.heidingsharrleling wordt gehouden. 
De samèhhan;J vertoont in beide groepen een sterk lineair karakter: 

Plan West: r= .90 p <.0001 N=109, 
Lieshrut : r= .85 p <.0001 N=-93. 

In beide orrlerscheiden groepen bestaat tevens een positieve samenharg 
tussen de attitude ten aanzien van het abject se.heiden en de attitude 
ten aanzien van de proefneming te Lieshrut. Naannate men het abject 
positiever evalueert heeft men een positievere attitude ten aanzien van 
de proefneming: 

Plan West: r=.65 p <.0001 N=lll, 
Lieshout : r=.69 p <.0001 N=-92. 

Deze resultaten staven de in het orrlerzoek gehanteerde voororrlerstelling, 
dat een positieve attitude ten aanzien van de proefneming en ten aanzien 
van de harrleling een positieve samenhang vertonen met de attitude ten 
aanzien van het se.heiden. Tevens bestaat in beide se.heiden groepen een 
zwak lineair verband tussen de attitude ten aanzien van het object 
scheiden en de mate waarin men huisvuilscheiding ziet als belangrijke 
maatregel voor milieu-verbetering. Naannate het belarq van huisvuil
scheiding hoger beoordeeld wordt, heeft men een positiever attitude ten 
aanzien van het scheiden van het afval (zie tevens tabel 5 .14) : 

Plan West: r= .38 p <.0001 N=109. 
Lieshout : r= .41 p <.0001 N=-93. 
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Tabel 5.15 overzicht attitude scores gescheiden inzameling van 
huisvuil per orrlerscheiden groep. 

Attitude Positief 
t.a.v. 1 2 

Scheiden door 
huishouden IW 63,l 28,8 

IH 48,9 29,8 
(1 

Het zelf IW 66,1 24,8 
scheiden IH 42,3 25,8 

(2 

~.IW 69,7 16,5 
vs. rest IH 50,0 20,0 
afval 

Niet-comp. IW 67,3 16,4 
vs. rest IH 47,5 22,2 
afval 

Probl. stof IW 84,7 8,1 
vs. rest IH 64,0 14,0 
afval 

Zelf schei-
den van IW 55,9 17,1 
afval IH 2,4 25,3 

Proefneming IW 67,0 18,8 
lte Lieshout IH 48,5 28,9 

Noot:l) Z = 3,51 p < .05 
2) z = 5,10 p < .05 

Negatief 
3 4 5 

4,5 2,7 0,9 
11,7 4,3 5,3 

5,5 2,8 0,9 
17,5 8,2 6,2 

9,2 2,8 1,8 
19,0 5,0 6,0 

7,3 4,5 4,5 
19,2 2,0 2,0 

2,7 0,9 3,6 
14,0 2,0 6,0 

14,4 9,0 3,6 
17,2 4,0 11,1 

8,9 4,5 0,9 
15,5 4,1 3,1 

B. Attitude ten aanzien van de proefneming. 

N M SD 

111 1,50 0,79 
94 1,87 1,12 

109 1,48 0,80 
97 2,10 1,22 

109 1,51 0,91 
100 1,97 1,20 

110 1,63 1,10 
99 2,03 1,26 

111 1,31 0,87 
100 1,72 1,16 

111 1,87 1,18 
99 2,16 1,32 

112 1,54 0,90 
97 1,85 1,03 

In beide orrlerscheiden groepen houdt de meerderheid van de respon
denten, 85. 7% (77 .3%), een enigszins positieve of positieve attitude 
ten aanzien van de proefneming met gescheiden inzameling van huisvuil 
te Lieshout. Het hebben van een positieve attitude ten aanzien van de 
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proefneming vertoont een statistisch significante samenhang met het 
hebben van een positieve attitude ten aanzien van het zelf scheiden van 
het eigen huisvuil: 

Plan West: r=.67 p <.0001 N=l09, 
Lieshout : r=. 73 p <.0001 N=95. 

Tabel 5 .16 overzicht van verdeling van observaties per groep ten aan
zien van met attituden geassocieerde variaj;?elen. 

Tabel A Beoordeli.rg belëmJ van deelname door zoveel mogelijk 
mensen aan proefneming 

Beoordelim 1 2 3 4 5 M St. dev. N 

Plan West 55,9 33,3 9,0 0,9 0,9 1,58 0,77 111 
Lieshout 38,l 37,l 19,6 4,1 1,0 1,93 0,92 97 

Noot: 1: erg belanJrijk 5: totaal onbelanJrijk 
X2 = 10.02 df. = 4 p <.05 
z = 3,39 p < .05 

Tabel B Beoordeli.rg van de uitspraak "Gescheiden inzameli.rg van 
huisvuil zou verplicht moeten zijn" 

Vernlichtina 1 

Plan West 29,0 
Lieshout 34,0 

Noot: 1: eens 
z =.92 p > .05 

2 

39,3 
29,9 

3 4 

16,8 11,2 
19,6 6,2 

5: oneens 

5 M St. dev. N 

3,7 2,22 1,10 107 
10,3 2,29 1,28 97 

Tabel C Ven1achting ten aanzien van het deelnemen aan daproef 
door de meeste mensen in de buurt 

Ve:rwachtina 1 2 3 4 5 M St. dev. N 

IPlan West 72,2 20,4 3,7 0,9 2,8 1,42 0,84 108 

1: eens 5: oneens 
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Tabel D Verwachting ten aanzien van de intentie tot scheiden van 
huisvuil door arrlere personen in het huishouden 

Verwachting 1 2 3 4 5 M St. dev. N 

Plan West 68,2 23,4 2,8 2,8 2,8 1,49 0,91 107 

Noot: 1: zeker wel scheiden 5: zeker niet scheiden 

c. Attitude ten aanzien van de scheiclimshandelim. 

In beide orrlerscheiden groepen staat de meerderheid van de respon
denten positief tot enigszins positief tegenover het zelf scheiden van 
het eigen huisvuil. F.chter de proportie resporrlenten, 90.9% (68.0%), 
die positief tot enigszins positief staat tegenover het zelf scheiden 
van het eigen huisvuil is in Lieshout significant kleiner dan in Plan 
West. (z= 5.10 p < • 05) . De gemiddelde score met betrekking tot de 
attitude is in Plan West (M=l.47) significant positiever dan die te 
Lieshout (M=2.11). (t = -4.36 df= 157.98 p<.001). 

ReslllOO. 

Uit de resultaten komt naar voren, dat in beide orrlerscheiden groepen 
resporrlenten een positieve samenhang bestaat tussen enerzijds de attitude 
ten aanzien van het scheiden van huishoudelijk afval en arrlerzijds de 
attitude ten aanzien van het zelf scheiden en de attitude ten aanzien 
van de proefneJnÏ.n3'. 

Uit een vergelijking van de proporties respondenten met een positieve 
attitude blijken deze voor de drie onderscheiden attituden in de 
deelnernersgroep groter te zijn dan in de groep niet-deelnemers. Hierbij 
valt vooral op, dat slechts een geringe meerderheid van de niet-deelnemers 
een positieve attitude houdt ten aanzien van het zelf scheiden van het 
eigen huishoudelijk afval. De significante positieve samenhang tussen 
de attitude ten aanzien van het scheiden en de beoordeelde effectiviteit 
van het scheiden is in beide groepen zwak. 

5. 7 .1 Relevante beliefs in de vo:rmi.nJ van de attit:Wen. 

In de ''Iheory of Reasoned Action' v.iordt aangegeven dat veranderingen in 
attituden voortkomen uit veranderingen in relevante beliefs. Het is 
daarom van belang te weten welke relevante beliefs bijdragen aan de 
vorming van de onderscheiden attituden . 

A. Kosten en baten afwegingen. 

In de vragenlijst zijn een aantal uitspraken opgenomen met betrekking 
tot kosten en baten overwegingen die als mogelijke cx>nsequenties van de 
gescheiden inzameling van huishoudelijk afval kunnen worden gezien. Om 
te komen tot inzicht in de orrlerlinge relaties van de mogeliike consequen
ties en om orrlerling niet gecorreleerde constructen te vonnen, die een 
bijdrage kunnen leveren aan de verklaring van de attituden, werd op de 
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uitspraken een factor analyse uitgevoerd. Al vorens te komen tot een 
eindoplossing werden de uitspraken verwijderd, die hoog laden op twee 
of meer factoren en uitspraken die laag laden op alle factoren. In de 
uiteindelijke oplossing werd op grom van de theoretische verwachting 
gekozen voor een vier factoren oplossing (Tabel 5.17). 

De comrrn.maliteit geeft de proportie variantie in een uitspraak aan die 
wordt verklaard door de factor. De factorlading geeft de correlatie 
weer tussen de factorscore en de geobsfilveerde score op het item en 
vonnt zo een waat voor het relatief belang van een item in een factor. 
De vier factoren worden als volgt benoenrl: 

Fl: Collectieve baten, 
F2: Uitvoeringskosten, 
F3: Investeringkosten, 
F4: Verwachtte kosten. 
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Tabel 5.17 Relevante beliefs met betrekking tot kosten en baten ten 
aanzien van gescheiden inzameling van huishoudelijk 
afval.Cfactorladinqen) 

BI.ANC .45 Factorladingen cornnruna-
Fl F2 F3 F4 teit 

Profiteer van 
schoon milieu .83 .70 

Minder bodemver-
ontreiniging .81 .70 

Hergebnti.k van 
grondstoffen .55 .38 

Meer voor- dan 
nadelen .48 .31 

Vert>etert de werk-
gelegenheid .46 .27 

Kost meer inspanning .87 1 .83 
1 

Meer tijd kwijt .78 .75 

Moet meer nadenken .70 .52 1 

' 

Stank in en om 
l 

woning .71 .58 

Meer :ruimte kwijt ' .61 .45 

Stijgen reinigings-
kosten sneller .69 .49 

Na de proef meer ' 
1 geld kwijt aan ge-

meen te .59 .43 1 

1 

Eigenwaarden 3.08 2.14 .84 .66 
Verklaarde vari-
antie 22.0% 15.3% 6.0% 4.7% Tot: 48% 
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om te komen tot inzicht in de vonning van de attituden (bepaling van de 
relevante beliefs) wordt ge.bruik gemaakt van multiple regressie analyse. 
D:x>r middel van multiple regressie analyse is het l'OC)g'elijk relaties 
tussen een set onafhankelijke variabelen (relevante beliefs) en een 
afhankelijke variabele (attitude)te bestuderen, waarbij uitgegaan wordt 
van een lineair model. In de presentatie van de resultaten wordt ge
bruik gemaakt van de volgende groothe:ien: 
* De gestandaardiseerde regressie coëfficiënt, Bèta, representeert het 

relatief belang van de onderscheiden onafhankelijke variabelen in de 
verklaring van de afhankelijke variabele.Hoe hCXJer de Bèta-waarde van 
een factor is in de verklaring van de afhankelijke variabele, des te 
belangrijker is deze factor. De Bèta-waarden zijn tevens onderling 
direct vergelijkbaar. 

* De Tolerance representeert de proportie variantie in de onafhankelijke 
variabele die niet verklaard wordt door andere, in de vergelijking 
opgenonen, onafhankelijke variabelen. Hoe meer de Tolerance de waarde 
1.0 nadert, des te meer vonnt de bijdrage van de onafhankelijke varia
belen een unieke bijdrage inde verklaring van de afhankelijke variabele. 

* Middels de toetsgrootheid "T" wordt getoetst of er een lineaire relatie 
bestaat tussen de onafhankelijke en de afhankelijke variabele. Indien 
het significantie nivo van T kleiner is dan • 05 is de lineaire relatie 
statistisch significant. De samenhang tussen het lineair model en de 
geobserveerde waarden van de afhankelijke variabele wordt weergegeven 
door Multiple R. 

* R-kwadraat geeft de porportie variantie weer die wordt verklaard in 
de afhankelijke variabele door het lineair model. Middels een variantie 
analyse wordt getoetst of tussen de set onafhankelijke variabelen en 
de afhankelijke variabele een statistisch significante lineaire 
relatie aanwezig is. 

B. Attitude ten aanzien van object 'scheiden aan de bron'. 

Binnen de groep respondenten uit Plan west wordt een positieve attitude 
ten aanzien van het object scheiden aan de bron het best verklaard 
door: een positieve beoordeling van de effectiviteit van de huisvuil
scheiding als maatregel voor milieuvert>etering, de investeringskosten 
en de collectieve baten. (Tabel 5.18) 
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Tabel 5.18 Relevante beliefs in de vorrnin:T van de attitude ten 
aanzien van het object 'scheiden aan de bron'(IW). 

-------------------- ---
Onath.varia- Bèta Part. Tole- T Sig.T. 
bel en cor. rance 

Maatregel 
scheiden -.28 -.28 .95 -3.04 p <.005 

Investerings-
kosten -.35 -.35 .99 -3.83 p <.0005 

Collectieve 
baten .26 .25 .95 2.79 p <.01 

Constante 8.83 p <.0001 
------- --------
Var.An. df ss MS Multiple R: .54 
Regressie 3 16.55 5.51 R-kwadraat: .29 
Residu 86 39.94 .46 
F= 11.88 p <.0001 

Uit tabel 5.18 kan het volgende worden afgelezen. De regressielijn 
vertoont een lineaire samenhanJ met de attitude score met een Multiple 
R= • 54 waarbij 29% van de variantie in de attitude score door de regressie 
wordt verklaard. 

In de groep Plan-West vonnen de investeringskosten: stank en niimtever
lies geasscx::ieerd met het scheiden, de belangrijkste factor - met een 
negatief gewicht - in de vorming van de attitude ten aanzien van het 
scheiden. Als tweede belangrijke factor fungeert de mening, dat het 
scheiden een effectieve maatregel is voor milieuverbetering. De collec
tieve baten komen op de derde plaats. 

In de groep Lieshout vonnt de mening, dat het scheiden van huisvuil een 
effectieve maatregel is in milieuverbetering, de belangrijkste factor 
in de vorming van de attitude ten aanzien van het scheiden (Tabel 
5.19). Als tweede belangrijke factor - met een negatief gewicht- fungeren 
de vei:wachte financiële kosten verbonden aan de gescheiden inzameling 
van huisvuil. De collectieve baten verbonden aan het scheiden vonnen de 
factor met het laagste gewicht in de vorming van de attitude. 
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Tabel 5 .19 Relevantie beliefs in de vonning van de attitude ten aanzien 
van het object 'scheiden aan de bron'CIH). 

-------------------------~~~~--~~~~~~~--~~----. 

Onafh.varia- Bèta Part. 'Ible- T Sig.T. 
bel en cor. rance 

Maatregel 
scheiden -.33 -.30 .85 -3.20 p <.005 

Venvachtte 
kosten -.27 -.27 .98 -2.85 p <.01 
Collectieve 

baten .25 .22 .83 2.37 p <.05 

Constante 8.38 p <.0001 
------------ --------------
Var.An. df ss MS Multiple R: .56 
Regressie 3 32.15 10.72 R-kwadraat: .31 
Residu 78 70.09 .90 

F= 11.93 p <.0001 

Uit de resultaten komt naar voren, dat er een lineaire relatie bestaat 
tussen de predictor variabelen en de attitudescore (Multiple R= .56 F= 
11. 93 p < . 0001) . Uit een ve:rgelijking van de onderscheiden groepen 
komt naar voren dat de beoordeelde effectiviteit van de maatregel voor 
milieuverbetering en de collectieve baten een constnlctieve bijdrage 
leveren in de vonning van een positieve attitude ten aanzien van het 
scheiden van huishoudelijk afval. Indien men niet geconfronteerd wordt 
met het daadwerkelijk uitvoeren van het scheidingsgedrag vormen de 
kosten geasscx::ieerd met het scheiden niet de belangrijkste factor. De 
kostenfactor heeft in dit geval tevens een strikt financieel karakter. 
Daadwerkelijk uitvoering geven aan het scheidingsgedrag plaatst het 
kostenaspect naar voren. In dit geval betreft het echter niet de financiële 
kosten. Voor de deelnemers wegen de investeringskosten (stank en 
ruimteverlies) het zwaarst. 

c. Attitude ten aanzien van de proefneming. 

Binnen de groep respondenten uit Lieshout weegt, in de vonning van de 
attitude ten aanzien van de proefneming, het belang van deelname door 
zoveel mogelijk mensen het zwaarst. Er bestaat geen significante in
vloed, binnen een lineair model, van het oordeel met betrekking tot het 
verplichten van de gescheiden inzameling van huisvuil. De tweede factor 
van belang in de vonning van de attitude ten aanzien van de proefneming 
is de attitude die men heeft t.o.v. het object "scheiden aan de 
bron". (Tabel 5.20) 
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Tabel 5.20 Relevante be.liefs in de vonning van de attitude ten 
aanzien van · de proefneming (IH). 

--------------------~ ------ -----
Onafh.varia- Bèta Part. Tole- T Sig.T. 
bel en cor. rance 

Belarg 
deelname .57 .41 .54 6.56 p <.0001 

Scheiden 
verplicht .03 .02 .66 .38 p >.05 

Attitude 
object .30 .22 .54 3.52 p <.001 

constante .92 p >.05 
------ -------

Var.An. df ss MS Multiple R: .81 
Regressie 3 61.47 20.49 R-kwadraat: .66 
Residu 85 31.65 .37 

F= 55.04 p <.0001 

Binnen de groep resporrlenten uit Plan West weegt de attitude ten aan
zien van het object scheiden het zwaarst in de vorming van de attitude 
ten opzichte van de proefneming. (Tabel 5.21). Als tweede belargrijke 
factor fungeert hier ook het belarg wat men hecht aan deelname door 
zoveel mogelijk mensen. Gezien de lage waarden van de tolerances moet 
worden aargenornen dat de onafhankelijke variabelen orrlerling niet 
geheel onafhankelijk zijn. Irrlien de attitudefactor niet wordt opJenornen 
in de regressie blijkt "scheiden verplicht" een bijdrage te vo:rmen in 
de verklaring van de attitude ten aanzien van de proefneming. De 
samenhang die bestaat tussen de verplichting en de attitude ten 
aanzien van de proef wordt binnen het lineair model geheel verklaard 
door de samenhang tussen attitude ten aanzien van het object en 
oordeel ten aanzien van een verplichting. Dit betekent dat het 
oordeel met betrekking tot de verplichting tot het scheiden van 
huishoudelijk afval meer samenhang vertoont met de attitude ten 
aanzien van het object dan met de attitude ten aanzien van de proef-
neming. 
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Tabel 5.21 Relevante beliefs in de vorming van de attitude ten 
aanzien van de proefnem:im (FW). 

--------------------------------------------------
Onafh.varia- Bèta Part. Tole- T Sig.T. 
bel en cor. rance 

Belang 
deelname .23 .18 .60 2.66 p <.01 

Se.heiden 
verplicht .09 .06 .60 1.04 p <.05 

Attitude 
object .52 .39 .58 5.81 p <.0001 

Constante .06 p >.05 
----~~-------------------~~-- -------------
Var.An. df ss MS Multiple R: .74 
Regressie 3 46.51 15.50 R-kwadraat: .54 
Residu 101 39.45 .39 

F= 39.69 p <.0001 

Uit een vergelijking van deze resultaten tussen de onderscheiden groe
pen komt naar voren dat onder de niet-deelnemers (Lieshout) het oordeel 
met betrekking tot deelname van zoveel mogelijk mensen aan de proef
neming het zwaarst weegt in de vonning van de attitude ten aanzien van 
de proefneming. De attitude ten aanzien van het scheiden komt hier op 
de tweede plaats. Zwaarst wegende factor in de vonning van de attitude 
onder de deelnemers (Plan-West) is de attitude ten aanzien van het 
scheiden van afval. In deze groep komt het belang van deelname door 
zoveel mogelijk mensen op de tweede plaats. 

D. Attitude ten aanzien van de scheidingshandeling. 

Binnen de groep respondenten uit Plan West weegt de beoordeling van 
het ongemak 'meer tijd kwijt zijn door het scheiden' het zwaarst in de 
vonning van de attitude ten aanzien van de scheidingshandeling. De 
ongemakken van meer moeten nadenken en meer fysieke inspanning moeten 
leveren, als onderscheiden gedragskosten, dragen in het lineair rncxiel 
niet significant bij aan de verklaring van de attitude. (Tabel 5.22) 
Verder wordt een significante bijdrage in de verklaring van de attitude 
geleverd door de verwachting die men heeft ten aanzien van het scheiden 
van het huisvuil door arrlere huisgenoten en op de derde plaats door de 
beoordeling van de mogelijke bijdrage die de mensen zelf kunnen leveren 
in milietwerbetering. 
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Tabel 5.22 Relevante beliefs in de attitude ten aanzien 
van de scheidingshandeling (:EW). 

Onath. varia- Bèta Part. 'lble- T Sig. T. 
bel en Cor. rance 

kost meer tijd .39 .36 .874 .44 p <.0001 

huisgenoten .31 .29 .88 3.50 p <.001 

bijdrage door 
mensen .17 .17 .97 2.05 p <.05 

constante 1.21 p >.05 

var.an df. ss MS Multiple R: .63 
regressie 3 20.04 6.68 R-kwadraat: .39 
residu 90 31.08 .35 

F = 19.34 p <.0001 

Binnen de groep resporrlenten uit Lieshout vormt, de beoordeling van 
het ongemak wat men orrlervirrlt door meer tijd kwijt te zijn tijdens 
het se.heiden, de enige significante verklarende variabele in de vorming 
van de attitude. (Tabel 5.23). Opgemerkt dient te worden dat de ver
wachting ten aanzien van het se.heiden van het huisvuil door arrlere 
huisgenoten niet gemeten werd in deze groep. In tegenstelling tot de 
resultaten uit Plan West vormt de beoordeling van de mogelijke bijdrage 
van de mensen geen verklarend aspect in de vorming van de attitude. 
Evenals in de resultaten van Plan West vormen de ongemakken van meer 
moeten nadenken enjof meer fysieke inspanning moeten leveren geen 
significante bijdrage aan de verklaring van de attitude binnen een 
lineair mcxlel . 

Tabel 5.23 Relevante beliefs in de attitude ten aanzien van 
de sc.heidingsharrleling (IR). 

Onath. varia- Bèta Part. 'lble- T. Sig. T. 
bel en Cor rance 

kost meer 
tijd .55 .55 1.00 5.96 p <.0001 
constante 3.61 p <.001 

Var.an df. ss MS 
Regressie 1 36.22 36.22 Multiple R: .54 
Residu 84 85.73 1.02 R-kwadraat: .30 

F= 35.49 p< .0001 
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Uit vergelijking van de beide onderscheiden groepen komt naar voren dat 
zowel bij de deelnemers als bij de niet-deelnemers de kostenfactor, 
'het meer tijd kwijt zijn', het belangrijkst is bij de vonning van de 
attitude ten aanzien van de scheidingshan:ieling. Een duidelijk verschil 
tussen de groepen wordt gevomd. door het ontbreken van de factor ''waar
genomen effectiviteit" (de bijdragen die de mensen zelf kunnen leveren) 
in de groep niet-deelnemers in de verklaring van de attitude. Orrlanks 
het gegeven dat een rneerdemeid van de respondenten in deze groep van 
mening is dat "de mensen zelf" een bijdrage kunnen leveren aan milieu
verbetering (zie 5.5) vormt deze menÎnJ geen ondersteunende bijdrage in 
de attitude vonning. Verder is voor de deelnemers het sociale aspect 
van belang, verbonden aan het gedrag van arxiere leden van het huishouden 
ten aanzien van het scheiden van het huishoudelijk afval. 

5. 7. 2 Evaluatie ten aanzien van het sdleiden van al het afval. 

Om na te gaan in hoeverre de evaluatie van het scheiden van het afval 
volgens de in de proef gehanteerde rrethode beïnvloed wordt door de 
evaluaties van de onderscheiden aspecten in het scheiden werden deze 
afzonderlijk gemeten (Tabel 5.15) en in een regressie gebracht rret de 
evaluatie van het scheiden van al het afval. Als predictoren (onaf
hankelijke variabelen) werden de evaluaties gebruikt ten aanzien van: 
het scheiden van corrposteerbaar afval van restafval; het scheiden van 
niet-corrposteei:baar afval van restafval en het scheiden van probleemstof
fen van restafval. Als afhankelijke variabele fungeert het scheiden 
van al het afval. 

In de evaluatie van het scheiden van al het afval weegt het scheiden 
van composteerbaar van restafval het zwaarst. Dit wordt gevolgd door het 
scheiden van probleernstof fen van restafval. Het scheiden van niet
corrposteerbaar- van restafval vormt binnen het lineair model geen signi -
f icante bijdrage in de verklaring van de evaluatie van het scheiden van 
al het afval. (Tabel 5.24) 
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Tabel 5.24 Relatief belang van onderscheiden vo:rmen van schei
ding in de vorming van de evaluatie van het scheiden 
van al het afval CIHl • 

Onafh. varia- Bèta Part. 'Ible- T. Sig. T. 
bel en Cor rance 

Corrposteerbaar 
scheiden van 
rest .57 .27 .22 5.66 p <.0001 

Niet-corrp:>Steer-
baar scheiden 
van rest .20 ,09 .20 1.86 p >.05 

ProbleeJTIStof fen 
scheiden van 
rest .20 .16 .64 3.40 p <.001 

Constante .73 p >.05 

Var. an df. ss MS 
Regressie 3 134.81 44.94 Multiple R: .89 
Residu 95 36.60 .38 R-kwadraat: .79 

F = 116.62 p <.0001 

, 

Binnen de groep respondenten uit Plan West 'WOrdt geen significante 
lineaire bijdrage geleverd aan de verklarin:J van de evaluatie door: 
het scheiden van conp:>Steerbaar van restafval en het scheiden van 
probleemstoffen van restafval. Uitsluiterrl het scheiden van niet
composteerbaar afval van het restafval vormt in het lineaire model een 
significante bijdrage in de verklarin:J. (Tabel 4.25) 
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Tabel 4.25 Relatief belang van orrlerscheiden vonnen van schei
ding in de vorming van de evaluatie van het scheiden 
van al het afval (fW). 

Onafh. varia- Bèta Part. Tole- T. Sig. T. 
bel en Cor rance 

Corrposteerbaar 
scheiden van 
rest .14 .09 .44 1.48 p >.05 

Niet-composteer-
baar scheiden 
van rest .72 .39 .29 6.42 p <.0001 

Probleemstoffen 
scheiden van 
rest -.06 -.04 .52 -.72 p >.05 

Constante 2.96 p <.005 

Var. an df. ss MS 
Regressie 3 90.20 30.07 Multiple R: .79 
Residu 103 55.22 .54 R-kwadraat: .62 

f = 56.08 p <.0001 

Uit vergelijking van deze resultaten tussen de groepen komt naar voren 
dat de beoordeling van het scheiden van al het afval onder de deel
nemers aan de proefneming vooral bepaald wordt door het scheiden van 
niet-composteerbaar afval van restafval. Onder de niet-deelnemers wordt 
de beoordeling vooral bepaald door het scheiden van composteerbaar en 
probleemstoffen van het restafval. 

Een interpretatie van deze resultaten uit een infonnatievei:werkings
gezichtspunt is dat de niet-deelnemers het scheiden percipiëren als 
twee beslissingen die beide een moeilijkheid in zich hebben. De deel
nemersgroep heeft mogelijk op grond van ervaring het onderscheid niet
composteerbaar/restafval centraal gesteld in het scheidingsgedrag. Na 
het maken van dit onderscheid moet het restafval verder onderscheiden 
worden naar composteerbaar of probleernstof wat gezien de geringe over
eenkomst tussen deze fracties aanmerkelijk eerwoudiger is. 

Resullé. 

Als consequenties in een kosten en baten ovei:weging worden door de 
respondenten onderscheiden: 

1. Collectieve baten: profiteer van milieu, schonere bodem, hergebruik. 
2. Uitvoeringskosten: meer inspanning, meer tijd kwijt en meer moeten 

nadenken. 
3. Investeringskosten: stank en meer ruimte kwijt. 
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4. Verwachte kosten: reinigingskosten en meer geld kwijt na afloop van 
de proefneming. 

In de vorming van de oooerscheiden attituden spelen kosten en baten een 
belangrijke rol. Het relatief belang en de aard van de kosten verschilt 
echter tussen de oooerscheiden groepen. and.er de niet-deelnemers aan de 
proef komen de verwachte (financiële) kosten naar voren als tweede 
belangrijke factor in de vonning van de attitude ten aanzien van het 
afval scheiden. Als eerste belangrijke factor oooer de niet-deelnemers 
geldt het oordeel dat de maatregel effectief is. and.er deelnemers komt 
dit effectiviteitsoordeel op de tweede plaats en wordt voorafgegaan 
door de investerings (niet-financiële) kosten. Collectieve baten komen 
in beide groepen op een derde plaats. In de vorming van de attitude ten 
aanzien van het zelf scheiden van het huishoudelijk afval komt in beide 
groepen het kosten aspect "tijd kwijt zijn" als belangrijkste naar 
voren. 

Een oooerscheidem aspect tussen de groepen vormt het oordeel dat "de 
mensen zelf" effectief kunnen bijdragen aan milieuverbetering. Uit
sluiteOO oooer de deelnemers levert dit een bijdrage aan de attitude
vorming. Gezien het belarg van de inbreng van de huisgenoten in het 
afvalscheiden oooer de deelnemers :rroet het afvalscheiden gezien worden 
als een gezinsaangelegenheid. In de vorming van de attitude ten aanzien 
van de proefneming bestaat er tussen de groepen een verschil in de 
bijdrage van sociale en iOOividuele factoren. Vormt oooer niet-deelnemers 
het belarg van deelname door zoveel mogelijk mensen de belangrijkste 
factor. and.er deelnemers wordt de belangrijkste factor gevornrl door de 
individueel gehouden attitude ten aanzien van het afvalscheiden, met 
als tweede belangrijkste factor het belarg van deelname door zoveel 
mogelijk mensen. 

In beide groepen wordt de evaluatie van het scheiden van al het huis
houdelijk afval op een amere wijze verklaard. Onder deelnemers wordt 
deze evaluatie uitsluiteOO verklaard door het oooerscheid niet-compos
teerbaar/restafval. and.er niet-deelnemers wordt de evaluatie vooral 
verklaard door het oooerscheid composteerbaar/rest gevolgd door het 
oooerscheid probleemstoffen/restafval. Dit verschil leidt vanuit een 
infomatieverwerkings optiek tot de verklaring, dat onder de deelnemers 
een hiërarchisch beslissingsproces wordt toegepast waarbij in de beslissing 
eerst bepaald wordt of het item niet-composteerbaar is. Dit leidt ertoe 
dat in de presentatie van de scheidingsregel vooral deze categorie 
aam.acht :rroet krijgen. De resultaten suggereren dat deelname aan een 
proef op vrijwillige basis, leidt tot een verhoogde bereidheid tot het 
accepteren van een verplichting. Nader onderzoek ten aanzien van dit 
aspect verdient aanbeveling. 

5.8 SUbjectieve Norm. 

De SUbjectieve No:rm ten aanzien van het zelf scheiden van het eigen 
afval wordt bepaald uit de sociale nonn en de motivati on to comply. 
Berekening van de SUbjectieve Nonn gebeurt middels een lineair corrpen
satoire produktscore. Hierin hebben de motivation to c:omply score en de 
sociale nonn score een gelijk gewidlt in de vo:rming van de SUbjectieve 
Nonn. De som van de produktscores over de referentie personen wordt 
over het gehele bestand ongezet in een 6-puntsschaal met een interval 
karakter. (tabel 5.26). 
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Tabel 5.26 Verdeling van SUbjectieve Nonn waarden in de onderschei
den groepen. 

SUbjectieve Nonn 

1 2 3 4 5 6 M St. Dev. N 

Pl. West 
Lieshout 

9.0 9.0 11.0 10.0 37.0 24.0 4.29 1.60 
13.3 2.z 14.4 16.1 26.1 26.1 4.21 1.66 

Noot: 1: lage SUbjectieve Nonn, 6: hoge SUbjectieve Nonn. 
z = .19 P>>.05 

100 
90 

Uit de verdelin;J komt naar voren dat in beide groepen de meerdemeid 
van de respondenten, 71.0% (70.1%), een hoge SUbjectieve Nonn ervaart 
ten aanzien van het volgens de regels scheiden van het huishoudelijk 
afval. 

5.9 Uitvoerirg van het sdleidiJç:gethag. 

(zie tabel 5.27 en tabel 5.28) 
Een kleine meerdemeid van de respondenten, 62.1% , stelt, dat zij tot 
op het moment van de ontvangst van de ênquete eniaar gestreefd hebben 
het huisvuil strikt volgens de regels te scheiden. De gedragsrnetin;J, 
gebaseerd op de inhoud van de geselecteerde containers, geeft geen 
aanleidin;J tot de conclusie, dat de deelnemende respondenten het huisvuil 
niet volgens de regels scheiden. Een rrogelijke verklarin;J voor deze 
inconsistentie is het grote tijdsintel:val gelegen tussen invullen van 
de enquête en de uitvoerin;J van de gedragsrnetin;J. Tevens stelt de 
meerdemeid van de respondenten, 72.6%, binnen Plan West dat zij nooit 
moeilijkheden hebben ondervonden in het scheiden van het afval. 
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Tabel 5.27 overzicht beoordeling van scheidingsgedrag tot nu 
(Plan West). 

Scheiden 
volgens 
de regels 

1 2 3 4 5 6 7 M St.dev. N 

uitgevoerd 18.9 7.2 3.6 8.1 6.3 21.6 34.2 4.78 2.34 111 

Nooit 
moeilijk- ,, 
heden met 
het schei-
den 2.7 2.7 10.6 11.5 17.7 23.0 31.9 5.35 1.61 113 
~~----~-~-~~~~·~·~~-~~~~--~~~----~------~·-

Noot: 1: helemaal mee oneens, 7: helemaal mee eens. 

In de verklaring van de gedragsuitvoering spelen de onderscheiden 
attituden of de SUbjectieve Nonn geen rol. Belangrijkste factor in de 
verklaring wotdt gevo:ard door het oordeel, dat "de mensen zelf" kunnen 
bijdragen aan milieuverl:>eterin;J. Gevolgd door het oordeel dat afval
scheiden een effectieve maatregel voor milieuverl:>eterin;J vonnt en de 
mate waarin men stelt moeilijkheden te hebben ondervonden in het schei
den van het afval. (Bèta respectievelijk: .42; .22; .20 significantie t: 
.04; .03; .05, Variantie analyse regressie: F= 2.79 p .03 Multiple R: 
. 33 R-kwadraat: .11) 

5 .10 Acoeptatie van verantwooJ:dinJ. 

In beide onderscheiden groepen respondenten wordt door de meerde:rheid 
van de respondenten, 60.0% (53.0%), de industrie aangewezen als diegene 
die verantwoordelijk is voor de venninderin;J van de hoeveelheid te 
storten afval. ( z= 1, 29 p > • 05) . De proportie respondenten die de 
consument verantwoordelijk achten voor de venninderin;J van de hoeveel
heid te storten afval, is in Lieshout significant groter dan in Plan 
West ( z= -2.21 p < .05). De minde:rheid van de respondenten, 7.1% (9.6%), 
acht zichzelf hiervoor in hoofdzaak verantwoordelijk. (z=. 78 p > .05) 
(zie tabel 5.28). 
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Tabel 5.28 Beoordeling hoofdverantwoordelijke en hoofdschuldiqe 
ten aanzien van respectievelijk het venninderen van 
storten en veroorzaken van milieuproblemen. 

Vennindering 
stort door: OVerheid Irrlustrie Consument 1) Mijzelf N 
--------------------~·~-----~~----·~--------~-----------------
Plan West 18.8 
Lieshout 15.7 

Verantwoordelijk voor 

60.0 
53.0 

7.1 
9.6 

85 
83 

milieuproblemen: OVerheid Industrie Autoverkeer Consument N 

Plan west. 
Lieshout 

7.9 
10.6 

Noot: 1) Z = -2.21 p < .05 

75.3 
74.1 

0.0 
3.5 

16.9 
11.8 

89 
85 

Als hoofdverantwoordelijke voor het ontstaan van de milieuproblemen 
wordt door de meerderheid van respondenten, 75.3% (74.1%), de industrie 
aangemerkt. Proportioneel gezien volgt op de tweede plaats de consu
ment. De beoordeling wie verantwoordelijk is voor de vennindering van de 
hoeveelheid te storten afval, de respondent of een ander dan de respon
dent, vertoont in beide groepen een statistisch significante samenhang 
met het aanwijzen van een hoofdverantwoordelijke voor de milieuproble
men. Wanneer men niet de consument als oorzaak ziet in het ontstaan van 
milieuproblemen wordt een ander dan de respondent zelf verantwoordelijk 
gesteld voor de vennindering van het storten van afval (r.49 p < .0001 
N=153). 
om een rnogelijk uitgebreider inzicht te verkrijgen in aspecten die een 
rol spelen in het accepteren van de verantwoording, wordt een index 
berekend. Deze index geeft het verschil weer tussen de inschatting die 
men maakt met betrekkinJ tot de rnogelijkheden die instanties of groepen 
bezitten om effectief te kunnen bijdragen aan een doel (Potentieel 
genoenrl) en de waargenomen inzet die de instantie of entiteit vertoont 
ten opzichtte van dat doel (Inbreng genoenrl). 

Als verduidelijkend voorbeeld: Milietwerenigingen danken en ontlenen 
hun bestaan aan vrijwillig lidmaatschap van de leden en zijn gericht op 
milieuproblematiek. De leden betalen voor het lidmaatschap zonder 
directe individuele opbrengst en de vereniging streeft een doel na dat 
het algemeen belang dient. De waargenomen inzet van de vereniging zal 
relatief hoog zijn: Inbreng. Anderzijds is de effectiviteit van de 
vereniging beperkt door een rnogelijk gebrek aan fondsen, politieke 
steun en pressiemiddelen. Het Potentieel zal relatief laag zijn. De 
industrie heeft in diezelfde milieucontext een hoog Potentieel: men 
beheerst het produktieproces en de technologie om dit aan te passen aan 
milietwereisten. De Inbreng is echter mogelijk laag: eventuele posi
tieve inspanningen gericht op het milieu worden mogelijk minder snel 
waargenomen. Indien de Inbreng lager is dan het Potentieel neemt de 
index (PI) in dit onderzoek een negatieve waarde aan; er wordt minder 
inspanning verricht dan mogelijk is en er is ruimte voor extra inspanning. 
Indien de Inbreng hoger is dan het potentieel neemt de index een 
positieve waarde aan; er wordt meer inspanning verricht dan mogelijk-
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heden worden toegeschreven. (Zie tabel 5.29 ) • Verwacht wordt dat een 
samenhang bestaat tussen de PI-scores van een instantie of een groep en 
het toewijzen van de verantwoording voor het ve.rrni.roeren van de hoe
veelheid te storten afval. 

Zowel ten aanzien van "de mensen zelf" als bij "de industrie" wordt een 
significante samenhang aanJetroffen. Deze samenhang kan als volgt 
worden ongeschreven: iniien men de industrie verantwo:>rdelijk acht voor 
het ve.rrni.roeren van de hoeveelheid te storten afval wordt tevens een 
negatieve PI-score aangetroffen. Het verantwo:>rdelijk stellen van de 
industrie hangt dus samen met het oordeel dat de inzet kleiner is dan 
de mogelijkheden. (r= .17 p < .05 N= 155) 

PI 

4 
3 
2 
1 
0 
-1 
-2 
-3 
-4 

N 
~ 
SD 

Tabel 5. 29 Verdeling van PI -scores voor orrlerscheiden instanties 
in de bijdragen aan m.ilieuverl:>etering. 

Milieu- Rege- de mensen Gemeente Irrlustrie 
verenig. ring zelf 

25.1 .6 
31.8 3.3 2.8 3.9 
23.5 13.3 3.9 18.8 2.8 
10.6 19.9 14.6 28.7 7.2 
6.1 28.7 15.7 30.4 7.8 
2.8 17.7 30.3 13.3 17.8 

9.4 22.5 3.3 21. 7 
7.2 6.7 .6 24.4 

.6 3.4 .6 18.3 

179 181 178 181 180 
-2.5 .4 .9 -.7 2.0 
1.3 1.5 1.5 1.3 1.6 

Voor de mensen zelf is de samenhang op gelijkwaardige wijze te beschrij
ven: indien men zichzelf verantwo:>rdelijk stelt voor het ve.rrni.roeren 
van de hoeveelheid te storten afval wordt een negatieve PI-score aan
getroffen. Het accepteren van de verantwo:>rding hangt dus samen met het 
oordeel dat de inzet kleiner is dan de mogelijkheden. (r=.22 p < .005 
N= 153) . Irrlien deze samenhang gecontroleerd wordt voor de groepen is 
slechts in de groep respondenten uit Plan West de samenhang nog significant: 

ReSlnné. 

Plan West: r=.32 P < .005 N= 79, 
Lieshout : r=.14 P > .05 N= 74. 

Uit de resultaten komt naar voren dat vooral de industrie aangewezen 
wordt als hoofdverantwoordelijke voor het ontstaan van milieuproblemen. 
I n aansluiting hierop wordt, overeenkomstig de theoretische verwachting, 
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de industrie aangewezen als hoofdverantwoordelijke voor het vermirrleren 
van de hoeveelheid te storten afval. Dit resultaat kan als consistent 
worden gezien met de bevindingen ten aanzien van de waargenomen ef f ec
ti vi tei t. Nadere beschouwing van de waargenomen effectiviteit in relatie 
met het toewijzen van de verantwoording toont aan dat het toewijzen van 
de verantwoording samenhang vertoont met de waargenomen effectiviteit. 
ZCMel voor "de industrie" als voor "de mensen zelf": geldt dat indien 
zij zich in het oordeel van de resporrlent minder inzetten dan mogelijk 
gedacht wordt, zij verantwoordelijk worden gesteld voor het vermirrleren 
van de hoeveelheid te storten afval. Uit eerder resultaat komt 
naar voren dat persoonlijke acceptatie van hoofdverantwoo:rding geen 
noodzakelijke voo:rwaa:rde vonnt voor het ten uitvoer brengen van het 
afvalscheiden. 

Geconcludeerd wordt dat het toeschrijven van verantwoordelijkheden 
samenhangt met beliefs over oorzaken, waarorrler het oordeel dat minder 
inzet wordt betoom dan mogelijk is. Maar dat het afschuiven van de 
hoofdverantwoording niet impliciet het verwerpen van een vo:rm van 
persoonlijke verantwoording betekent. 

5.11 Gedragsintenties. 

(zie tabel 5.30) 
A. Korte termijn intentie. 

F.en kleine meerderheid van de resporrlenten, 66.4%, uit de groep Plan 
West geeft aan, het huisvuil strikt volgens de regels te willen blijven 
scheiden gedurende de proefperiode. 

Tabel 5.30 Gedragsintenties ten aanzien van het zelf gescheiden 
aanbieden van het huisvuil. 

Oneens 
-----------------------------------------------

Korte termijn 
intentie Plan 
est 1) 

e termijn 
intentie 2,3) PW 

IR 

Noot: 

1 2 3 4 5 6 7 N M S.D. 

17.7 5.3 7.1 3.5 6.2 20.4 39.8 113 4.96 2.34 

4.5 1.8 3.6 6.4 6.4 17.3 60.0 113 6.0 1.64 
4.1 o.o 2.1 19.6 11.3 17.5 45.4 97 5.7 1.58 

1) "In ben vast en zeker van plan om tot het einde van de proef het 
huisvuil strikt volgens de regels te scheiden." 

2) PW: "Irrlien na afloop van de proef wordt gevraagd het huisvuil 
volgens deze methode te blijven scheiden dan zal ik daar zeker aan 
mee blijven doen." 
IR: "Irrlien mij gevraagd zou worden het huisvuil van mijn huis
houden gescheiden aan te bieden, dan zou ik er naar streven de 
scheiding volgens de regels uit te voeren." 

3) z = 2.13 p. < .05 
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Middels multiple regressie analyse wordt vastgesteld dat de korte ter
mijn intentie in Plan West hCXJfdzakelijk wordt bepaald dCXJr de mate 
waarop tot het moment van de meting het scheiden wordt uitgevoerd 
volgens de regels (Tabel 5.31). 

Tabel 5. 31 Verklarerxie factoren ten aanzien van de korte termijn 
intentie in Plan WeSt. 

Onafh. varia- Bèta Part. Tole- T.Sig. T. 
bel en Cor. rance 

Acceptatie 
verantwoording -.25 -.24 .89 -2.60 <.05 

Attitude se.hei-
dingsharrleling -.30 -.29 .95 -3.13 <.005 

Plaatsbeslag 
groene cont. .19 .18 .89 1.92 =.057 

Constante 13.12 <.0001 

Inclusief "se.heiden t/rn nu":* 

Acceptatie 
verantwoording -.15 -.14 .88 -2.50 <.05 

Attitude 
sc.heidingharrlelg -.13 -.13 .91 -2.31 <.05 

Plaatsbeslag 
groene cont. .05 .04 .86 .81 >.05 

Scheiden t/rn nu .77 .75 .94 13.57 <.0001 

Constante 4.62 

Var. an df. ss MS 
Regressie 4 405.28 101.32 Multiple R: .83 
Residu 103 185.49 1.80 R-kwadraat: .67 

F = 56.26 p < .0001 

NCXJt:* R-kwadraat toename: .56 F-verarrlering: 184.22 p <.0001 

Uit de resultaten komt naar voren, dat het scheidingsgedrag zoals dit 
is uitgevoerd tot het moment van de ênquete-afname het zwaarst weegt in 
de vorming van de korte tenni. jn intentie. Deze factor wordt gevolgd 
dCXJr acceptatie van de verantwCXJrding en op de laatste plaats dCXJr de 
attitude ten aanzien van de scheidingshandeling. Indien men het gedrag 

70 



niet betrekt in de verklari.rg van de korte tennijn intentie weegt de 
attitude ten aanzien van de handeli.rg het zwaarst in de intentievonning 
gevolgd door de acceptatie van de verantwoordi.rg. 

Het algemeen oordeel ten aanzien van het inzamelsysteem en de factor 
"plaatsbeslag" van de groene container vonnen geen relevante factoren 
in de vonning van de korte tennijn intentie. Indien besloten is op 
enigerlei wijze vorm te geven aan het eigen scheidi.rgsgedrag dan wordt 
gekozen voor het aanhouden van deze vorm van afvalscheiden gedurende de 
proefperiode. Onrlat geen directe vergelijkin;J mogelijk bestaat met een 
eerdere metin;J van deze groep, kan niet direct worden bepaald of de 
attitude aan het gedrag vooraf gaat of dat het ten uitvoer brengen van 
het gedrag heeft geleid tot de vonning van de attitude. 

B. Lange tennijn intentie. 

lange tennijn intentie Plan West. 

De meerderheid van de respondenten, 83. 7%, stelt mee te blijven doen 
aan het scheiden van het huisvuil na afloop van de proef, volgens de nu 
beproefde methode. Deze proportie is statistisch significant groter 
dan de proportie respondenten uit Lieshout, 74.2%, die stelt het huisvuil 
te gaan scheiden volgens de regels irrlien dit zou worden gevraagd 
(z = 2.13 p < .05). 

Binnen de groep, Plan West, bestaat tussen de attitude die men houdt 
ten aanzien van het zelf scheiden en de lange tennijn intentie een 
statistisch significante samenhang. Naannate de respondenten een p:sitietJere 
attitude hebben, wordt de lange tennijn intentie sterker onderschreven 
(r=. 79 p <.0001 N=106). De sterkte van dit lineaire verband wordt 
niet significant beïnvloed door de mate waarin men stelt tot nu toe 
volgens de regels te hebben gescheiden: 

Scheiden volgens de regels: r=.85 p <.0001 N=31, 
Niet volgens regels r=.75 p <.0001 N=65. 
(z=l.49 p > .05). 

In de verklari.rg van de lange termijn intentie in Plan West speelt de 
SUbjectieve Norm geen significante rol. Als belangrijkste factor fungeert 
de attitude ten aanzien van de scheidingshandelin;J. Een positieve 
attitude draagt bij aan het ontwikkelen van een constructieve lange tennijn 
intentie (Tabel 5.32). 

Een tweede factor van belang betreft de discrepantie score PI met 
betrekki.rg tot "mensen zelf". Hieruit komt naar voren dat naannate men 
meer van menin;J is, dat de inzet die men heeft gerin;Jer is dan de moge
lijkheden, wordt de lange termijn intentie sterker onderschreven. 
Indien men de attitude niet in de verklari.rg betrekt, weegt bij de 
vonning van de lange tenni jn intentie het oordeel het zwaarst dat de 
deelnemers hebben over het inzamelsysteem. Op grond van dit gegeven 
wordt geconcludeerd dat het oordeel met betrekking tot het inzamelsysteem 
meer samenhang vertoont met de attitude ten aanzien van de scheidings
handelin;J dan met de lange termijn intentie. 
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Tabel 5. 32 Verklarende factoren ten aanzien van de lange termijn 
intentie in Plan West. 

Onafh. Varia- Bèta Part. Tole- T.Sig. T. 
bel en Cor. rdl'lCe 

Discrep. score .26 .23 .78 2.52 <.05 

Oordeel inza-
melsyst. -.40 -.36 .78 -3.95 <.0005 

Constante 15.85 <.0001 

Inclusief "attitude handelino":* 

Discrep. score .17 .14 .76 2.37 <.05 

Oordeel inzamel-
systeem -.09 -.08 .65 -1.23 >.05 

Attitude han-
deling -.71 -.61 .73 -9.99 <.0001 

Constante 25,69 <.0001 

Var. an df. ss MS - ie 3 160.94 53.64 Multiple R: .84 
~ J 

Residu 79 67.01 .85 R-kwadraat: .71 
F = 63.29 p <.0001 

Noot: * R-kwadraat toename: .37 F-verandering: 99.91 .p <.0001 

lange termijn intentie Lieshout. 

De meerderheid van de :resporxlenten, 74.2%, orxlerschrijft de intentie 
te hebben het huisvuil van het huishouden strikt volgens de regels te 
scheiden irxlien dit gevraagd zou worden. Binnen deze groep resporxlen
ten, Lieshout, bestaat een positieve samenhang tussen de attitude ten 
aanzien van het zelf scheiden en de lange termijn intentie. Het houden 
van een positiever attitude corresporxleert met het sterker orxlerschrijven 
van de intentie tot scheiden 
(r=.58 p <.0001 N=95). 

Deze samenhang wordt beïnvloed door de acceptatie van de verantwoording. 
Binnen de groep resporxlenten die zichzelf niet verantwoordelijk achten 
voor de vennindering van de hoeveelheid te storten afval, wordt de lange 
termijn intentie sterker orxlerschreven naannate men een positievere attib.rle 
heeft ten aanzien van de scheidingshandeling. 
(r=.64 p < .001 N=71). 
Binnen de groep die zichzelf als verantwoordelijk aarnnerkt bestaat 
geen statistisch significante lineaire samenhang 
(r=. 33 p=. 20 N=8) • 
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Tabel 5.33 Relevante factoren in de vonnirg van de lange tennijn 
intentie te Lieshout. 

---------------------------------------
ünafh. variabelen 
·---------
Discrepantie score 

SUbjectieve Nonn 

Attitude harx:leling 

Constante 

ar.an. 
Regressie 
Residu 

Bèta 

-.17 

-.25 

.55 

df 
3 
75 

F = 22.27 p < .0001 

s.s. 
78.29 
87.89 

Part. Cor. Tolerances T Sig.T. 

-.16 

-.24 

.53 

MS 
26.10 
1.17 

.97 

.96 

.94 

-1. 96 =. 053 

-2.90 <.005 

6.32 <.0001 

4.17 <.0005 

Multiple R: .69 
R-kwadraat: .47 

In de verklaring van de lange tennijn intentie te Lieshout weegt de 
attitude ten aanzien van de scheidingsharrleling het zwaarst. Ook de 
SUbjectieve Nonn en de discrepantiescore PI ten aanzien van "mensen 
zelf" vonnen een significant deel van de intentie. Naannate men de 
SUbjectieve Nonn ervaart in de richting van het gedrag dat moet worden 
uitgevoerd, wordt de lange tennijn intentie sterker onderschreven. Uit 
de PI-score ten aanzien van "mensen zelf" komt naar voren, dat wanneer 
de inzet als lager beoordeeld wordt dan de IOCJgelijkheden, de lange 
tennijn intentie positief wordt ondersteund. 

Uit een vergelijking van de resultaten ten aanzien van de lange tennijn 
intentie tussen de beide groepen komt naar voren dat in de vorming van 
deze intentie in beide groepen de attitude ten aanzien van de scheidingshan
deling het zwaarst weegt. Onder de niet-deelnemers vonnt een sociale 
factor (de SUbjectieve No:nn, ten aanzien van het scheiden) de tweede 
belangrijke factor in de verklaring van de lange tennijn intentie. Dit 
in tegenstelling tot de deelnemers waarbij deze factor geen rol speelt. 
In beide groepen vonnt het oordeel dat "de mensen zelf" zich minder inzetten 
dan 100gelijk is, een relevante factor in de vorming van de lange tennijn 
intentie. 

ReslDné. 
Voor de vorming van de lange tennijn intentie, afval gaan scheiden 
indien dit gevraagd wordt, is onder niet-deelnemers de attitude ten 
aanzien van het zelf afvalscheiden van belang. Dit indiceert dat een 
positieve attitude vooraf gaat aan de uitvoering van het gedrag. Deze 
factor wordt gevolgd door de Subjectieve Norm en het oordeel dat "de 
mensen zelf" zich minder inzetten voor het milieu dan IOCJgelijk zou zijn. 
Gesteld kan worden dat een positieve attitude ten aanzien van het zelf 
scheiden en een ervaren sociale druk bijdragen aan de initiële inten
tievorming om deel te nemen aan afvalscheiden. 

In de vorming van de intentie tot het continueren van de deelname aan 
de proefneming vonnt het scheidingsgedrag wat zich gedurende de proefperiaie 
heeft ontwikkeld de belangrijkste factor. Indien deze factor buiten 
beschouwing wordt gelaten, vonnt de attitude ten aanzien van het zelf 
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afvalscheiden de belangrijkste factor, op de tweede plaats gevolgd door 
de acceptatie van de verantwoording. Aspecten met :betrekking tot het 
inzamelsysteem spelen in de vorrnin:J van deze korte termijn intentie geen 
significante rol. Aspecten met :betrekking tot het inzamelsysteem spelen 
in de vorrnin:J van de lange termijn intentie omer deelnemers wel een 
significante rol. Het negatief effect hiei:van wordt in de aanvangsfase 
gecorrpenseerd door de positieve attitude ten aanzien van het zelf 
afvalscheiden. 

5 .12 Voorlidrt:in.J. 

A. Algemeen. 

In :beide groepen was de meerderneid van de respomenten, 80.2% (60.2%), 
voor de start van de proef be.leem met de aanvang van de proef (ta:bel 5. 34) • 
IX>or respomenten uit Plan West worden als de :belangrijkste informatiebron 
ten aanzien van de gescheiden inzameling van huisvuil spontaan aangemerkt: 
de gemeente, documentatie, de voorlichtingsavom, dagbladjkrant en de 
'Afvalkrant'. Respomenten uit Lieshout noemen spontaan als :belangrijkste 
informatiebron: Dagblad/krant, 'De Ruif', vriemen en het ontvangen van 
de enquête. 

Ta:bel 5. 34 overzicht voorlichti.m: bekerrlheid met start van prrefn:min::J 
en belangrijste informatiebron met :betrekking tot het 
gescheiden inzamelen van huisvuil. _______ , _________ __, 

Plan West Lieshou 
--------------------~---~-------
Percentage repomenten bekend met de 
start van de proef 

Belangrijkste informatiebron m.b.t. 
het verzamelen van huisvuil 

Gemeente(lijk schrijven) 
DagbladjKrant 
Voorlichtingsavom 
Documentatie 
School, -krant 
T.V. 
Buren 
Vriemen 
Familie 
'Groen Lieshout' 
'De Ruif' 
'Gemerts Nieuwsblad' 
'Afvalkrant, 
'Helmoms dagblad' 
Vakliteratuur 
Milieuliteratuur 
'Werkgroep Afval' 
Zien van containers 
Ontvangst enquête 
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80.2 
(N=lll) 

60.2 
(N=98) 

Frequentie 
Plan West Lieshou 

--------
53 5 

8 14 
10 
12 3 

2 5 
1 

2 
8 
4 
2 

10 
1 

5 
1 

1 
1 1 
1 

3 
6 



Gezien de algemene aandui~ dagbladjkrant in combinatie met de 
verscheidenheid in specifiek met naam genoenrle bronnen, mag gesteld 
worden dat de benadering van de voorlichting middels een breed scala 
van kanalen succesvol is in de vonning van bekerrlheid rorrl de gescheiden 
inzameling van huisvuil orrler niet-deelnemers. De mirrlerheid van de 
resporrlenten, 18. 8%, uit Plan West geeft aan dat door één van de gezinsleden 
een van de voorlichtingsavorrlen is bezocht. De meerderheid van de 
resporrlenten, 94.5%, uit Plan West geeft aan de afvalkrant gelezen te 
hebben (tabel 5.35). 

Als doelstellingen van de voorlichting zijn geformuleerd; het motiveren 
van deelnemers en het orrlersteunen van het aanleren van het nieuwe 
scheidingsgedrag. Gezien de aangetroffen relaties tussen het lezen van 
de afvalkrant en weten hoe te scheiden (r. = .33 p < .005 N=l09) en het 
weten waarom te scheiden (r. = • 27 p < . 005 N=106) , mag gesteld worden 
dat aan beide doelstellingen wordt voldaan. 

B. Attitude effect. 

In de voorlichting wordt het rnotivationele aspect gekoppeld aan de 
betekenis voor het milieu. Van belang bij de vonning van attituden en 
intenties, worden vooral aspecten ten aanzien van waargenomen effecti
viteit van belang geacht. Uit de resultaten komt naar voren dat naarnate 
de uitspraak dat men weet waarom het afval gescheiden moet worden men 
tevens: 

- de bijdrage die de mensen zelf kunnen leveren aan milieuverbete
ring hoger ingeschat (r. = .17 p < .05 N =100), 

- het belang van de maatregel "huisvuilschei~" als bijdrage in 
milieuverbetering hoger ingeschat (r.= .25 p <.01 N =107). 

Gezien de significante relaties wordt gesteld, dat ten aanzien van het 
vormen en orrlersteunen van attituden en intenties de voorlichting aan 
de doelstelling beantwoordt. Hierbij wordt nogmaals benadrukt, dat het 
oordeel ten aanzien van de mogelijke bijdrage die de ''mensen zelf" 
kunnen leveren, orrler de deelnemers een significante bijdrage levert in 
de verklaring van de attituden, hetgeen niet het geval is bij de niet
deelnemers. 

Tabel 5.35 overzicht voorlichtim (Plan West): lezen van afval
krant,bezoek voorlichtimsavorrl. 

Ja Nee N 
------~-----~-~-~~--------------------1 

Bezoek voorlichtingsavorrl 
door gezinslid 18.8 81.2 112 

----------------------
Afvalkrant gelezen 94.5 5.5 110 

------------------
Door de afvalkrant wist ik precies: 

1 2 3 4 5 

hoe te scheiden 48.2 38.4 11.6 1.8 ~ 
a:rom te scheiden 42.2 39.4 18.3 -

M St.dev. N 

1.67 0.75 
1.76 0.74 

112 
109 

---------------------
.Noot: 1: mee eens, 5: mee oneens. 
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c. Taakkennis. 

F.en van de doelstellingen van de voorlichting is het ondersteunen van 
het nieuw aan te leren scheidingsgedrag. Naannate de uitspraak dat men 
weet 'hoe te scheiden' sterker wordt orrlerschreven stelt men minder 
moeilijkheden te hebben in het scheiden van het afval (r. = .16 < .05 
N = 112). Gezien de sterkte van de relatie mag gesteld worden dat de 
voorlichting een geringe bijdrage levert aan het furci:ioneel orrler
steunen van de taakkennis. 

In de vragenlijst werd een lijst met 25 items opJenomen die kunnen 
voorkomen in het huishoudelijk afval. Gevraagd werd aan te geven hoe 
deze afvalcomponenten worden of zouden worden verwijderd uit het huishouden 
aan de harrl van de in de proefneming orrlerscheiden componenten van het 
inzamelsysteem. Bij twijfel werd de mogelijkheid geboden te antwoorden 
met ''Weet niet zeker, waarschijnlijk in •.. ". Tevens werd de mogelijkheid 
''Anders'' geboden. 

Van belan::J in de evaluatie van de beslissingen wordt het aantal foutieve 
responsen geacht. F.en foutieve respons inpliceert: 

1. Verminderde kwaliteit van de composteerbare fractie door niet
cornposteerbaar of Klein Chemisch Afval, of 

2. Vermindering van de hoeveelheid composteerbaar afval en/of 
verontreiniging van het te storten afval door Klein Chemisch 
Afval componenten. 

Tabel 4.53 (Bijlage 5) geeft een overzicht van de verdeling van de 
beslissingen ten aanzien van de orrlerscheiden items in de Steekproef 
"Plan West". In het bepalen van het aantal foutieve beslissingen per 
item wordt de categorie "Anders" buiten beschouwing gelaten. Uit de 
resultaten komt naar voren dat de meerderneid van de resporrlenten 
(71.4%) zelfs orrler het gehanteerde strikte criterium het grootste 
deel van beslissingen correct neemt. Zij wijzen 75.0% of meer toe aan 
de juiste afvalcategorie. (Tabel 5.36) 

Tabel 5.36 Verdeling van percentage correcte scheidingsbeslissingen 
over resporrlenten (Plan West). 

Correct (%) N Percentage respondenten 

0.0 - 24.9 0 0.0 
25.0 - 49.9 24 3.7 
50.0 - 74.9 28 24.9 
75.0 - 100.0 80 71.4 

M = 77.6 (%) 112 100.0 
St. Dev.: 11.0 Min: 44.0 Max: 96.0 
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Warmeer het percentage foutieve beslissingen per item wordt bepaald, 
blijkt dat vcx:>ral ten aanzien van items die niet expliciet in de 
scheidingsregel worden vernoerrd vaak, dit wil zeggen meer dan 25%, 
foutieve beslissingen worden genomen (Tabel 5.37). Er bestaat in de 
-resultaten een positieve samenhang tussen het percentage foutieve 
beslissingen en het percentage beslissingen wat genomen werd in de 
categorie ''weet niet zeker" per orrlerscheiden item (r.=.67 p <.05 N=25). 
Hieruit komt naar voren dat indien er onzekerlleid bestaat ten aanzien 
van de beslissing met betrekking tot een item er vaker een verkeerde 
beslissing genomen wordt. Het hanteren van gegeneraliseerde omschrijvingen 
in het bepalen van de aard van het item om tot een goede scheidings 
beslissing te komen geeft aanleiding tot een grotere kans op het maken 
van fouten. 

Tabel 5.37 Percentage foutieve beslissingen en ''weet niet zeker" 
beslissingen per orrlerscheiden huisvuil item. 

Item Foutief niet Item Foutief niet 
zeker zeker 

Gloeilamp 53.5 5.4 Bloenipot 9.9 3.6 
Frituurvet 47.3 8.1 'lheezakie 6.3 o.o 
Kattebak-
vulling 41.2 2.9 Koffiefilter 5.4 o.o 
Oogschaduw 39.1 7.2 Alu-f olie 4.52 .7 
T.L.-lamp 28.8 7.2 Verf resten 3.73 .6 
Kaarsen 27.5 7.3 Batterijen 2.8 2.7 
latex 21.4 4.7 Motorolie 2.7 3.6 
stukjes tex-
tiel 16.8 6.5 leeg melkpak 2.7 0.9 
Wegwerp- Plastic Folie 1.8 1.8 
luiers 15.1 3.8 Boterkuipje 0.0 0.9 
oud papier 12.9 1.8 Medicijnen 0.0 3.6 
Huisdier-
mest 11.1 3.6 OUd brood 0.0 o.o 
Sooitbus 10.7 4.5 Blikies 0.0 0.9 

Ncx:>t r: .71 N = 25 p < .05 
: expliciet in scheidingsregel venneld. 

Resumé. 

In beide groepen resporrlenten was de meerderheid van de resporrlenten 
vcx:>r de start van de proefneming op de hoogte met de aanvang van de 
proefneming. Niet-deelnemers betrokken hun infonnatie vcx:>ral uit: 
Dagbladjkrant, en uit de "De Ruif". Arrlere, echter minder vaak spontaan 
genoeirde, bronnen zijn: vrierrlen, schcx:>l/schcx:>lkrant, de gemeente. 
Vcx:>r de deelnemers voncde de gemeente de belangrijkste bron van infonnatie 
gevolgd dcx:>r documentatie, de vcx:>rlic.htingsavorrl, dagbladjkrant en - met 
name genoend - de afvalkrant. Slechts d<X>r een gering aantal resporrlenten 
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wordt gesteld dat een van de gezinsleden een voorliciltingsavorxi heeft 
bezocht. 
Bijna alle deelnemers geven aan, de afvalkrant gelezen te hebben. Uit de 
resu1 taten komt naar voren dat ten aanzien van het vormen en orxiersteunen 
van de attituden de voorliciltingsactiviteiten aan de doelstelling beant
woordden. 

De overdracilt van taakkennis door de afvalkrant is niet optimaal verlopen. 
Het gebruik van gegeneraliseerde orn.schrijvirgen leidt tot onzekerheid 
en, daannee samenhangerxi, tot een verhoogde kans op fouten in het nemen 
van de scileidingsbeslissingen. 

5.13 systeemkermerke. 

A. Lieshout. 

Bij de meerderheid van de resporxienten, 83.0%, heeft de grijze container 
een plaats buiten gevorxien (tabel 5.38). Slecilts 4% van de resporxienten 
is van mening, dat de in het systeem gehanteerde grijze container te 
veel plaats inneemt (tabel 5.39). 

Tabel 5.38 Systeemk.ernnerken: locatie van container. 

locatie van/ in 1 2 3 4 5 6 N 
-----

grijze container IW 0.9 - 8.0 75.0 16.1 - 112 
IH 5.0 11.0 61.0 22.0 1.0 100 

groene container IW 0.9 0.9 6.3 74.1 16.1 1.8 112 

K.C.A.-box IW 8.9 17.9 64.3 1.8 0.9 6.3 112 

Noot: 1) in keuken/bijkeuken 2) in sciluur/garage aan huis 
3) il1 sciluur/garage los van huis 4) buiten bij de woning 5) buiten 
verwijderd. van woning 6) overigen. 

Tabel 5.39 Systeemkenmerken: plaatsbeslag container. 

Container neemt te veel plaats in: 

Grijze container 
Groene container 

Lieshout 
Plan West 

Ja 

4.0 
42.7 

Nee 

96.0 
57.3 

N 

101 
110 

De meerderheid van de resporxienten, 73, 7%, is tevreden met de plaats 
die voor de grijze container is gevorxien (tabel 5.40). 
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Tabel 5.40 SVsteernk.ernnerken: tevredenheid met locatie. 

1 2 3 4 5 6 7 M St.dev. N 

Grijze IW 
container IR 

---------------
15.7 6.5 10.2 16.7 11.1 20.4 19.4 4.94 1.92 
5.1 1.0 6.1 14.1 8.1 21.2 44.4 5.61 1.71 

108 
99 

---------- ----------------· ----------- -
Groene 
container IW 

K.C.A.box IW 

9.3 3.7 8.3 18.5 10.2 23.1 26.9 4.40 2.08 

---------->+.-
5.6 3.7 6.5 12.0 8.3 20.4 43.5 5.49 1.15 

108 

108 
----- --------- ---

Noot: 1) ontevreden, 7) tevreden. 

D:x:>r 81.3% van de respondenten wordt de inzamelfrequentie van de grijze 
container, éénmaal per week, als voldoende tot ruim voldoende beoordeeld 
(tabel 5.41). De proportie respondenten die verwachten dat alternerend 
inzamelen voldoende is, is echter significant kleiner dan de proportie 
respondenten die de huidige inzamelfrequentie als voldoende beoordelen 
(Z =+ 11.44 p < .05). (Tabel 5.41). Gesteld kan worden dat de verwachting 
een terugval laat zien in het oordeel ten aanzien van de inzamelfrequentie 
van niet-composteerbaar afval. 

Tabel 5.41 SVsteernk.ernnerken:Lieshout, beoordeling inzamelfrequentie 
en verwachting ten aanzien van alternerend inzamelen. 

~ling]-;4.~~:-;~~~~- :~~~~:~:.. -~--
chting 10.9 28.7 22.8 24.8 10.9 3.08 1.46 101 

-- ------ ------- ----
Noot: 1) Ruim voldoende 5) ruim 01woldoende. 

De inhoud die de grijze container biedt voor de opslag van afval wordt 
door 89, 0% van de respondenten als ruim voldoende tot voldoende beoordeeld. 
Opgemerkt wordt, dat de verdeling van de scores ten aanzien van het oordeel 
over de inhoud een samenhang vertoont met de onderscheiden groepen en 
dus impliciet met het onderscheid in inzamelfrequenties. 
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Tabel 5.42 SVsteemkenmerken: beoordeling van containerinhoud 
VCX)r de opslag van afval. 

-------1 
N 1 
-------l 

1==--==- - :~~~~~--;---4 ----~----;----~~~-
Grijze IW 23.2 44.6 9.8 17.9 4.5 2.37 1.15 
container 1H 24.0 65.0 6.0 3.0 2.0 1.92 0.78 

Groene 
container IW 43.8 47.3 1.9 6.3 0.9 1.73 0.85 

J~-:~~ 
112 1 

---------------------------- -----~ 
K.C.A. 
box IW 36.9 51.4 5.4 3.6 2.7 1.84 0.89 -===-J NCX)t: 1) ruim voldoende 5: ruim onvoldoende 
*) X2 = 16.73 df = 4 p < .005 

tsep = 3.38 df = 175.82 p < .005 

De meerderheid van de resporxienten, 82, 2%, maakt zelf de container 
sch(X)n. De gemiddelde beoordeling van dit sch(X)nrnaken neigt naar niet 
gemakkelijk/niet moeilijk (tabel 5.43). 

Tabel 5.43 Systeemkenmerken: reinigen van containers. 

Zelf reinigen Ja Nee N 
------------------- -----------------
Plan West 67.6 32.4 111 
Lieshout 82.2 17.8 101 
------------------ ---------
Beoordeling + 1 2 3 4 5 M st.dev. N 

- ·-
Grijze IW 

1 
8.6 25.8 33.3 20.4 11.8 3.01 1.14 93 

container 1H 1 11.1 31.3 34.3 17.2 6.1 2.76 1.06 99 

--------- - - ------------
Groene 
container IW 7.7 24.2 31.9 19.8 16.5 3.13 1.19 91 
----------- -------------------
K.C.A.-box fW 20.5 48.2 27.7 1.2 2.4 2.17 0.85 83 
1------------------ ---~·-·-

NCX)t: 1) heel gemakkelijk, 5) heel moeilijk. 
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Tabel 5.44 SVsteernkenmerken: Beoordeling inzamelfreauentie bij 
gescheiden inzameling van huisvuil. 

1 2 3 4 5 M st.dev. 

ntainer 1 29.7 43.2 5.4 18.0 3.6 2.23 1.17 111 

.C.A. box 14.4 62.2 15.3 7.2 0.9 2.18 0.80 111 
-------- ---------- -------- ---
Noot: 1) ru.im voldoende, 5) ru.im onvoldoende. 

Het gemiddeld algemeen oordeel over het systeem binnen de groep respondenten 
uit Lieshout is goed tot erg goed (Tabel 5.45). Dit betreft uitsluitend 
de grijze container die éénmaal per week wordt ingezameld. 

Tabel 5.45 Beoordeling van het afvalinzamelsvsteem. 

Plan Wes=i 1 2 3 4 5 M st.dev. N 
-------- -------------~------------------- ------
grijze + 
groene 
container 20.0 48.2 21.8 6.4 3.6 2.26 0.97 110 * 
K.C.A.-box 15.2 48.2 29.5 4.5 2.7 2.31 0.88 112 

~~4~~~0 :~~-~~~~~~~~ ~~~~ 
Noot: 1) erg goed, 5) erg slecht. * tsep = 5.38 df = 185.3 
p < .001. 

B. Plan West. 

Het grootste deel van de grijze containers, 91,1% en groene containers, 
90,2%, heeft een plaats buiten gevonden. Bij 89,3% van de respondenten 
staan de beide containers op dezelfde locatie (tabel 5.38). Door 42,7% 
van de respondenten wordt gesteld, dat de toegevoegde extra groene con
tainer teveel plaats inneemt (tabel 5. 39). De proportie respondenten 
die aangeeft tevreden te zijn met de plaats die gevonden is voor de 
grijze container, 50, 9%, is statistisch significant kleiner dan de 
proportie te Lieshout ( z = 5. 38 p < • 05) . De meerderheid van de responden
ten, 60,2%, is tevreden met de locatie van de groene container. In 
vergelijking tot de grijze container is het gemiddeld oordeel echter 
lager. Ook ten aanzien van de locatie van de K.C.A.-box is de meer
derlleid van de respondenten, 72,2%, tevreden. (Tabel 5.40) 
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De proportie respondenten die het twee-wekelijks inzamelen van niet
composteerl:Jaar afval als :ruim voldoende tot voldoerrle beoordelen, 54, 9%, 
is statistisch significant kleiner dan de proportie respondenten te 
Lieshout die de inzamelfrequentie van de grijze container als :ruim 
voldoende tot voldoende beoordelen (Z = 7 .10 p < • 05) • Het invoeren van 
alternererrl inzamelen leidt tot een daling van de positieve beoordeling 
ten aanzien van de inzamelfrequentie met betrekking tot de niet-conp:>steer
bare fractie. De meerderheid van de respondenten beoordeelt de inzamelfre
quentie van het composteerbaar afval en K.C.A. als :ruim voldoende tot 
voldoende (respectievelijk 72.9% en 76.6%). 

In antwoord op een open vraag naar gewenste inzamelfrequenties geeft een 
kleine meerderheid van de respondenten, 57,1%, de voorkeur aan vier maal 
per maand inzamelen van het niet-c::ompost:eert afval. Diezelfde inzarrelfre
quentie wordt door 55. 7% van de respondenten geprefereerd voor het compos
teerbaar afval. De meerderheid van de respondenten, 60, 0%, acht een inzamel
frequentie van vier maal per jaar voldoende voor het klein chemisch afval 
(tabel 5.47). Dit sluit aan bij de nu gehanteerde inzamelfrequentie. 

Tabel 5.47 overzicht gewenste inzamelfrequentie van de onderscheiden 
afvalcomponenten (Plan West). 

Aantal maal inzamelen 
per maand 1 2 4 8 N 
-------- -- - -----·-----
Niet-composteerl:Jaar 
afval 0.0 41.9 57.1 1.0 105 

Conp::>steerbaar afval 0.9 43.4 55.7 o.o 10€ 
- -
Aantal maal inzamelen 
per jaar 2 4 6 12 * N 
------- - ·-
Klein Olemisch afval 17.9 60.0 11.6 7.4 3.2 95 
- ---
Noot: Gebaseerd op open vraag. * = naar behoefte. 

Respondenten uit Plan West beoordelen de inhoud die de grijze container 
biedt voor de opslag van afval gemiddeld significant mimer voldoende 
dan de respondenten uit Lieshout (tabel 5.42). De proportie respondenten 
die de grijze container als :ruim voldoende tot voldoende voor de opslag 
beoordelen, 67,9%, is in Plan West significant kleiner dan in Lieshout 
(Z = 7.13, p < .05). (Tabel 5.42). Ten aanzien van de groene container 
en de K.C.A. box wordt de inhoud door de meerderheid van de respondenten, 
respectievelijk 91, 1% en 88, 3% als :ruim voldoende tot voldoende beoordeeld. 
Hieruit mag afgeleid worden dat het minder positief oordeel ten aanzien 
van de inzamelfrequentie van de het niet-composteerbaar afval vooral toe 
te schrijven is aan opslagcapaciteit. Terwijl de discrepantie tussen 
gewenste inzamelfrequentie en gehanteerde inzamelfrequentie ten aanzien 
van het composteerl:Jaar afval mogelijk geassocieerd is met andere factoren 
dan inhoud. 
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De meerderheid van de resporrlenten, 67, 6%, ma.akt zelf de containers 
schoon. Het schoonhouden van de grijze en de groene container wordt 
als niet gemakkelijk/niet moeilijk beoordeeld (tabel 5. 43) • Het scb:x:rix:uÈn 

van de K.C.A.-box wordt als gemakkelijk beoordeeld. 

Het algemeen oordeel ten aanzien van het inzamelsysteem met de grijze 
en de groene container is gunstig, 68,2% beoordeelt het systeem als e:rg 
goed tot goed. De proportie resporrlenten met dit oordeel is echter 
statistisch significant kleiner dan de proportie te Lieshout met dit oordeel 
ten aanzien van alleen de grijze container (Z = 5.86 p < .05). 
Wanneer de deelnemers aan de proef wordt gevraagd een voorkeur aan te 
geven voor een inzarrelsysteem wordt door 65. 8% van de resporrlenten de 
configuratie uit de proefneming aargegeven (tabel 5.46). 

Het gebruiksgemak van de K.C.A.-box wordt als goed beoordeeld (tabel 
5.45). 

Tabel 5.46 overzicht geprefereerd inzarrelsysteem (Plan West). 

Systeem 

Percentage 
resporrlenten ~~~~-~~:-~---5---::----_:-5_-._3 -_-__ ::1 l 
Noot:l.Grijze container 
2.Grijze + groene container 
3.Grijze + groene container + K.C.A.-box 
4.Grijze container + K.C.A.-box. 

Als voordelen van het nieuwe inzamelsysteem worden hoofdzakelijk genoenrl: 
milieu-ovenvegingen, mirrler afval te storten, milieubewust worden, 
mogelijkheid van hergebruik. Als nadelen worden genoenrl: :ruimte ingenomen 
door grote containers en stank (Tabel 5. 48) . De antwoorden op deze 
vraag doen vennoeden dat ten aanzien van de voordelen meer geantwoord 
is naar voordelen van het gescheiden inzamelen van huisvuil dan naar 
functionele voordelen van het systeem. 
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Tabel 5.48 overzicht van genoenrl.e voor- en nadelen van het inzamelen 
met grijze, groene container en K.C.A. box( frequenties). 

Voordelen 

* geen 
* milieu 
* min::ler afval storten 
* het scheiden van K.C.A. 
* milieube'wust worden 
* besparffiJ van kosten 
* hergebruik mogelijk 
* het scheiden van afval 
* gemak na gewennffiJ 

Nadelen 

frequentie 

17 
41 

7 
2 
6 
3 
5 
1 
1 

----------·----------·------·--------------
* geen 34 
* stank 11 
* problemen in de keuken 3 
* :ruimtebeslag van grote containers 15 
* tijdsintensief 1 
* afhaalsysteem K.C.A.-box 2 
* ongedierte 2 
* meer bewerkelijk 2 
* de toegepaste inzamelfrequentie van containers 3 
* stank + werk + ruimtebeslag 2 
* het reinigen van de containers 1 
* toekomstige financiële gevolgen 1 
* het moeten wennen aan 1 
* onveiligheid van K.C.A.-box 1 

In beide onderscheiden groepen bestaat een samenhang tussen de beoordelffiJ 
van de inhoud voor opslag van afval van de grijze container en de 
beoordelffiJ van de inzamelfrequentie. Naarmate men de inhoud als meer 
voldoende beoordeelt, beoordeelt men de inzamelfrequentie als meer 
voldoende: 

Plan West: r. = .74, p < .0001 N = 110, 
Lieshout: r. = .33, p < .0005 N = 95. 

De assc:x:iatie tussen inhoud en inzamelen, gerepresenteerd in de sterkte 
van het lineair verband, is in Plan West significant groter dan in 
Lieshout (Z = 4.27. p < .05). Uit deze resultaten, kan in samenhang met 
het terugloperxi oordeel ten aanzien van de inzamelfrequentie van het 
niet-cornposteert:>ar afval, worden afgeleid dat een wijzigffiJ in de 
inzamelfrequentie onder een constant blijven opslagvolume de assc:x:ia
tie tussen volume en frequentie versterkt. 

Om te komen tot een inzicht in de relatieve invloed van relevante 
aspecten geasscx::ieerd met het in gebruik zijnde inzamelsysteem werd 
multiple lineaire regressie uitgevoerd. Uit de resultaten komt naar 
voren dat in Lieshout het oordeel over het inzamelsysteem niet wordt 
verklaard uit de inzamelfrequentie van het huisvuil of de inhoud van de 
grijze container (Tabel 5.49). 
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Tabel 5.49 Relevante asoecten in de vonning van een algemeen oor
deel ten aanzien van het inzarnelsvsteern (Lieshout. 

Onafh. varia- Bèta Part. Tale- T.Sig. T. 
bel en Cor. rance 

Inzarnelfrequen-
tie grijze cent. .16 .16 .89 1.60 >.05 
Inhoud grijze 
container .18 .18 .89 1.80 >.05 
Constante 4.63 <.0001 

Var. an df. ss MS 
~essie 2 3.91 1.96 Multiple R: .29 
Residu 92 41.62 .45 R-kwadraat: .09 

F = 4.33 p <.05 

Noot:* Toename R-kwadraat: .03 F. verander~ 3.22 p>.05 

De samenhang tussen inzamelfrequentie en containerinhoud is in deze 
groep voldoende sterk om de variantie, die in het lineaire model eerst 
wordt verklaard door de inzarnelfrequentie, volledig te verklaren uit 
de beoordel~ van de containerinhoud. ~emerkt moet worden dat blijkbaar 
in de beoordel~ van het systeem, kenmerken vertx:>men aan het systeem 
geen significante invloed hebben in de vo:rming van de evaluatie. Slechts 
9% van de variantie wordt verklaard. Uit de resultaten van de groep Plan 
West komt naar voren dat een aanzienlijk deel van de variantie in het 
oordeel ten aanzien van het systeem met twee containers wordt verklaard 
door de inzamel-frequenties. (Tabel 5. 50) • 
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Tabel 5. 50 Relevante aspecten in de vonning vàn een algemeen oor
deel ten aanzien van het inzamelsysteem (Plan West). 

Onath. varia- Bèta Part. Tole- T.Sig. T. 
cor. rance 

Tevredenheid 
plaats groene 
container -.11 -.11 .94 -1.39 >.05 

Inzamelfrequen-
tie groene cont. .13 .12 .85 1.59 >.05 

Inzamelfrequen-
tie grijze cont. .73 .46 .40 6.00 <.0001 

Inhoud grijze 
container -.31 -.21 .45 -2.74 <.05 

Constante 4.55 <.0001 

1 

Var. an df. ss MS 
Regressie 4 40.53 10.13 Multiple R: .65 
Residu 97 54.64 .56 R-kwadraat: .43 

F = 17.99 p <.0001 

Ondanks de aanwezige samenhang tussen beoordeling van de inzamelfrequen
tie en de container inhoud, is deze niet van zodanige aard dat het efféct 
van de een het effect van de ander volledig verklaart. · Uit de resultaten 
komt duidelijk naar voren, dat het algemeen oordeel ten aanzien van het 
systeem voor een deel tot stand komt op grond van overwegingen met 
betrekking tot aspecten die met het nieuwe systeem worden geassocieerd. 
Gesteld kan worden dat een positief oordeel ten aanzien van het systeem 
negatief beïnvloed wordt door de inzamelfrequenties en positief beïnvloed 
wordt door de inhoud die de container biedt voor de opslag van afval. 

Reslmé. 
Uit de resultaten van de vergelijking van de beide groepen met betrekking 
tot de in het inzamelsysteem onderscheiden aspecten komt het volgende naar 
voren. In de beide groepen plaats de meerderheid van · de respondenten de 
afvalcontainers buiten/bij/verwijderd van het huis. De K.C.A. box vindt 
bij hèt merendeel van de deelnemers een plaats in de schuur of qarage. 
Slechts enkele niet-deelnemers zijn van mening dat de grijze container 
te veel plaats inneemt. Volgens een groot deel van de deelnemers neemt 
dé toegevoegde groene container wel te veel plaats in. In beidf~ groepen 
is de meerderheid van de respondenten 'enigszins tevreden' of 'tevreden' 
met de plaats die gevonden is voor de grijze container. Het gemiddeld 
oordeel onder de deelnemers is echter lager. 
Tevens zijn zij minder tevreden over de locatie. 

86 



In beide groepen respondenten worden de container ( s) door een meerderheid 
van de respondenten zelf schoon gehouden. Dit wordt als niet moeilijk/niet 
makkelijk beoordeelt. De meerderheid van de niet-deelnemers beoordeelt 
de inhoud van de grijze container als voldoende tot ruim voldoende, dit 
geldt ook voor het eenmaal per week inzamelen. De verwacht.in:J die men 
heeft ten aanzien van de inzamelfrequentie van het alternerend inzamelen, 
is dat dit in mindere mate voldoende zal zijn. Door de deelnemers wordt 
het twee-wekelijks inzamelen van niet-cXJmP05teerbaar afval als minder 
voldoende beschouwd wanneer men dit vergelijkt met het wekelijks inzamelen 
van huisvuil onder niet-deelnemers. Ditzelfde geldt voor de beoordel.in:J 
van de inhoud van de grijze container. 

De inzamelfrequentie van compost.eerbaar afval en probleemstoffen wordt 
door de meerderheid van de deelnemers als voldoende tot ruim voldoende 
aangemerkt. F.en oordeel wat men tevens heeft met betrekking tot de 
inhoud van de containers voor deze stoffen. Het algemeen oordeel ten 
aanzien van het inzamelsysteem kan in de groep niet-deelnemers niet 
worden verklaard uit de in het systeem onderscheiden aspecten. Onder de 
deelnemers wordt een redelijk deel van het algemeen oordeel ten aanzien 
van het inzamelsysteem vooral verklaard door het oordeel met betrekking 
tot de inzamelfrequentie van het niet~ar afval gevolgd door 
de beoordel.in:J van de inhoud van de grijze container voor de opslag van 
dit afval. 

5.14 Milieubesef. 

Om te komen tot een antwoord op de vragen in hoeverre milieuvriendelijk 
gedrag en ~iale wenselijkheid van invloed zijn in de gemeten milieubesef 
wordt voor de respondenten een milieubesef score bepaald. !vorens de 
uiteindelijke milieubesef score te bepalen wordt voor de drie onderscheiden 
schalen binnen milieubesef over de totale groep respondenten een 
betrouwbaarheidsanalyse uitgevoerd. (Tabel 5.51) 

Tabel 5. 51 overzicht van de betrouwbaameid van onderscheiden 
schalen binnen milieubesef. ___________________ , ______________________ _ 

Schaal M 

Houding 3.87 
Actiebereidheid 3.26 
Offerbereidheid 3.48 

Milieubesef 51.30 

St.Dev. 

.4245 

.1957 

.2632 

7.31 

n-items N Al 
----------

9 180 .80 
5 180 .64 
2 180 .49 

190 

Op grond van de extreem lage betrouwbaarheid van de offerbereidheid
schaal wordt deze niet verder betrokken in de vonning van sornscore over 
de items die de milieubesefscore vormt. Tevens moet worden opgemerkt dat 
ook de Actiebereidheidschaal een te lage betrouwbaarheid bezit. In het 
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onderzoeksontwerp op;Jenomen is een controle conditie op scx:::iale wen
selijkheid in de beantwoordirx_J van de milieubesef itellls (zie 3.2.2.). 
Op deze wijze ontstaan vier onderscheiden groepen waarbij per groep de 
gemiddelde SCX)re op milieubesef wordt berekerrl (Tabel 5.52). 

tabel 5. 52 Groepsgemiddelden met betrekking tot milieubesef over 
vier onderscheiden qrc§)eil. 

Instructie 
Standaard Soc. Wenseli 'k 

roep M N M N 

Plan West 50.82 50 53.35 48 
Lieshout 50.14 44 50.79 48 
------------- -------------

S.O.S. DF Ms F p 

FDEFFECI'EN 244.21 2 122.10 2.32 0.10 
Deelnemen 126. 70 1 126.70 2.40 0.12 
Instru.ctie 125.30 1 125.30 2.38 0.13 
2-WEkS INTERACTIE 41.83 1 41.83 0.79 0.37 
Deeln. Instru.ct. 41.83 1 41.83 0.79 0.37 

286.04 3 95.35 1.81 0.15 

Middels een twee-wegsvariantie analyse wordt getoetst of de gemiddelden 
significante verschillen vertonen. Zowel voor het groepsonderscheid als 
voor het onderscheid in instru.ctie geldt dat er geen significante effecten 
voorkomen, er bestaan geen verschillen tussen de groepen, die aan de groepen 
als zodanig of aan de instru.ctie zijn toe te schrijven. Ook ten aanzien 
van de interactiegroep met instru.ctie wordt geen significant effect 
aangetroffen. 

Geconcludeerd moet worden dat het in dit onderzoek niet mogelijk is: 
A. Aan te tonen dat de SCX)res op de milieubesef schalen niet gebaseerd 

zijn op aspecten, geassocieerd met scx:::iale wenselijkheid in de beant
woordirx_J van de vragen. 

B. Aan te tonen dat uitvoerirx_J geven aan gedrag wat expliciet als 
milieuvriendelijk wordt geïntroduceerd, leidt tot een positiever al
gemene attitude ten aanzien van het milieu. 

A. Kanttekening bij milieubesef. 

In de gehanteerde benaderirx_J van milieubesef en de mogelijke invloed 
hierop van factoren als, scx:::iale wenselijkheid en het deelnemen aan 
milieuvriendelijk gedrag, werd als uitgangSIXIDt gekozen dat verschillen 
zich zouden manifesteren middels verschillen in gemiddelden. Exploratieve 
factoranalyses op de itellls indiceert echter dat in de onderscheiden 
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groepen - hier vier groepen - factoren in inhoudelijke aspecten verschillen 
kunnen vertonen, dat wil zeggen dat onderscheiden factoren in onderscheiden 
groepen geassocieerd worden met verschillende items. Het mag dus niet 
uitgesloten worden dat: 
1. Het verschil tussen standaardinstructie en sociaal wenselijkheids

instructie meer inhoudelijke consequenties heeft dan consequenties 
in absolute score. 
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2. De lagere betrouwbaarheidswaard.en hun oorzaak mede virrlen in deze 
inhoudelijke verschuivingen. Betrouwbaarheid over een schaal wordt 
bepaald door de samenhang van items in de schaal en in de onder
scheiden groepen worden andere items orrlerling geassocieerd. 

5.15 Saneivattllg van de resultaten. 

A. Algemeen. 

Het toegepaste orrlerzoeksontwerp (statie group cx:!11pëlrison) is gevoelig 
voor differentiële groepssamenstelling en uitval van respondenten. In 
dit kader moet opgemerkt worden dat de groepen respondenten niet geheel 
vergelijkbaar zijn. Verschillen tussen de groepen hebben betrekking op 
de proportie resporrlenten in de leeftijds categorie 26-45 jr. en 65 jr. 
en ouder. F.en aantal inwoners in het proefgebied uit de laatste leef
tijdscategorie nemen, vanwege de geringe hoeveelheid organisch afval, 
niet deel aan de proefneming. 

Het tweede verschil tussen de groepen heeft betrekking op de woonsituatie. 
Niet uitgesloten mag worden, dat orrler de resporrlenten die niet woonachtig 
zijn in het proefgebied meer organisch tuinafval zal voorkomen en dat 
mede op grorrl van het uitgebreider tui.nbezit bezwaren met betrekking 
tot het plaatsbeslag door een tweede container minder van belarg zijn. 
Vo:rmen van gewoontegedrag geassocieerd met huishoudelijk afval vertonen 
resultaten inconsistent met de theoretische verwachting en worden om 
deze reden niet betrokken in verklaringen of voorspellingen. 

Uit de resultaten komt naar voren dat met betrekking tot de gescheiden 
inzameling van huisvuil een aantal kosten- en batenoven1egingen worden 
onderscheiden. Het betreft: Collectieve baten (hergebruik van corrponenten, 
profiteren van schoon milieu, minder bodemverontreiniging) , Uitv~
ten (kost meer tijd en inspanning en moet meer nadenken) , Investeringskosten 
(stank en ruimteverlies), en Verwachte kosten (financiele gevolgen ge
associeerd met het gescheiden inzamelen van huishoudelijk afval). Uit de 
resultaten komt tevens naar voren dat de acceptatie van de hoofdverant
woordelijkheid voor vennindering van de hoeveelheid te storten afval 
geen noodzakelijke voo:rwaarden vormt voor het deelnemen aan afvalschei
dingsgedrag. Het toewijzen van de verantwoordelijkheid vertoont samenhang 
met het oordeel dat een instantie of groep zich minder inzet voor 
milieuverbetering dan mogelijk is. In de resultaten wordt een indicatie 
gevonden dat deelname aan de vrijwille proefneming met gescheiden 
inzameling later zal leiden tot een grotere acceptatie van een verplichting 
tot afvalscheiding. 

In tegenstelling tot de deelnemers, wordt de attitude ten aanzien van de 
proefneming onder niet-deelnemers op de eerste plaats bepaald door de 
sociale factor dat deelname belargrijk is, gevolgd door de irrlividuele 
attitude met betrekking tot "gescheiden inzameling". Onder de deelnemers 
wordt de attitude ten aanzien van de proefneming vooral verklaard door 
de individuele attitude, gevolgd door het belarg van deelname en de attitude 
met betrekking tot de proefneming. Als derde belargrijke factor bij 
deze verklaring van de attitude van de deelnemers ten aanzien van de 
proefneming fungeert het oordeel dat afvalscheiden verplicht moet zijn. 
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Het is niet mogelijk gebleken middels dit onderzoek aan te tonen dat: 

* De scores op milieubesef niet gebaseerd zijn op aspecten geassocieerd 
met scx::iale wenselijkheid. 

* Uitvoering geven aan gedrag dat expliciet als milieuvriemelijk wordt 
geïntroduceerd tot een positiever algeroo.ne attitude ten aanzien van 
het milieu leidt. 

B. Resultaten Lieshout (niet-deelnemers) . 

De resporrlenten hebben een positieve attitude ten aanzien van de proefneming 
en het afvalscheiden door huishoudens. De positieve attitude ten aanzien 
van de proefneming wordt op de eerste plaats verklaard door het belang 
dat men hecht aan deelname door zoveel mogelijk mensen (scx::iale factor), 
op de tweede plaats gevolgd door de positieve beoordeling van de 
resporrlenten van het afvalscheiden aan de bron. De positieve attitude 
ten aanzien van het scheiden van huisvuil door huishoudens wordt verklaard 
door het oordeel van de respondenten dat afvalscheiden een effectieve 
maatregel is voor milieuverbetering. De investeringkosten vonnen de 
tweede en de collectieve baten de derde belangrijke factor bij de 
vonning van deze positieve attitude. 

De meerderheid van de respondenten geeft in de lijn van verwachting met 
het hierbovenstaame aan, de intentie te hebben het huishoudelijk afval 
strikt volgens de regels te gaan scheiden indien dit wordt gevraagd. 
Deze gedragsintentie wordt vooral verklaard door de attitude ten aanzien 
van het zelf afvalscheiden gevolgd door de SUbjectieve No:rm. Derde 
belangrijke factor is de mening dat "de mensen zelf" zich minder inzetten 
voor milieuverbetering dan mogelijk is. Deze laatste factor wordt in dit 
onderzoek gebruikt als een indicator voor de acceptatie van de persoonlijke 
verantwoording. 

De respondenten hebben de minst positieve attitude ten aanzien van het 
zelf scheiden van het eigen huishoudelijk afval. Deze wordt attitude 
wordt vooral bepaald door de uitvoeringskosten "gescheiden inzameling 
kost meer tijd". 

De kosten spelen echter ook een belangrijke rol in de vonning van de 
attitude ten aanzien van het afvalscheiden. Het oordeel dat afvalscheiden 
een effectieve maatregel is voor milieuverbetering, geldt ook hier als 
belangrijkste factor. Verwachte (financiële) kosten vo:nnen de tweede 
belangrijke factor. Collectieve baten komen als derde belangrijke 
factor naar voren in de attitude vonning ten aanzien van het afvalscheiden. 

Infonnatie over de gescheiden inzameling van huishoudelijk afval heeft 
de respondenten in deze groep vooral bereikt middels: I:agbladjkrant, 
"De Ruif, vriemen, school/schoolkrant en de gemeente. De meerderheid 
van de respondenten was dan ook op de hoogte met de aanvang van de 
proefneming voor de start van de proef. 

Het inzamelsysteem, met het wekelijks inzamelen van huisvuil met behulp 
van een grijze container, wordt als erg goed beoordeeld. Zowel de inhoud 
van de container voor afvalopslag als de inzamelfrequentie worden als 
voldoeme tot ruim voldoeme beoordeeld. De verwachting onder respon
denten, met betrekking tot de inzamelfrequentie bij alterrierem inzamelen, 
is dat dit in mindere mate voldoeme zal zijn. De meerderheid van de 
respondenten is tevreden met de locatie die men voor de container 
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heeft gevonden; buiten bij of buiten vei:wijderd van het huis. Bijna 
niemand is van menin;J dat de grijze container te veel plaats inneemt. 
Het mererrleel van de respondenten maakt zelf de container schoon en 
beoordeelde dit neutraal. 

c. Resultaten Plan West (deelnemers) . 

Een kleine meerdeJ:heid van de resporrlenten stelt dat zij er naar streven 
het afvalscheiden strikt volgens de regels uit te voeren. De belangrijkste 
factor in de verklarin;J van deze gedragsintentie wordt gevornrl door 
het oordeel, dat "de mensen zelf" aan milie\Nerbeterin;J kunnen bijdragen. 
Deze factor wordt gevolgd door de mening, dat afvalscheiden een effectieve 
maatregel voor milieuverbeterin;J is en tenslotte door factor van de 
mate waarin men problemen ondei:vindt in het afvalscheiden. 
Een kleine meerdeJ:heid van de respondenten heeft de positieve intentie 
om door te gaan met het afvalscheiden gedurerxie de proefperiode. Deze 
intentie wordt vooral bepaald door het scheidin;Jsgedrag zoals dat wordt 
uitgevoerd. In de verklaring van korte termijn intentie, wordt deze 
factor gevolgd door het acx:epteren van de verantwoordelijkheid en door 
de attitude ten aanzien van "gescheiden inzamelen". 
Een meerdeJ:heid van de respondenten stelt mee te blijven doen aan het 
scheiden van huishoudelijk afval volgens de beproefde methode na afloop 
van de proefperiode. Indien de attitude niet betrokken wordt in de 
verklarin;J van deze lange termijn intentie, weegt het oordeel dat de 
respondenten hebben ten aanzien van het inzamelsysteem het zwaarst in 
de verklarin;J. Deze factor wordt gevolgd door het oordeel dat "de 
mensen zelf" zich minder inzetten voor het milieu dan mogelijk is. 

De resultaten geven aan, dat een negatief oordeel met betrekking tot 
het inzamelsysteem in de aanvangsfase gecompenseerd wordt door een 
positieve attitude ten aanzien van het zelf afvalscheiden. onder de 
deelnemers wordt de attitude ten aanzien van het scheiden van het eigen 
huishoudelijk afval vooral verklaard door een aspect van de uitvoerin;Jskos
ten nl. "gescheiden inzamelin;J kost meer tijd", gevolgd door deelname 
aan het scheiden van afval door de huisgenoten en het oordeel dat 
mensen kunnen bijdragen aan milieuverbeterin;J. De attitude met betrekking 
tot het gescheiden inzamelen door huishoudens wordt vooral verklaard 
door de investerin;Jskosten (stank en ruimteverlies) gevolgd door de 
menin;J dat het scheiden van huisvuil een effectieve maatregel is, en op 
de derde plaats de collectieve baten vertx:>nden aan het gescheiden inzamelen. 

Voorlichtin;J heeft de deelnemers vooral bereikt middels: de gemeente, 
doctnnentatie, voorlichtin;Jsavonden en de afvalkrant. De voorli~ 
werden slechts door een m.indemeid van de respondenten, of gezinsleden 
van de respomenten, bezocht. Bijna alle respomenten geven aan de 
afvalkrant gelezen te hebben. Aan het vormen en ondersteunen van attituden 
middels de voorlichtin;J blijkt in het val van het belang van gescheidenin
zamelin;J en het geval dat "de mensen zelf" kunnen bijdragen aan milie\Ner
beterïn;J, te worden voldaan. De overdracht van taakkennis is niet optimaal 
verlopen. Het hanteren van gegeneraliseerde orrschrijvin;J in de schei
din;Jsregel leidt tot onzekemeid in de beslissin;Jen en daannee tot een 
grotere kans op het maken van fouten. De meeste fouten worden gemaakt 
ten aanzien van: gloeilarrp, fritumvet, oogschaduw, TL-larrp, kaarsen, 
textiel, wegwerpluiers, huisdiennest en spuitbus. 
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Het inzamelsysteem met alternererx:l inzamelen van twee containers wordt 
als goed tot matig beoordeeld. De inhoud van de containers voor de opslag 
van afval alsmede de inzamelfrequenties .worden als voldoende beoordeeld. 
De grijze container wordt op deze punten het minst gunstig beoordeeld. 
De meerdertleid van de respondenten is tevreden met de locatie die gevonden 
is voor de containers. De laagste waardering ontvangt de groene container. 
:Een groot deel van de respondenten is van mening dat deze groene container 
te veel plaats inneemt. :Een kleine meerdertleid van de respondenten 
reinigt zelf de containers en beoordeeld dit neutraal. 
:Een positief algemeen oordeel ten aanzien van het inzamelsysteem - van 
belang in de vorm.in) van een positieve lange tennijn intentie - wordt 
vooral bepaald door: een niet negatief oordeel met betrekking tot de 
inzamelfrequentie van de grijze container en een niet negatief oordeel 
met betrekking tot de inhoud van deze container. 

D. Integratie van resultaten. 

Uit de resultaten blijkt dat de intentie tot deelname aan gescheiden 
inzameling vooral bepaald wordt door de individueel attitude die men 
heeft ten aanzien van het zelf afvalscheiden. Als tweede factor in de inten
tievorm.in) fungeert de SUbjectieve Norm dat gescheiden inzameling 
volgens de regels dient plaats te vinden. De derde belangrijke factor 
betreft het oordeel dat "de mensen zelf" zich minder inzetten voor het 
milieu dan mogelijk is. Deze resultaten, onder niet-deelnemers die geen 
specifieke voorlichting hebben ontvangen, laten zien dat de initiële 
intentie in overeenstenuning met het theoretische mcxiel bepaald wordt 
door: de attitude, de SUbjectieve Norm en een vorm van persoonlijke 
acceptatie van de verantwoording. De attitude wordt in dit stadünn 
uitsluitend verklaard door een vorm van waargenomen uitvoeringskosten: 
"gescheiden inzameling van huisvuil kost meer tijd". 

Het belang van voorlichting in de aanvangsfase, die gericht is op het 
uitvoeren van het gedrag en het vormen en ondersteunen van attituden, 
komt vooral tot uiting in de verklaring van het uitgevoerde scheidings
gedrag. De mate waarin het scheiden strikt volgens de regels wordt 
uitgevoerd, wordt vooral op de eerste plaats bepaald door rnotivationele 
factoren: het oordeel dat "de mensen zelf" kunnen bijdragen aan milieu
verbetering en het oordeel dat de gescheiden inzameling een effectieve 
maatregel is voor milieuverbetering. Als derde belangrijke factor in de 
gedragsverklaring fungeert de mate waarin problemen worden ondervonden 
in de uitvoering van het afval scheiden. Dit indiceert het belang van 
een optimale voorlichting gericht op de overdracht van taakkennis - het 
aanleren van correct scheidingsgedrag - in de aanvangsfase van de 
proefneming. Gebleken is dat het hanteren van gegeneraliseerde om
schrijvingen in de scheidingsregel leidt tot onzekertleid in de beslissing 
en, daardoor leidt tot een grotere kans op het maken van fouten. 

Het belang van het motiveren tot deelname en het correct aanleren van 
het scheidingsgedrag bij deelnemers aan de proefneming komt tevens tot 
uiting in de verklaring van de korte tennijn intentie. Deze intentie om 
het afvalscheiden strikt volgens de regels te continueren gedurende de 
resterende proefperiode wordt op de eerste plaats bepaald door de mate 
waarin in de aanvangsfase de afvalscheiding strikt volgens de regels 
wordt uitgevoerd. Deze factor wordt gevolgd door de acceptatie van de 
verantwooring voor de vermindering van de hoeveelheid te storten afval 
en de attitude met betrekking tot "gescheiden inzameling". Uitvoering 
geven aan het scheidingsgedrag blijkt van invloed te zijn op de vorm.in) 
van de attitude ten aanzien van "gescheiden inzameling". Uit een 
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vergelijking van de groepe.."1 blijkt zowel de aard als het relatief 
belang van de in de attitudevonning betrokken kosten te verschillen. 

Onder niet-deelnemers fungeert de notivationele factor "Effectiviteit 
van de maatregel" als belangrijkste aspect in de attitudevorming. 
Verwachte kosten verl:>onden aan gescheiden inzameling met een strikt 
financieel karakter, volgen de iootivationele factor. Onder deelnemers 
wordt de notivationele factor vooraf gegaan door de investeringskosten 
(stank en :ruimteverlies) geassocieerd met het gescheiden inzamelen. In 
beide groepen vennen de ex>llectieve baten de derde belangrijke factor 
in de verklaring van de attitude ten aanzien van "gescheiden inzameling". 

Deelname aan de proefneming heeft tevens zijn weerslag op de intentie 
om de gescheiden inzameling te ex>ntirrueren na afloop van de proefperiode. 
Deze lange termijn intentie wordt onder de deelnemers op de eerste 
plaats bepaald door een niet negatief oordeel met betrekking tot het 
inzamelsysteem dat gedurende de proefperiode wordt gebruikt. Met betrekking 
tot dit oordeel zijn voor deelnemers vooral van belang: de inzamelfrequentie 
van het niet-c::ornposteerbar afval en inhoud van de grijze ex>ntainer 
voor de opslag van dit afval. Deze twee zaken worden beiden minder 
gunstig beoordeeld. Ruimteverlies werd al genoem::i als een van 
de investeringskosten. Aanvullerrl wordt opgemerkt dat de tevredenheid met 
de locatie van de groene ex>ntainer lager is dan die van de grijze 
ex>ntainer en dat een groot deel van de respondenten van mening is dat 
die groene ex>ntainer te veel plaats inneemt. 

Als tweede belangrijke factor in de lange termijn intentie kant het 
oordeel, dat "de mensen zelf" zich meer kurmen inzetten voor milieu
verbetering dan nu ge.beurt, naar voren. De attitude ten aanzien van het 
zelf scheiden van het eigen huishoudelijk afval vonnt de derde belangrijke 
factor in de intentievonning. Evenals onder de niet-deelnemers wordt 
onder de deelnemers deze attitude vooral verklaard door een vonn van de 
uitvoeringskosten: "gescheiden inzameling kost meer tijd". Uit de 
tweede belangrijke factor, het belang dat men hecht aan deelname aan het 
afvalscheiden door huisgenoten, blijkt dat de uitvoering van gescheiden 
inzameling een gezinsaangelegenheid is. 

Het belang van voorlichting blijkt wederom duidelijk uit de derde 
factor in de attitude vonning: het oordeel, dat mensen kurmen bijdragen 
aan milieuverbetering. Deze factor maakt geen deel uit van de verklaring 
van de attitude ten aanzien van het zelf scheiden van het eigen huis
houdelijk afval onder niet-deelnemers. 
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HOOFCSIUK 6 OJNCIDSIES 

Gedragsuitvoering 

1. Het strikt volgens de regels uitvoeren van het afvalscheiden 
wordt bepaald door motivationele factoren die hun basis hebben in: 
de waargenomen effectiviteit van zowel het scheidingsgedrag, als 
de afvalscheidingsrnaatregel en door problemen in de uitvoering van 
het scheidin;Jsgedrag. 

2. Het gescheiden inzamelen van huishoudelijk afval wordt door de 
deelnemers als een gezinsaangelegenheid gezien. 

3. Foutieve beslissingen in het scheiden van het huishoudelijk afval 
worden vooral genomen bij die orrlerdelen die niet expliciet in de 
scheidingsregel opgenomen zijn: gloeilamp, frituurvet, kattebak
vulling, oogschaduw, Tlrlamp en kaarsen. 
Bij een aantal orrlerdelen die wel expliciet in de scheidingsregels 
zijn opgenomen, zijrrle huisdiennest, spuitbus, theezakje en kof
fiefilter, komen meer dan 5% foutieve beslissingen voor. 

Intenties 

4. De intentie tot deelname aan gescheiden inzameling van huishou
delijk afval, die tot starrl komt zomer specifiek gerichte voor
lichting, wordt bepaald door de attitude ten aanzien van het zelf 
scheiden van het eigen huisvuil, de SUbjectieve Nonn dat scheiden 
volgens de regels dient plaats te virrlen en het accepteren van 
persoonlijke verantwoording. 

5. De intentie, om het afval strikt te blijven scheiden gedurerrle de 
restererrle proefperiode, wordt hoofdzakelijk bepaald door het in 
de aanvangsfase aangeleerde scheidingsgedrag, de acceptatie van de 
verantwoording en door de attitude met betrekking tot gescheiden 
inzameling. 

6. De intentie, om na afloop van de proefperiode door te gaan met het 
scheiden van het eigen huishoudelijk afval, wordt hoofdzakelijk 
bepaald door een niet negatief oordeel met betrekking tot het 
twee-container inzamelsysteem, de acceptatie van persoonlijke 
verantwoording en de attitude ten aanzien van het zelf scheiden 
van het eigen huisvuil. 

7. Negatieve effecten op intenties veroorzaakt door het inzamel
systeem met twee containers en het alternererrl inzamelen (inzamel
frequentie en ruimteverlies), worden in de aanvangsfase gecom
penseerd door een positieve attitude. 

Attituden 

8. Het daadwerkelijk uitvoering geven aan afvalscheidingsgedrag 
draagt bij aan attitudevonning. Hierbij vallen, in vergelijking 
tot de groep die niet deelneemt aan het afvalscheiden, de volgerrle 
factoren op: 
a. De belangrijkste factor wordt gevo:rnrl. door de toename van het 

relatief belang van de kosten betrokken bij de attitudevonning 
ten aanzien van gescheiden inzameling. 
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b. De verandering van het karakter van de bij de attitudevo:rming 
betrokken kostenfactor, doordat in plaats van de verwachte 
financiele kosten de investeringskosten in de attitudevo:rming 
worden betrokken. 

9. Onder niet-deelnemers wordt de attitude ten aanzien van de proef
neming hoofdzakelijk bepaald door een sociale factor; deelname 
door zoveel IrOJelijk mensen. 
Onder deelnemers wordt deze attitude hoofdzakelijk bepaald door 
een individuele factor; positieve attitude ten aanzien van het 
scheiden van huishoudelijk afval. 

10. Eén van de uitvoeringskosten: "gescheiden inzameling kost meer 
tijd", vo:rmt voor beide groepen de belan;Jrijkste factor in de 
attitudevorming ten aanzien van het zelf afvalscheiden. 
In deze attitudevorming is de mening, dat de mensen zelf kunnen 
bijdragen aan milieuverbetering een orrlerscheiderrl.e factor, orrdat 
deze uitsluiterrl order de deelnemers als relevant aspect in de 
attitudevorming naar voren komt. 

Acceptatie van verantwoording 

ll. Als hoofdverantwoordelijke voor de vermindering van de hoeveelheid 
te storten afval wordt de industrie aangewezen. 

12. Acceptatie van persoonlijke verantwoording voor het verminderen 
van de hoeveelheid te storten afval, irrpliceert niet dat het in
dividu de hoofdverantwoordelijkheid accepteert. 

13. De toewijzing van de verantwoordelijkheid vertoont een samenhang 
met het oordeel, dat de verantwoordelijke in kwestie zich mirrler 
inzet voor de doelstelling dan ioogelijk geacht wordt. 

Inzamelsysteem 

14. Het beproefde inzamelsysteem met alternererrl inzamelen van twee 
containers wordt mirrler positief gewaardeerd dan het inzamel
systeem met één container en wekelijks inzamelen. 

15. Het oordeel met betrekking tot het nieuwe twee-container systeem 
wordt vooral bepaald door de inzamelfrequentie van niet compos
teerbaar afval en in samenhang hiennee door de inhoud voor de 
opslag van afval van de grijze container. 

16. Kostenfactoren in de attitudevorming hebben tevens betrekking op 
het verlies aan ruimte door de toevoeging van de groene container. 

17. Hygiëne aspecten met betrekking tot het nieuw geïntroduceerde 
inzamelsysteem hebben geen significante invloed op intenties. 

Voorlichting 

18. Specifieke voorlichting, middels de afvalkrant, heeft geleid tot 
een significant effect in het vonnen en orrlersteunen van de atti
tuden met betrekking tot het scheiden van afval. 

19. In de aanvangsfase is vooral de voorlichting van belang, die 
gericht is op het motiveren van potentiële deelnemers tot uit
voeren van het scheidingsgedrag. 
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20. Effectieve aangrijpingspunten bij de voorlichting voor het moti
veren van potentiële deelnemers en voor het vonnen en ondersteunen 
van attitucien, worden gevontrl door de onderscheiden aspecten van 
waargenomen effectiviteit. 

21. Voorlichting gericllt op het correct (probleemloos) aanleren van 
het scheidingsgedrag is in de aanvangsfase van groot belang. Deze 
overdracllt van taakkennis is niet optimaal verlopen. 
Het gebruik van gegeneraliseerde omschrijvingen in de scheidings
regel leidt tot onzekerheid in beslissingen en, in samenhang hier
mee, tot een grotere kans op het maken van foutieve beslissingen. 

Algemeen 

De resultaten van dit onderzoek ondersteunen de beslissing tot het 
voortzetten van de proef met het gescheiden inzamelen van huishoude
lijk afval in de huidige vonn. 

Het introduceren van het gescheiden inzamelen van huishoudelijk afval 
leidt tot positieve resultaten, indien wordt voort gel::xJIB..rj op het be
staande inzamelsysteem of indien het bestaande inzamelsysteem door de 
introductie van gescheiden inzameling wordt uitgebreid. In de aanvangs
fase worden kostenfactoren gecompenseerd en spelen negatieve aspecten 
geassocieerd met de wijziging van het systeem een secundaire rol. 

Opgemerkt moet worden dat de resultaten en conclusies gebaseerd zijn op 
onderzoek verricht in een situatie waarin sprake is van vrijwillige 
deelname. Niet uitgesloten mag worden, dat in een situatie met ver
plicht deelnemen het relatief belang van relevante factoren zal ver
schillen van hun belang in de vrijwillige deelnamesituatie. 
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HOOFOO'IUK 7 

Op basis van de resultaten van dit orrlerzoek kunnen enkele aanbe
velingen worden gef onnuleerd net betrekking tot de opzet van de voor-
1 ichting vóór en tijdens de proefnemin:J en het vervolgorrlerzoek. In de 
aanbevelingen wordt vooral rekening gehouden net aspecten die, op grorrl 
van dit orrlerzoek, van speciaal belang zijn gebleken. Eventuele finan
ciële enjof technische beperkingen zijn vanuit het in dit orrlerzoek 
gehanteerde perspectief iooeilijk te overzien. Deze worden daaran ook 
niet in de aanbevelingen betrokken. 

1. Het centrale thema milieuvert>etering dient te worden blijven bena
drukt en waar mogelijk in de voorlidlting uitgebreider te worden 
behandeld. Speciale aarrlacht verdient hierbij de effectiviteit van 
de afvalscheidingsrnaatregel als een middel waardoor "de mensen 
zelf" een bijdrage kunnen leveren aan milieuvert>etering. Het 
benadrukken van de koppeling tussen het eigen gedrag en de ef fec
ti viteit van de maatregel kan plaatsvirrlen door in de aanvangsfase 
resultaten te presenteren uit proefnemin:Jen elders. In een later 
stadium kan dit gebeuren door het verstrekken van informatie over 
de door de deelnemers bereikte resultaten, bijvoorbeeld informatie 
over de kwantiteit en de kwaliteit van de gewonnen compost, het 
aantal kubieke neter uitgespaarde stortruimte, de hoeveelheid be
spaarde startgelden e.d. Deze gegevens zijn voor de deelnemers 
makkelijk te visualiseren ke.n3'etallen. Mogelijk kan in de visuali
sering aansluiting worden gevorrlen bij het thema "Afvalscheiding 
bespaart bergen". 

2. Gezien de verscheidenheid van door niet-deelnemers genoerràe infor
matiebronnen verdient het aanbeveling deze nedia te blijven han
teren voor het verstrekken van algemene informatie over de ge
scheiden inzameling van huisvuil. (N.B. Dit aspect krijgt extra 
betekenis in het licht van het Provinciaal Afvalstoffen Plan en de 
te verwachten ontwikkelingen in afvalinzameling). 

3. Gezien het belang van de gemeente in de verstrekking van speci -
fieke informatie en de effectiviteit van de afvalkrant bij het 
vennen en orrlersteunen van positieve attituden, wordt aanbevolen 
deze informatiebronnen in hun huidige opzet te handhaven onder 
verwijzing naar de overige aanbevelingen. 

4. Het verdient aanbeveling in de aanvangsfase van gescheiden inzame
ling het (sociaal) collectieve aspect net betrekking tot de inzet 
en daaruit voortkcmende opbrengsten te benadrukken. 

5. Het verdient aanbeveling het gebruik van gegeneraliseerde om
schri jvingen in de scheidingsregel te vermijden en afvalorrlerdelen 
specifiek te noemen. Vooral orrlerdelen uit de categorie niet
composteerbaar afval verdient hierbij extra aarrlacht. 

6. Het verdient aanbeveling dat de voorlichting zich richt op alle 
leeftijscategorieën die binnen een huishouden betrokken zijn bij 
het gescheiden inzamelen van huishoudelijk afval. Aangrijpings
punten hiervoor vennen orrlerwijsprojecten en het in de voorlich
ting opnemen van thema's. Deze thema's kunnen gericht worden op 
specifieke afvalorrlerdelen, die niet tot het dagelijkse huishoud.-
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elijke afval behoren. Gedacht kan worden aan: cosmetica, houtver
edelingsprodukten, bestrijdingsmiddelen, technische oliën, e.d. 
Objectieve infonnatie over de samenstelling en milieu-implicaties 
van deze stoffen, kan bijdragen aan een verhoogde aarrlacht voor 
het afvalscheiden en de positieve consequenties hiervan voor het 
milieu. 

7. Op de vonning van positieve intenties en attituden oefenen kosten 
een negatieve invloed uit. Zij dienen daarom waar mogelijk te 
worden geminimaliseerd. Aangrijpingspunten hierin vormen: 
a. het creëeren van de mogelijkheid voor de deelnemers tot het 

gebruik van een kleinere container; 
b. het niet direct verhalen van de financiële kosten op de deel

nemers en het schetsen van een :realistisch beeld van de 
toekomstige financiële gevolgen voor de potentiële - en 
huidige deelnemers. 

B. Het verdient aanbeveling ontwikkelingen met betrekking tot: 
a. wijzigingen in de relevante aspecten in attitude- en inten-

tievonning, 
b. de invloed van systeemaspecten op attituden en intenties, 
te volgen middels sociaal wetenschappelijk vervolgonderzoek om hun 
effect op de gedragsintentie in de lange tennijn te bepalen. 
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De scheidingsregels · proef gemeente Lieshout 
De deelnemers aan de proef wordt ge
vraagd om hun huisvuil te scheiden en 
iedere week een andere afvalsoort 
voor inzameling aan te bieden. Dus de 
ene week de grijze container buiten 
zetten. de andere week de groene 
container. Daarnaast blijven de be
staande ophaalsystemen voor papier 
en textiel in de wijk gewoon doorlopen. 
Ook het brengen van glas naar de glas· 
bak kan. nee moet gewoon doorgaan. 

De huisvuilscheiding gaat in drie on
derdelen plaatsvinden. 

a. Composteerbaar deel 

Deponeren In de groene 
container. 

Afvalsoorten 

· afval van groente, frult en uit 
de tuin 

·OUdbrood 
· afval van snijbloemen en van 

vaste planten 
· plndadoppen 

· schillen (desgewenst verpakt 
In een krant) 
· etensresten 

· koffiefilters en koffiedik 
· theebladeren en theezakjes 

· mest van huisdieren 
· eierschalen 

Ophalen In de even week 

b. Niet-composteerbaar deel 

Deponeren In de grijze 
container 

Afvalsoorten 

· kunststoffen, plastic, Ijzer, 
metaal en blik 

· beenderen en dierlijk afval 
· niet duidelijk her te gebruiken 

verpakklngs· en verbrulks· 
materiaal 

· stenen, aardewerk 
·hout 

· non-ferromaterialen 
· tapijten, matten 

· bijzonder of grof huisvuil 

Ophalen In de oneven week 

c. Probleemstoffen 

Deponeren In de K.C.A.·box 

Afvalsoorten 

· gif· en bestrlJdlngsmlddelen 
voor plant en dier 
• (foto)chemlcallln 

• cosmetlcapodukten 
• huishoudelijke schoonmaak· 

en onderhoudsmlddelen 
·batterijen 

· medicamenten 
· ollln, vetten en benzines 

• verfstoffen en lakken 
• spuitbussen, spray 

·zuren 

Binnenemmers ophalen vla 
speciale acties 

Papier 

Meegeven aan verenigingen 

Textiel 

Meegeven aan inzamelacties 

Glas 

Deponeren in de glasbak 

' • - ' ,' -.!" .... 1_~ " ' " ' • • • • • • • ' ' ... • • • • • -"~ i,; . .. .· ' . ~-- . . 



BIJLAGE 2: vragenlijst telefonische enquête 

SERIE ! VRAGENLIJ ST .. . , . " . ~ .. - . . . 

Gcci d0 ~orgen' ~ iddag/avond, u spreekt ~ e t ......... , 
I k ben student aan de katholieke Universiteit Brabant , 
t e Ti!burg en wilde u graag e nkele vragen stellen over 
d e gescheiden inza~eling van huisvuil. 
Het duur o ng eve e r 5 minut e n, kan dat? 

1. Ja vraag 2 
2. Nee Kan ik u later terugbellen? ja 

Nee 
noteer tijd 

einde. 

In Lieshout gaat binnenkort een proef van start met het 
gescheiden ophalen van huisvuil. 
O~dat de proefneming misschien wat veranderingen veroorzaakt in 
de manier waarop u met het huisvuil omgaat, heb ik eerst wat 
vrage~ over hoe de situatie nu is. Op de eerste plaats 

Hoe bevalt het systeem met de grijze container u ? 
1. goed 
2. geen mening 
3. slecht 

3. Vindt u het legen van de container, wat 1 maal per week 
gebeurt, voldoende? 

1. voldoende 
2. weet niet 
3. onvoldoende 

4. Gebruikt u een deel van uw afval ~isschien zelf om compost 
te maken voor uw tuin? 
1. ja 
2. nee 

5. Verzamelt u het oud papier gescheiden? Bijvoorbeeld voor 
verenigingen? 

1. ja 
2. nee 

6. Wat doet u in het algemeen met uw afval-glas? 
1. (verzamelen voor) in de glascontainer 
2. in de grijze container 

7 Maa~t u ook wel gebruik van de batterij container, die 
bij de lagere school is geplaatst? 

:l . ja 
2. nee 
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BIJLAGE 2: ( ·,; enrolg) 

8. Wat doet u in het algemeen met klein chemisch afval, 
zoals verf-rest en en dergelijke dingen? 
1. verzamelen voor centraal punt 
2. in grijz e container 
3. anders 

Dan wil ik u nu wat vragen over de proef die binnen kort in 
Lieshout van start gaat. 

9. Is het u bekend dat er een proef met gescheiden huisvuil 
inzarr.e ling te Lieshout van start gaat? 

10. 

11. 

1. ja 
2. Nee Geef een korte uitleg. 

Heeft 
proef 
1. ja 
2. Nee 

u recentelijk in de krant nog iets gelezen over de 
die van start gaat 

vraag ll. 
vraag 12. 

Is 
èe 

het u, uit de krantenberichten, duidelijk geworden wat 
proef gaat inhouden? 

1. ja 
2. nee 
9. n. v.t. (routing VlO} 

12. Gaat u, o f een van de gezinsleden, nog naar een van de 
voorlichtings-avonden? 
1. ja 
2. weet niet 
3. nee 

13 . Weet u dat deelname voor bewoners in uw wijk verplicht is? 
1. ja 
2. nee 

14. Vindt u het acceptabel dat u verplicht wordt mee te doen 
aan een proef? 
1. j a 
2. geen mening 
3 . nee , niet acceptabel 

15. Wanne e r u zich op vrijwillige basis zou kunnen inschrijven 
voor deelname aan een soortgelijke proef, zou u dan ook 
meedoen? 
1. ja 
2. we et ni e t 
3. r:.ee 
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BIJLAGE 2 (ver?olg) 

16. Vindt u h e t belangrijk dat zoveel mogelijk ~ensen met de 
proef gaan ~eedoen? 
1. ja 
2. weet niet 
3. nee, niet belangrijk 

17. Bent u van plan om u, tijdens de proef, strikt te gaan 
houden aan de scheidingsregels? 
1. ja 
2. weet niet 
3. nee 

17A.Denkt u, dat het tijdens de proef, gemakkelijker of lastiger 
zal zijn in vergelijking met de situatie nu? 
1. gemakkelijker 
2. lastiger 
3. we e t niet 

Ik leg u nu twee uitspraken voor. Kunt u aangeven, in hoeverre 
u het eens of on-eens bent met deze uitspraken. 
U kunt kiezen uit de volgende antwoordmogelijkheden: 
ik ben het eens met die uitspraak, 
ik ben het enigzins eens met die uitspraak, 
ik ben het niet eens of niet oneens met die uitspraak, 
ik ben het enigzins oneens met die uitspraak en 
ik ben het oneens met die uitspraak. 

Dan volgt hier de eerste uitspraak. 

18. "Eigenlijk vindt ik verbeteren van het milieu niet 
belangrijk". 
1. eens 
2. enigzins eens 
3. niet eens/niet on-eens 
4. enigzins on-eens 
5. oneens 

Dan volgt hier de tweede uitspraak. 

19. "Ik sta positief, tegenover vermindering van de hoeveel -
heid huisvuil, die moet worden gestort". 
1. eens 
2. enigzins eens 
3. niet eens/niet on-eens 
4. enigzins oneens 
5. oneens 
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BIJLAGE 2 (verv'.Jlg) 

Dan volgt nu weer een "gewone" vraag. 

20. Denkt u, dat een vermindering van de te storten hoeveelh•id 
afval, een bijdrage kan leveren aan een beter milieu? 
1. ja 
2. weet niet 
3. nee 

Als afsluiting nog twee kleine vraagjes. 

21. Uit hoeveel personen bestaat uw gezin, inclusief uzelf? 
personen 

22. Wat is de leeftijd van het jongste gezinslid? 
jaar 

Ik dank u hartelijk voor uw medewerking. 

Genoteerd werd: 
23. Geslacht van respondent. 

1. vrouw 
2. man 
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BIJLAGE 3: 

Uw kenmerk 

Onderwerp 

Uw brief 

Proef gescheiden 
inzameling huis
houdelijk afval. 

Aan geadresseerde. 

Ons kenmerk: Afd. A.Z. Datum: 25 mei 1988. 

Geachte mevrouw, mijnheer, 

Sinds maart 1988 wordt in Uw wijk een proef gehouden met het 
gescheiden inzamelen van huisvuil. 

Nu de proef loopt is het moment gekomen om Uw mening te vragen 
over het verloop van de proef, Uw ervaringen hierin en een aantal verwante 
onderwerpen. 

Inzicht hierin is nodig om de proefneming, waar nodig, bij te 
sturen en om te bepalen of er problemen optreden in het scheiden van het 
huisvuil. 

Omdat het van belang is kennis te nemen van de mening en er
varingen van zoveel deelnemers is, in samenwerking met Waste Management, 

. het samenwerkingsverband tussen de Katholieke Universiteit Brabant en de 
Technische Universiteit Eindhoven, de bijgesloten vragenlijst samengesteld. 

Wij vertrouwèn erop dat U Uw mening over gescheiden inzameling 
van huisvuil wilt geven en dat U de vragenlijst wilt invullen. 

Op de eerste pagina van de vragenlijst treft U een korte toe
lichting aan met betrekking tot de wijze van invullen van de vragenlijst. 
Doorlezen van deze toelichting zal het invullen zeker vergemakkelijken. 

Het is van belang dat de vragen worden beantwoord door diegene 
van Uw huishouden die zich het meest bezig houdt met het huishoudelijk 
afval. 

Wij benadrukken dat de gegevens vertrouwelijk worden behandeld 
en dat Uw anonimiteit is gewaarborgd. 

Retourneren van de vragenlijst kan door middel van de bijgesloten 
retourenveloppe, deze hoeft niet te worden gefrankeerd. 

Wij vertrouwen erop dat U de ingevulde vragenlijst zo spoedig 
mogelijk terugstuurt. Bij voorbaat dank. 

Hoogachtend, 

~BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN LIESHOUT, 

~c' ;burgemeester. 

,secretaris. 



Lijstnurnmer ----

BIJLAGE 3: vervolg 

VfL\G~~N'LIJST GF-SCHEIDI~N HUISVUILINZAMELING LIESHOUT 

Waste Management 
Onder.roek en edvtsering op het gebied van atva._ en mllieubeheef dool de KUB en de TUE. 
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BIJLAGE 3 : vervolg 

) 

1 ·-1>11 , t·, .. ,.,.: v · ... (: , 1 " , . 

Om .onder andere inzicht te krijgen in de samenstelling van tw huisvuil 
volgen nu een aantal vragen om de ongang met dit huisvuil te bepalen. 

l. Maakt u zelf compost van huisooooelijk afval? 

Ja 
Gedeeltelijk. 
Nee 

l 
2 
3 

2. Welk deel van uw etensresten gebruikt u als veevoeder of huisdier
voed.sel? 

3. Welk deel van uw papier 
nisophaaldagen? 

4. Wat doet u met uw papier 
vuilnisophaaldagen? 

Alles 1 
Het grootste 
deel 2 
De helft 3 
Het kleinste 
deel 4 
Niets 5 

en karton afval geeft u mee op de 

en 

Alles 
Het groots te 
deel 
De helft 
Het kleinste 
deel 
Niets 

karton afval wat u niet 

Wordt opgehaald 
Woedt weggebracht 
Gebruiken we zelf 
Anders, nl. 

l 

2 
3 

4 
5 

meegeeft 

1 
2 
3 
4 

vuil-

op de 

5. Welk deel van uw afvalglas brengt u gemiddeld naar de glascontai
ner:-? 

Alles l 
Het gr:-ootste 
deel 2 
1'.>e helft 3 
Het kleinste 
deel 4 
Niets 5 

l 

* (Handr:eschrev e n variabel8n nanduidin1~cn onthrakcn in 
ve r stuurde exemnla r e n) 
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BIJLAGE 3: vervolg 

6. Hoe vaak gebcuikt u pee week bij het wassen een wasmiddel dat 
fosfaatvcij is? 

0 maal 1 
0-1 maal 2 
l maal 3 
2 maal 4 
3 maal 5 
4 maal 6 
5 maal 7 
6 of meec, nl. 8 

7. Koopt u, indien mogelijk, uw drank in statiegeldverp:lkkingen of in 
wegwerp-verpakkingen? 

Ik koop % in statiegeld-verpakking. 

Ik koop % in wegwerp-verpakking. 

Totaal 100% 

8. Bracht u voordat de pr-oefneming van stact ging wel eens probleem
stoffen naar een verzamelp.Jnt van de gemeente of naar winkels die 
zulke stoffen innemen? 

Nooit 
Zelden 
Soms 
Vaak 
Altijd 

9. Wie zet het huisvuil meestal buiten? 
Ikzelf 
Iemand anders 

l 
2 
3 
4 
5 

l 
2 

10. Wilt u het antwoocd van uw keuze omcirkelen? De betekenis 
van de de alternatieven is als volgt: 

l 
positief 

2 
enigszins 
positief 

Hoe staat u tegenovec 
het zelf scheiden van uw 
composteecbace afval van 
de eest van het afval? 

3 
noch positief 
noch negatief 

l 2 3 

2 

1-13 

4 

4 5 
enigszins negatief 
negatief 

5 

vb 

va 

y10J 
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BIJLAGE 3: vervolg 

l 
positief 

2 
enigszins 
positief 

Hoe staat u tegenover het 
zelf scheiden van uw niet
composteer:baar afval van 
de rest van het afval? 

Hoe staat u tegenover het 
zelf scheiden van uw pr<r 
bleemstof fen van de rest 
van het afval? 

Hoe staat u tegenover het 
zelf scheiden van al uw 
huisvuil? 

3 
noch positief 
noch negatief 

l 2 3 

l 2 3 

l 2 3 

4 

4 

4 

4 5 
enigszins negatief 
negatief 

5 

5 

5 

ll. Houdt u bij het doen van inkopen rekening met het afval dat de 
. ver-pakking kan opleveren? 

Nooit l 
Zelden 2 
Soms 3 
Vaak 4 
Altijd 5 

12. Hotrlt u bij het doen van inkopen rekening met de milieuvriende
lijkheid van het produkt? 

Nooit l 
Zelden 2 
Soms 3 
Vaak 4 
Altijd 5 

13. Wilt u aangeven in hoeverre u het eens of oneens bent met de 
uitspraken die ontstaan wanneer u "Door gescheiden inzameling van 
huisvuil ••.•. " aanvult met de uit spraken in de linker kolom. 
Voorbeeld: Door gescheiden inzameling van huisvuil •. wordt de bcX.lem 
minder verontreinigd. 

noch 
Door: gescheiden inza- hele- oneens/ hele-
mel ing van huisvuil .• maal noch on- maal 
......... eens e ens eens eens on-

1- ~ 3 4 eens 5 
...... stijgen de cei~ 
nigingskosten sneller:. 0 0 0 0 0 

3 
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BIJLAGE 3: ve rvolg 

Door gescheiden inza- hele- oneens/ hele-
meling van huisvuil •• maal noch on- maal 
........ . eens eens eens eens on-

eens 

....... hoef ik niet 
meer zo vaak naar de ge-
meentewerf of winkelier 
die probleemstoffen in-
neemt. 0 0 0 0 0 Vl3 _'L 

ben ik meer ruimte 
in en om de woning kwijt. 0 0 0 0 0 " ~ -~ -3 

...... ontstaat er stank 
in en om de woning. 0 0 0 0 0 .;13 -4 

...... ben ik meer tijd 
kwijt aan het afval weg-
gooien. 0 0 0 0 0 v1;_s 
...... moet ik meer in-
spanning verrichten om 

v1J._i afval weg te gooien. 0 0 0 0 0 

...... moet ik meer na-
denken waarin het af val 
te gooien. 0 0 0 0 0 /13 J 

...... vermindert de 
hoeveelheid te stoeten 
afval. 0 0 0 0 0 i/I~ _3 

...... kunnen grondstof-
fen worden hergebruikt. 0 0 0 0 0 /13 -~ 

,. ...... ben ik na afloop 
van de proef meer geld 
kwijt aan de gemeente 0 0 0 0 0 ;;_?., _1C 

...... wordt de bcrlem 
minder verontreinigd. 0 0 0 0 0 y' !~~-ll 

profiteer ik ook 
van een schoner milie u 0 0 0 0 0 v't; _11 

...... maakt de in du-
strie meer winst 0 0 0 0 0 Vl3_!3 

4 

115 



,. 

' 
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14. Kunt u aangeven in hoeverre u het eens of oneens met de ui tspcaken 
die ontstaan wanneer u de uitspraak "Gescheiden inzameling van 
huisvuil .•••• " aanvult met de uitspraken uit de kolom aan de 
1 inkerzijde. 
Voorbeeld: Gescheiden inzameling van huisvuil . . kan beter 
plaatsvinden met technische installaties. 

Gescheiden inzameling 
van huisvuil .•••••• 

...• kan beter plaats
vinden met technische 
installaties. 

.••••• heeft in het al
gemeen meer voordelen 
dan nadelen. 

..••.• bespaart de ge
meente startkosten. 

heeft voor de 
industrie meer- voor
delen dan nadelen. 

•••••• biedt mij de 
mogelijkheid bij te 
dragen aan een 
betec milieu. 

.•..•. vecbetect de 
werkgelegenheid. 

• ..•.• leidt tot energie-

hele
tMal 
eens 

f 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

besparing. O 

...•.. leidt tot vecmin
dering van de milieuver-
vuiling. O 

•..••. zou verplicht 
moeten zijn 0 

eens 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 
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noch 
oneens/ 
noch 
eens 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

on
eens 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

hele
maal 
on-

5 eens 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1/1 cl ~· _, 
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BIJLAGE 3: vervolg 

15. Kunt u aangeven wat u met de volgende afvalcaaponenten zou doen? 
Hierbij ven.rijst de KCA box naar de Klein Chemisch Afval box. 

groene grijze in Weet niet zeker an-
con- con- KCA waarschijnlijk in ders 
tainer tainer box groent grijs~ KCA ------ -------- ----- --;"1 -~5 -;1 oud brood 0 1 0 2 0 3 0" Vt5 _ 1.. 

leeg 
melkpak 0 0 0 0 0 0 0 

v 

blikjes 0 0 0 0 0 0 0 

gloeilamp 0 0 0 0 0 0 0 

T.L.-lamp 0 0 0 0 0 0 0 

boter-
kuipje 0 0 0 0 0 0 0 

aluminium-
folie 0 0 0 0 0 0 0 

plastic 
huisoou:l 
folie 0 0 0 0 0 0 0 

koffie-
filter 0 0 0 0 0 0 0 

theezakje 0 0 0 0 0 0 0 

batterijen 0 0 0 0 0 0 0 

medicijnen 0 0 0 0 0 0 0 
" 

oogschaduw 0 0 0 0 0 0 0 

motorolie 0 0 0 0 0 0 0 

spuitbus 0 0 0 0 0 0 0 

kattebak-
vulling 0 0 0 0 0 0 0 

verfresten 0 0 0 0 0 0 0 

f 
oud papier 0 0 0 0 0 0 0 

v1s_ 18 

6 
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BIJLAGE 3: vervolg 

groene grijze in Weet niet zeker an-
con- con- KCA waarschijnlijk in ders 
tainer tainer box groen grijs KCA 

stukjes 1 ~ 3 4 5 t ? 
textiel 0 0 0 0 0 0 0 

bloerrpot 0 0 0 0 0 0 0 

mest van 
huisdier 0 0 0 0 0 0 0 

frituur-
vet 0 0 0 0 0 0 0 

kaacsen 0 0 0 0 0 0 0 

wegwerp-
luiers 0 0 0 0 0 0 0 

latex 0 0 0 0 0 0 0 Vf5_:4S 

Gedurende de proefneming heeft u de beschikking over meerdere contai
ners. Om na te gaan in hoeverre dit systeem in de praktijk bruikbaar is 
de volgende vragen: 

16. Hoe beoordeelt u in zijn algemeenheid het vuilniso{Xlaalsysteem met 
behulp van de grijze en de gcoene container? 

Erg goed 
Goed 
Niet goed/niet slecht 
Slecht 
Erg slecht 

l 
2 
3 
4 
5 

17. De gnJze en de groene container worden afwisselend opgehaald, in 
de even week de groene container en in de oneven week de grijze 
container. Kunt u aangeven in hoeverre u het vooc iedel'."e container 
voldoende vindt dat deze éénmaal in de twee weken wordt opgehaald? 

griJze container 
gr-oene container 

cuim 
vol
doende 

0 
0 

1 

vol
doende 

0 
0 

118 

niet 
vol
doende/ 
niet 
awol
doende J 

7 

0 
0 

onvol
doende 

0 
1 0 

ruim 
on
vol-

1 
doen-

j de5 1 

i g 

vr6 

v11_ 1 
V11_~ 

'--
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18. Kunt u aangeven hoe tevreden u bent met de plaats die u gevonden 
heeft voor de groene en grijze container en de Klein Chemisch 
Afval box 

on-
tevre- tevreden 
den 

groene container I I l l I I I 

grijze container I I I I I I I 

Klein Chemisch 
Afval box I I I I I I I 

19. In hoeverre vindt u de inhooo van zowel de grijze en de groene 
container en de Klein Chemisch Afval (KCA) box voldoende groot 
voor de opslag van het gescheiden afval? 

ruim vol- niet onvol- ruim 
vol- doende vol- doende onvol-
doende doende/ doende 

niet 
onvol-

t ,Q doeooe 3 lt 5 
grijze container 0 0 0 0 0 
groene container 0 0 0 0 0 
Klein Cremisch 
Afval box 0 0 0 0 0 

20. Waar staat bij u de grijze container? 

In de keuken/bijkeuken 1 
2 In de schuur/garage aan huis 

In een schuur/garage los van 
het huis 3 
Bui ten vlak bij de woning 4 
Buiten verwijderd van de woning 5 
Overigen 6 

21. Waar staat bij u de groene container? 

In de keuken/bijkeuken 1 
2 In de schuur/garage aan huis 

In een schuur/garage los van 
het huis 3 
Bui ten vlak biJ het huis 4 
Buiten verwijderd van de woning 5 
Overigen 6 

8 
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22. Hoe beoordeelt u het gebruiksgemak van de Klein Chemisch Af-
val( KCA) box voor de opslag van probleemstoffen? 

Erg goed l 
goed 2 
Niet g~/niet slecht 3 
Slecht 4 
Erg slecht 5 

23. In hoeverre vindt u het wisselen van de binnenemmer van de Klein 
Chemisch Afval (KCA) box, enkele malen per jaar, voldoende? 

Ruim voldoende 
Voldoerrle 
Niet voldoende?niet 
onvold:>ende 
Onvoldoende 
Ruim crivoldoende 

24. Waar staat bij u de Klein Chemisch Afval box? 

l 
2 

3 
4 
5 

In de keuken/bijkeuken l 
In de se huur/garage aan huis 2 
In een schuur/garage los van 
het~~ 3 
Bui ten vlak bij de woning 4 
Buiten verwijderd van de woning 5 
Overigen 6 

25. Wat is de inhoud van de groene container die u in gebruik heeft? 

liter. 

26. Wat is de inhoud van de grijze container die u in gebruik heeft? 

liter 

27. U heeft nu er-varing met gescheiden afvoeren van afval en met 
gebruik van het oude afval afvoer systeem (niet gescheiden) 
Kunt u ons zeggen welke van de volgende mogelijkheden uw voorkeur 
zou hebben. 

Alleen een gcijze container 1 
Een gr-ijze met een gcoene container- 2 
Een gcijze, gr-oene en Klein Chemisch Afval box 3 
Een gcijze containec met Klein Chemisch Afval box 4 

9 
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BIJLAGE 3: vervolg 

28. Hoe vaak moet volgens u ret composteer-baar afval woeden OP9ehaald? · 

r !-.~;;./ V2.5_1 

29. Hoe vaak moet volgens u het niet-cooposteerbaar afval worden 
opgehaald? 

I 
/~ IT',7._i 

30. Hoe vaak moet volgens u de binnenemmer van de Klein Chemisch Afval 
(KCA) box worden gewisseld? 

31. Ziet u voordelen in ret nieuwe systeem met de gcijze en groene 
container en Klein Cremisch Afval box samen? 

Zo ja, welke? 

32. Ziet u nadelen in ~t nieuwe systeem met de grijze en groene 
container en Klein Cremisch Afval box samen? 

Zo ja, welke? 

33. Bent u van mening dat de gn:>ene container te veel ruimte in beslag 
neemt? 

Ja 1 
Nee 2 

10 
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34. Hieronder staan aan de linkerzijde een aantal verwl)Zl.ngen naar 
pet"sonen. Kunt u aangeven in hooverre u het eens of oneens bent 
met de uitspraak die ontstaat wanneer u een verwijzing invult in: 
'Ik denk dat ••••••• van mij verwacht(en) dat ik mijn afval 
volgens de regels van het huisvuilscheiden aanbied voor afvoer'. 
Wilt u dit doen voor al de verwijzingen. 

"Ik denk dat van mij verwacht(en) dat ik mijn afval volgens 
de regels van het huisvuilscheiden aarbied voor afvoer." 

rtU.jn partner 

de kinderen 

anderen in het huis
houden 

nu Jn ou::ler s 

mijn fa mil ie 

mijn buren 

vrienden en bekenden 

mijn collega's 

de gemeente 

het afvalverwerkings
bedrijf 

de regering 

hele
maal 
eens 1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

eens2 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

11 

122 

noch 
oneens/ 
noch 
eens 3 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

on
eens f; 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

hele
maal 

Soneens 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

V~:i -".. 
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35. Hieconder- staan aan de linkeczijde een aantal vecwijzingen naar 
personenen. 
Wilt u vooc ieder: van de ver-wijzingen de volgende uitspraak 
aanvullen. 
Voorbeeld: Als het over het scheiden van huisvuil gaat dan tcek ik 
mij van de mening van (de C"egecing) •••••••••• aan. 

mijn pac tnec 

de kinderen 

ander-en in het hu is
hoooen 

mijn oooers 

mijn fa mil ie 

miJn buren 

vrienden en bekenden 

mijn collega's 

de gemeente 

het afvalverweckings
bedci jf 

de reg ei:- ing 

we ten se happers 

heel 
veel 
aan 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

veel 
aan 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

niet 
veel/ 
niet 
weinig 
aan 3 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

weinig 
aan 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

heel 
weinig 
aan 

5 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

36. Ik verwacht dat de meeste mensen in de buurt aan de pcoef zullen 
meedoen 

eens 
enigszins eens 
niet eens/niet oneens 
enigszins oneens 
oneens 

12 
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37. Zijn andere personen in uw huishoooen van plan oot oot huisvuil 
te scooiden 

ja zeker wel 
waarschijnli]k wel 
weet niet 
waarschijnlijk niet 
nee zeker niet 

l 
2 
3 
4 
5 

38. Wilt u aangeven in hoeverre u positief of negatief staat tegenover 
het scheiden van huisvuil door de huishoudens. 

39. 

positief enigszins noch enigszins negatief 
positief positief/ negatief 

noch 
negatief 

l 2 3 4 5 
1-----------~--1------~~---1----------~-1------------~-1 

Kunt u aangeven in hoeverre 
het door uzelf scheiden van 

positief enigszins 
positief 

l 2 

u negatief of positief 
uw eigen huisvuil. 

noch enigszins 
positief/ negatief 
noch 
negatief 
3 4 

staat tegenover 

negatief 

5 

V33 

I---------------1-------------1-------------1---------------I V34 

40. Als door zelf mijn huisvuil te scheiden en gescooiden aan te 
bieden ••••••• 

ik meer tijd kwijt 
zou zijn vind ik dat 

ik meer zou moeten 
nadenken, vind ik dat 

... ik mee'C' lichamelijke 
inspanning zou moeten 
ver'C'ichten, vind ik dat 

ik meer ruimte kwijt 
zou zijn vind ik dat 

niet l.. 
lastig 

0 

0 

0 

0 

be 
. -i 

et Je 
lastig 

0 

0 

0 

0 

neu-3 
t'C'aal 

0 

0 

0 

0 

lastig 
/./ 

0 

0 

0 

0 

e'C'g5 
lastig 

0 

0 

0 

0 

41. Hoe staat u tegenover de proef zoals deze op dit moment rn 
Lies hout loopt ? 

Positief 
Enigszins positief 
Noch positief noch negatief 
Enigszins negatief 
Negatie f 

1 J 
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.. 

42. Vindt u het belangrijk dat zoveel ioogelijk mensen met de proefn~ 
ming met huisvuilscheiding meedoen. 

Ja, erg belangr:-ijk 
Ja, belangdjk 
niet belangrijk/niet 

onbelangrijk 
nee, onbelangrijk 
nee, totaal onbelangrijk 

l 
2 

3 
4 
5 

43. Wilt u aangeven in hoever::r::e u het eens of oneens bent met de 
volgende uitspc-aak: 
"Indien na afloop van de pr::oef wordt gevr::aagd het huisvuil volgens 
deze methcrle te blijven scheiden dan zal ik daar zeker aan mee 
blijven doen." 

Hele
maal 
eens 
1 2 3 4 5 6 

Hele
maal 
oneens 

7 
I---------I---------I---------1---------1---------I------~-I 

44. Was het u,voor:: de stac-t van de pc-oef, bekend wanneer de 
prnefneming met gescheiden inzameling van huisvuil van start ging 
te Lieshout? 

Ja 1 
Nee 2 

45. Wat is voor u de belangrijkste bron van informatie geweest met 
betrekking tot de proefneming in het algemeen met het gescheiden 
inzamelen van huisvuil? 

46. Heeft u, of een van de gezinsleden, een van de voorlichtingsavon
den bezocht die werden gehoooen in ver::band met de prcefneming. 

47 . He e f t u de afva lkra nt gelezen? 

14 
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Ja 
Nee 

Nee 
J a 

l 
2 
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48. Kunt u aangeven in hoeverre u het eens of oneens bent met de 
volgende uit spt"aak: 
"Doot" de afvalkrant wist ik pt"ecies hoe ik het huisvuil zou moeten 
scheiden." 

Mee eens 
Enigszins rree eens 
Noch eens/ noch ooeens 
Enigszins mee oneens 
Mee oneens 

l 
2 
3 
4 
5 

49. Kunt u aangeven in hoeverre u het oneens of eens bent met de 
volgende uitspraak: 
"üoor de afvalkt"ant wist ik pcecies waarom ik het huisvuil zou 
moeten scheiden." 

Mee eens 
Enigszins nee eens 
Noch eens/ noch oneens 
Enigszins rree oneens 
Mee oneens 

l 
2 
3 
4 
5 

50. Kunt u aangeven in hoevert"e u het eens of oneens bent met de 
volgende uitspt"aak: 

51. 

'Tot nu toe heb ik et" tijdens de pt"oefneming altijd naar gestreefd 
de scheiding van huisvuil in mijn huishouden strikt volgens de 
regels uit te voeL"en'. 

Hele
maal 

Hele
maal 

oneens eens 
l 2 3 4 5 6 7 
r---------1---------1---------1---------1---------1---------1 

Kunt u aangeven in hoeverre u het eens of oneens 
volgende uitspraak: 
"Ik heb nooit moeilijkheden met het scheiden van mijn 
Hele-
maal 
eens 
l 2 3 4 5 6 

bent met de 

huisvuil" 
Hele
maal 
oneens 

7 
1---------1---------1---------1---------l---------l---------I 

52. Kunt aangeven in hoeverre u het oneens of eens bent met de 
volgende uitspraak: 
'Ik ben vast en zeker van plan om tot het einde van de proef het 
huisvuil strikt volgens de regels te scheiden.' 

Hele
maal 
oneens 
l 2 3 4 5 6 

Hele
maal 
eens 

7 
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53. Maakt u zelf de vuilniscontainers schoon? 

Ja l ---+ 51~ 
Nee 2 __ _. 55 

54~ Wilt u aanyeven hoe moeilijk of hoe gemakkelijk u het vindt de 
containers schoon te houden. 

heel. gemak- niet moei- heel 
gemak- kelijk gemak- lijk rroe i-
keliJk kelijk/ lijk 

niet 
moei-

1 lijk 3 & 5 1 

gdjze containei:- 0 0 0 0 0 

gcoene container: 0 0 0 0 0 

Klein Ctemisch 
Afval oox 0 0 0 0 0 

55. Kunt u aangeven in welke volgorde u, de cegering, de mensen zelf, 
de industcie, de milieuvecenigingen en de gemeente plaatst injien 
u op de le plaats diegene plaatst die het meest kan bijdcagen aan 
milieu-verbetecing, en op de Se plaats diegene die het minst 
daaraan kan bijdragen. 

Milieuverenigingen op de plaats 
Regering op de plaats 
De mensen zelf op de plaats 
Gemeentelijke ovecheid 
op de plaats 
De industrie op de plaats 

56. In hoevecre denkt u dat het belangrijk is dat maatregelen voor het 
verbeteren van het milieu vooral gericht ziJn op: 

Industriêle onbelang- belang-
Luchtvervuiling rijk rijk 

l 2 3 4 5 6 7 
I I I I 1 1 I 

Huisvui lsc heid ing belang- onbelang-
rijk ri]k 

l 2 3 4 5 6 7 
I I I I 1 I I 

16 
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Luchtvervuiling 
door auto's 

lnàustrieel 
afval 

belang-
rijk 

l 2 3 
I I I 

onbelang-
rijk 

l 2 3 
I I l 

onbelang-
rijk 

4 5 6 7 
l I I I 

belang-
rijk 

4 5 6 7 
I I l I 

57. Wie is volgens u vooral de hoofdschuldige van àe milieuproblemen? 

De ovec heid 
De industrie 
Het autoverkeer 
De ccnsument 

l 
2 
3 
4 

58. Het verminderen van de hoeveel~id te storten afval is vooral een 
zaak van: 

De industrie 
De een sumen t 
De ovecl~id 
Mijzelf 

l 
2 
3 
4 

59. Kunt u aangeven met "rapportcijf~rs" van l t/m 10 in hoeverre u 
vindt dat, de regering, de industt"ie, de milieuverenigingen en de 
mensen zelf, zich ieder op een voldoende manier richten op 
milieuverbetering? 

Hierbij betekent 
en 

1: doet absoluut onvoldoend~, 
10: doet al het mogelijke. 

Milieuverenigingen krijgen een: 
De regering krijgt een 
De mensen zelf krijgen een 
De industrie krijgt een 
De gemeentelijke overheid 
kcijgt een 

17 
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Nu volgt een aantal uitspraken. Wilt u aangeven in hoevel'."re u ret 
l"elemaal eens, eens, noch eens/noch oneens, oneens of l"elerreal oneens 
bent met de betreffende uitspcaak door middel van ret aankruisen van 
het betreffende cirkeltje? 

60. 

Indien de 'Noonoageving 
vervuild raakt moet 
men verhuizen 

Ik zou niet deel-
nemen aan deroc>nstraties 
tegen het kappen van 
bomen. 

Om veel te verdienen 
moeten we milieu pc-oble 
en accepteren. 

Het besc hennen van 
zeldzame planten en 
dieren lijkt luxe. 

Ik zou nooit met een in
gezonden brief op 
milieuverontreiniging 
reageren. 

Door de verwarming 
wat lager te zet ten 
draagt men bij aan het 
milieu. 

Natuurbescherming 
kost veel geld. 

hele
l 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

eens2 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

18 
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noch 
oneens/ 
noch 
eens3 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

hele
maal 

oneens'l S oneens 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

1 
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noch 
hele- oneens/ hele-
maal noch maal 
eens 'f eens2 eens 3 oneens~ .5 oneens 

Ik zou protesteren 
tegen gevaarlijke in-
dustrie bij mij in de vss_s buurt. 0 0 0 0 0 

De bio-industrie draagt 
bij aan de verzuring van 
~t milieu. 0 0 0 0 0 

Mil ieuvervuil mg is 
eigenlijk maar 
interessant voor een 
aantal mensen. 0 0 0 0 0 

Ik zou de mensen attent 
maken op gevaarlijke 
industriên 0 0 0 0 0 

Bestrijding van water-
vervuiling rrcet niet 
uit belastingen worden l VSS.ri. betaald. 0 0 0 0 0 

,. 

19 
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Nu . volgt weer een aantal uitspraken. Wilt u aangeven in hoeverre u het 
t-elernaal eens, eens, noch eens/noch oneens, oneens of t-elemaal oneens 
bent met de betr-effende uitspcaak door middel van h?t aankruisen van 
het corresponderende cirkeltje? 

61. 
1hele
maal 
eens" 

De mensen, die klagen 
over leefbaarheid, zijn 
de mensen die overal 
iets op aan te merken 
hebben. 

Ik ben niet bereid meer 
voor produkten te betalen 
om daardoor de industrie 
schoner te laten produ
ceren. 

De milieuvervuiling 
is nog steeds te 
controleren. 

Ik zal zo snel als mo
gel ijk is, gebruik gaan 
maken van loodvrije ben
zine. 

Tegen luchtverontreini
ging door de industcie 
hoeven geen rnaatcegelen 
genomen te ~orden. 

lk ben bereid met af-
f 1ches propaganda te ma-

0 

0 

0 

0 

0 

ken voor milieubehoud. 0 

De aandacht die aan zure 
re9en word t geschonken, 

eens.< 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

i s overàceven. O 0 
-· ·-· · _________ _ ___ _l ______ _ 
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noch 
oneens/ 
noch 
eens3 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

oer 
eens 'I 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

hele- 1 
1 

maal 1 

oneens, 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 
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Nu volgt weer- een aantal uitspr-aken. Wilt u aangeven in hoeverre u het 
heiemaal eens, eens, noch eens/noch oneens, oneens, of helemaal oneens 
bent met de betreffende uitspraak door middel van ret aan.kruisen van 
het corresponderende cirkeltje? 

62. 
rele
maal 
eens

1 

noch 
oneens/ 
noch 
eens_3 

on 
eens~ 

rele- 1 

maal · 
oneens 

Tegen de bossterfte 
moeten maatregelen 
genomen 1o1orden. 

Ik zal geen bestrij-
d rngsmiàdelen gebruik-
en. 

Al dat gepraat over 
mil ie uproblemen maakt de 
mensen meer ongerust 

0 

0 

dan nooig is. 0 

De natwr 1Tag 
plaats maken 
voor woningbouw. 0 

Er 1o1ordt voldoende aan
dacht geschonken aan 
milieu-vervuiling. 0 

De oogerepte natuur 
hoeft niet kost 1o1at kostl 
behotrlen te blijven. O 

eens.z 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 
1 

VSS..lt 

1 
1 VSilS 
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De _hoeveelheid huishou:lelijk afval wordt mede bepaald door persoonlijke 
omstandigteden en de wocnsituat ie. 
Daarom nu de volgende vragen: 

63. Wat is uw geslacht? man l 
vrouw 2 

64. Wat is uw burgerlijke staat? 

Gehuwd en tevens samenwonend l --~ vr.65 
Gehu'wti (niet samenwonend) 2 ---+ vr.66 
Samenwonend met partner 3 ---+ vr.65 
Gescheiden (niet samenwonend) 4 ---+ vr.66 
Weduwe/weduwnaar 5 --~ vr.66 
Alleenstaand/cngehuwd 6 ---+ vr.66 

65. Heeft uw partner een betaalde werkkring ja l 
nee 2 

66. Heeft u een betaalde werkkring? ja 1 
nee 2 

67. Wat is het beroep van de hoofdkostwin(st)er? 

-----------------------------

68. Wat is de laatste opleiding die U heeft gevolgd 
en afgemaakt? 

Lager onderwijs l 
L.T.S. 2 
L.H.N.O. 3 
M.A.V.O. 4 
H.A.V.O. 5 
v.w.o. 6 
w.o. 7 
M.B.O. 8 
H.B.O. 9 
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69. Wilt u aangeven hoeveel personen in uw huishot.rlen (tenminste drie 
dagen per week aanwezig) zich in de orrlerstaande leeftijdsklasa:?n 
bevinden. 

jonger dan 5 jaar persoon/personen 
tussen 6 en 15 jaar persoon/personen 
tussen 16 en 25 jaar persoon/personen 
tussen 26 en 35 jaar persoon/personen 
tussen 36 en 45 jaar persoon/pecsonen 
tussen 46 en 55 jaar pee soon/ personen 
tussen 56 en 65 jaar- persoon/ personen 
65 Jaar en ot.rler persoon/personen 

vbl-1 
vb2 _ l 
vtL3 
Y6?.- '1 
'/~l- 5 "16z. - b __ _, 
vtz_ 1 
vlz._8 

70. Wilt u aangeven wat uw woonsituatie is? 
- (/ rl)'li. vii- ~ 

Bovenwoning/flat 
Huis in een rij 
'l\iee-orrler-een-kap 
Vrijstaand huis 
Boerderij (in bedrijf) 

71. Heeft u een (onbetegelde) tuin? 

nee 
ja, voortuin 
ja, achtertuin 
ja, voor en achter
tuin 
ja, tuin rondom 

l 
2 
3 
4 
5 

l 
2 
3 

4 
5 

72. Wat is uw adres? Wij benadrukken nogmaals dat gegevens 
strikt vertcouwelijk worden behandelt. 

73. Vindt u deze vr-agenlijst te lang? 

j-3 l 
nee 2 

74. Vindt u deze vragenlijst te moeilijk? 

ja l 
nee 2 

Eventuele opmerkingen kunt u op de achterzijde van de vragenlijst 
plaatsen. Hartelijk dank voor uw medewerking, vergeet u niet 
de ingevulde vragenlijst te retourneren. 

23 
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Uw kenmerk 

Onderwerp 

Uw brief 

Proef gescheiden 
inzameling huis
houdelijk afval. 

Aan Geadresseerde. 

Ons kenmerk: Afd. A.Z. Datum: 25 mei 1988. 

Geachte mevrouw, mijnheer, 

Sinds maart 1988 wordt in de wijk " Plan West " van Uw gemeente 
een proef gehouden met het gescheiden inzamelen van huisvuil. De deelnemers 
aan de proef hebben een extra mini-container en een box voor klein-chemisch 
afval ontvangen. De deelnemers wordt gevraagd het huishoudelijk afval te 
scheiden in een composteerbaar en een niet composteerbaar deel en deze fracties 
in de twee mini-containers gescheiden te houden. 

Tevens wordt de deelnemers gevraagd klein-chemisch afval, zoals 
batterijen, verfresten e.d., te bewaren in de speciaal hiervoor ontworpen box. 
Bij de deelnemers wordt iedere week afwisselend één van de containers geleegd. 
De klein-chemisch afval box heeft een binnenemmer die een aantal malen per 
jaar geheel wordt omgeruild voor een nieuw exemplaar. 

Nu de proef loopt is het moment gekomen om aan zoveel mogelijk 
mensen hun mening te vragen over het gescheiden inzamelen van huisvuil volgens 
de hierboven beschreven methode. 

Omdat het van belang is kennis te nemen van de mening van veel 
mensen is, in samenwerking met Waste Management, het samenwerkingsverband 
tussen de Katholieke Universiteit Brabant en de Technische Universiteit Eind
hoven, de bijgesloten vragenlijst samengesteld. 

Wij vertrouwen erop dat U Uw mening over gescheiden inzameling 
van huisvuil wilt geven en dat U de vragenlijst wilt invullen. 

Op de eerste pagina van de vragenlijst treft U een korte toe
lichting aan met betrekking tot de wijze van invullen van de vragenlijst. 
Doorlezen van deze toelichting zal het invullen zeker vergemakkelijken. Het 
is van belang dat de vragen worden beantwoord door diegene van Uw huishouden 
die zich het meest bezig houdt met het huishoudelijk afval. 

Wij benadrukken dat de gegevens vertrouwelijk worden behandeld 
end at Uw anonimiteit is gewaarborgd. 

Retourneren van de vragenlijst kan door middel van de bijge
sloten retourenveloppe, deze behoeft niet te worden gefrankeerd. Wij ver
trouwen erop dat U de ingevulde vragenlijst zo spoedig mogelijk terugstuurt. 
Bij voorbaat dank. 

EN WETHOUDERS VAN LIESHOUT, 

,secreta~~~:::r. 
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Li. j s tnurnmer ---

VRAG'~N"LIJST GESCHEIDf~N HUISVUILINZAMELING LIESHOUT 

Waste Management 
()nderZOell en adYIMring oP het gebied van afvaf.- en mil.,.,._ door de KUB en de TUE. 
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BIJLAGE 4: vervolg 

Toelichting bij de beantwoording. 

Het is van belang dat de vcagen worden beantwoord door diegene van uw 
huishot.rlen die zich het meest bezig oot.rlt met het huisooooel ijk afval. 

In de vragenlijst worden verschillende manieren geboden om uw mening of 
uw antwoord kenbaar te maken. 
Hier volgen voorbeelden hoe dit op de juiste manier gebeurd. 

l. Daar waar u kunt kiezen uit verschillende mogelijkheden kunt u uw 
keuze aangeven door het cijfer bij het door u gekozen alternatief 
te omcirkelen. 

2. 

Voorbeeld: Bent u in het bezit van een auto? ja lf) 
nee 2 

Indien u een auto heeft omcirkelt u 'l' 

Daar waar u gevraagd wordt 
schaal tussen twee uitersten 
door het door u gekozen plXlt 
Voorbeeld: relemaal 

~ens 

Jul io Iglesias 
is een aanwinst 
voor de spaanse 
muziek 1 ~ 

te kiezen uit mogel i jkl"eden die een 
vormen, kunt u uw keuze kenbaar maken 
aan te kruisen. 

niet eens/ helemaal 
eens niet oneens oneens 

0 0 0 

Indien u ~m een echte aanwinst vindt kruist u 'helemaal eens' 
aan. 
Voorbeeld: hoe positief of negatief staat u tegenover in Japan 
geproduceerde auto's 

negatief positief 

I---------I-----~--1--------~----~--I---------I-~------I 
U kunt uw keuze aangeven door het aankruisen van een van de aan
gegeven pmten. 
Indien het u niet echt uitmaakt waar een auto geproouceerd woedt 
kiest u het mid::len. 

3. Indien u achter het door u gekozen alternatief de volgende 
verwijzing aanteeft '-----+ vr. Z' woedt u verzocht door te gaan 
met de beantwoording van vraag Z. 

4. Tot slot zijn er nog veagen waae geen mogelijkheden worden 
gegeven. Hierbij kunt u in de beschikbare ruimte in uw eigen 
woorden het antwoord zet ten. 

Voorbeeld: 
Welk merk motort1ers bezit u"? 

---~2ILci.d _________________ _ 

Indien u een Honda bezit, vult u dus Honda in. 

Probeert u de vr:agen goed te lezen en geen vragen over te slaan. 
Beantwoording van de vragenlijst duurt ongeveer JO minuten. 
Bij voorbaat dank. 

137 



BIJLAGE 4: vervolg . ' ;/1 ,". " / _,....._ . 
j / ' • , . ,.:-

::i. 

" 

Om onder andere inzicht te krijgen in de samenstelling van lM huisvuil 
voigen nu een aantal vragen om de orrgang met dit huisvuil te bepalen. 

l. Maakt u zelf coap>st van huisooooelijk afval? 

Ja 
Gedeeltelijk. 
Nee 

l 
2 
3 

2. Welk deel van uw etensresten gebruikt u als veevoeder of huisdier
voedsel? 

3. Welk deel van uw papier 
nisophaaldagen? 

4. Wat doet u met uw papier 
vuilnisophaaldagen? 

Alles l 
Het grootste 
deel 2 
De helft 3 
Het kleinste 
deel 4 
Niets 5 

en karton afval geeft u mee op de 

en 

Alles 
Het grootste 
deel 
De helft 
Het kleins te 
deel 
Niets 

karton afval wat u niet 

Wordt opgehaald 
Wordt weggebracht 
Gebruiken we zelf 
Anders,nl. 

l 

2 
3 

4 
5 

meegeeft 

l 
2 
3 
4 

vuil-

op de 

5. Welk deel van uw afvalglas brengt u gemiddeld naar de glascontai
ner? 

Alles l 
Het grootste 
deel 2 
.Oe helft 3 
Het kleinste 
deel 4 
Niets 5 

1 

(>E Handge s chre ven variabelen aanduiding ontbrak in 
v orstuurrle e x omplare n) 

1 1Q 

f ' j 
\/ .(. 

vl 

V,t 

V3 
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6. Hoe vaak gebr:uikt u per week bij het wassen een wasmiddel dat 
fosfaatvdj is? 

0 maal l 
0-1 maal 2 
l maal 3 
2 maal 4 
3 maal 5 
4 maal 6 
5 maal 7 
6 of meer, nl. 8 

7. Koopt u, indien mogelijk, uw drank in statiegeldverpakkingen of in 
wegwerp-verpakkingen? 

Ik koop_ % in statiegeld-verpakking. 

Ik koop % in wegwerp-veq:akking. 

Totaal 100% 

8. Bracht u voordat de proefneming van start ging wel eens probleem
stoffen naar een verzamel?lnt van de gemeente of naar winkels die 
zulke stof fen innemen? 

Nooit 
Zelden 
Soms 
Vaak 
Al tijd 

9. Wie zet het huisvuil meestal buiten? 
Ikzelf 
Iemand arrlers 

l 
2 
3 
4 
5 

l 
2 

10. Wilt u het antwoord van uw keuze omcirkelen? De betekenis 
van de de alternatieven is als volgt: 

l 
positief 

2 
enigszins 
positief 

Hoe staat u tegenover 
het zelf scheiden van uw 
corrposteerbare afval van 
de rest van het afval? 

3 
noch positief 
noch negatief 

1 2 3 

2 
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negatief 
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l 
positief 

2 
enigszins 
positief 

Hoe staat u tegenover het 
zelf scheiden van uw niet
composteerbaac afval van 
de rest van het afval? 

Hoe staat u tegenover het 
zelf scheiden van uw pro
bleemstoffen van de rest 
van het afval? 

Hoe staat u tegenover het 
zelf scheiden van al uw 
huisvuil? 

3 
noch positief 
noch negatief 

l 2 3 

1 2 3 

1 2 3 

4 

4 

4 

4 5 
enigszins negatief 
negatief 

5 

5 

5 

ll. Hooot u bij het doen van inkopen rekening met het afval dat de 
verpakking kan opleveren? 

Nooit l 
Zelden 2 
Soms 3 
Vaak 4 
Altijd 5 

12. Hooot u bij het doen van inkopen rekening met de milieuvriende-
lijkheid van het produkt? 

Nooit 1 
Zelden 2 
Soms 3 
Vaak 4 
Altijd 5 

13. Wilt u aangeven in hoeverre u het eens of oneens bent met de 
uitspraken die ontstaan wanneer u "Door gescheiden inzameling van 
huisvuil. •••• " aanvult met de uitspraken in de linker kolom. 
Voorbeeld: Door gescheiden inzameling van huisvuil •• wordt de bcdem 
minder verontreinigd. 

noch 
Door gescheiden inza- hele- oneens/ hele-
meling van huisvuil •• maal noch on- maal 
......... eens eens eens eens on-

1 z 3 lf eens 5 

stijgen de rei.,. 
nigingskosten sneller. 0 0 0 0 0 

3 
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Door gescheiden inza- hele- oneens/ hele-
meling van huisvuil •• maal noch on- maal 
......... eens eens eens eens on-

1 i 3 4t eens5 

....... hoef ik niet 
meer zo vaak naar de ge-
meentewerf of winkelier 
die probleemstoffen in-
neemt. 0 0 0 0 0 v13_2 

ben ik meer ruimte 
in en om de woning kwijt. 0 0 0 0 0 VI:?_ 3 

...... ontstaat er stank 
in en om de woning. 0 0 0 0 0 v13_ 4 

...... ben ik meer tijd 
kwijt aan het af val weg-

\'1.3 _5 gooien. 0 0 0 0 0 

...... moet ik meer in-
spanning verrichten om 

v't.3. t afval weg te gooien. 0 0 0 0 0 

...... moet ik meer na-
denken waar in het afval 
te gooien. 0 0 0 0 0 v13_ 7 

...... vermindert de 
hoeveelheid te storten 
afval. 0 0 0 0 0 v'13_,~ 

kunnen grondstof-
fen worden hergebruikt. 0 0 0 0 0 v'l3_ j 

" ik na afloop ...... ben 
van de proef meer geld 
kwijt aan de gemeente 0 0 0 0 0 vt:Z. io ...... 

...... wordt de booem 
minder verontreinigd. 0 0 0 0 0 v1;_ 11 

...... profiteec ik ook 
van een schoner milieu 0 0 0 0 0 v't3 j) 

...... maakt de indu-
str:ie meer winst 0 0 0 0 0 V(~_13 

4 
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~ 
.. 

14. Kunt u aangeven in hoeverre u het eens of oneens met de uitspraken 
die ontstaan wanneer u de uitspraak "Gescheiden inzameling van 
huisvuil ••••• " aanvult met de uitspraken uit de kolom aan de 
l inkerz i jde. 
Voorbeeld: Ge se heiden inzameling van huisvuil • • kan beter 
plaat~vinden met technische installaties. 

Gescheiden inzameling 
van huisvuil ••••••• 

...• kan beter plaats
vinden met technische 

hele
maal 
eens 

t 
eens 

noch 
oneens/ 
noch 
eens 

3 

on
eens 

hele
maal 
on-

_5 eens 

installaties. O 0 0 0 o Vl'f _1 
•••••• heeft in het al
gemeen meer voordelen 
dan nadelen. O 

• • • • • • be spaart de ge-
meen te stortkosten. O 

heeft voor de 
industrie meer voor
delen dan nadelen. 

.••••• biedt mij de 
mogelijkheid bij te 
dragen aan een 
beter milieu. 

•••••• verbetert de 
werkgelegenheid. 

0 

0 

0 

.••••• leidt tot energie-
besparing. 1 0 

•.•.•. leidt tot vermin
dering van de milieuver-
vuiling. 0 

•••.•• zou verplicht 
moeten zijn 0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

5 
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15. Hoe beoordeelt u in ZlJn algemeenheid het vuilniSOPlaal systeem 
met behulp van de grijze container? 

Erg goed 
Goed 
Niet goed/niet slecht 
Slecht 
Erg slecht 

l 
2 
3 
4 
5 

16. In hoeverre vindt u het volà:.>ende dat de grijze minicontainer 
éénmaal per week wordt opgehaald? 

Ruim voldoende 
Voldoende 
Niet voldoende/niet cnvoldoende 
<Xlvoldoende 
Ruim oovoldoende 

6 
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17. Kunt u aangeven hoe tevceden u bent met de plaats die u ge·Jonden 
heeft voor de gcijze containec 

ontevreden tevceden 

18. In hoevecre vindt u de inhooo, die de griJze container biedt voor 
het bewat:"en van afval" voldoende groot? 

Ruim vold::>ende 
Voldoende 
Niet voldoende/niet awoldoende 
Onvoldoeooe 
Ruim cttvoldoende 

19. Waar staat bij u de grijze container? 

In de keuken/bijkeuken 
In de sctl.Jur/garage aan huis 
In een schuur/garage los van het 
huis 
Buiten vlak bij de woning 
Bui ten verwijderd van de woning 
Overigen 

l 
2 
3 
4 
5 

1 
2 

3 
4 
5 
6 

20. Wat is de inhot..rl van de grijze container die u in gebruik heeft? 

liter. 

21. Bent u van mening dat de grijze container teveel ruimte in beslag 
neemt? 

Ja 
Nee 

l 
2 

22. Indien u in de gelegenheid zou worden gesteld om uw afval in twee 
containers te laten afvoet:"en, een met corrposteerbaar materiaal, de 
ander met rest materiaal, in hoeverre lijkt het u dan voldoende 
dat de containers per week afwisselend worden opgehaald. 
Dus dat in de even week het composteecbaac afval en in de oneven 
week het rest-afval wordt opgehaald. 

Ruim vold::>ende 
Voldoende 
Niet voldoende/niet onvoldoende 
Onvoldoende 
Ruim cnvoldoende 

7 
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'? 3. Hieronde r staan aan de linkerzijde een aantal verwijzingen naar 
personen. Kunt u aangeven in hceverre u het eens of oneens bent 
met de ui tspcaak die ontstaat wanneer u een verwijzing invult in: 
'Ik denk dat ....... van mij ver-wacht(en) dat ik mijn afval 
volgens de regels van het huisvuilscheiden aanbied voor afvoer'. 
Wilt u dit doen voor al de verwijzingen. 

"IK denk dat van mij verwacht(en) dat ik mijn afval volgens 
de regels van het huisvuilscheiden aanbied voor afvoer." 

m1Jn partner 

de kinderen 

anderen in het huis
hoooen 

mijn oooers 

mijn familie 

mijn bur-en 

vrienden en bekenden 

mijn collega's 

de gemeente 

het afvalverwerkings
bedrijf 

de regering 

we ten se happers 

hele
maal 
eens1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

145 

eens~ 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

8 

noch 
oneens/ 
noch 
eens 3 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

hele-
on- maal 
eens ~ 5 oneens 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

~-~-1 

v ~) ' ..... J_ ·" 

v~~. 1 

V,'-1 .
·-.J- ~ 

v~'..l , .... , - / 

V~_:1- 7 

V~j- J 

V~J. - ~ 
_\ .J 
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24. Hieronder: staan aan de linkerzijde een aantal verw1Jz1ngen naar 
personen. Wilt u voor ieder van de verwijzingen de volgende 
uitspraak aanvullen. 
Voorbeeld: Als het over het scheiden van huisvuil gaat dan trek ik 
mij van de mening van (de regering) ••••••. aan. 

mijn partner 

de kinderen 

anderen in het huis
houden 

mijn ouders 

mijn familie 

miJn buren 

vrienden en bekenden 

mijn collega's 

de gemeente 

het afvalverwerkings
bedrijf 

de r:eger ing 

we ten se happers 

heel 
veel 
aan 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

veel 
aan 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

niet 
veel/ 
weinig 
aan 3 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

weinig 
aan 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

heel 
weinig 
aan 

5 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

25. Kunt u aangeven in hoeverre u negatief of positief staat tegenover 
het se heiden van huisvuil door de huisooudens. 

positief enigszins 
positief 

noch enigszins 
positief/ negatief 
noch 
negatief 

negatief 

1 2 3 4 5 
I---------------I---------------1--------------1-----------·----I 

9 
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26. Als ooor zelf mijn huisvuil te scheiden en gescheiden aan te 
bieden ....••. 

niet beetje neu- lastig erg 
lastig lastig tra al lastig 

ik meer tijd k\.,r i j t 
zou zijn vind ik dat 0 0 0 0 0 

ik meer zou moeten 
nadenken, vind ik dat 0 0 0 0 0 

... ik meer lict-Bmelijke 
inspanning zou moeten 
verrichten, vind ik dat 0 0 0 0 0 

ik meer ruimte kwijt 
zou zijn vind ik dat 0 0 0 0 0 

27. Kunt u aangeven hoe positief of negatief u zou staan tegenover het 
door uzelf se heiden van uw eigen huisvuil indien u werd gevr:aagd 
dit te gaan doen op een wijze zoals nu in de wijk 'Plan West' 
gebeurt. 

positief enigszins noch enigszins negatief 
positief positief/ negatief 

noch 
negatief 

l 2 3 4 5 
r---------------r---------------r--------------1------------~-1 

28. Hoe staat u tegenover de proef zoals deze op dit moment in 
Lieshout loopt? 

Posi tiet 
Enigszins positief 
Noch positief noch negatief 
Eni gsz ins nega t ie f 
Neg at ie f 

1 
2 
3 
4 
5 

29. Vind t u het belangrijk dat zoveel irogelijk mensen deelnemen aan 
pree fneming met gescheiden inzameling van huisvui 1 te Lieshout. 

ja, erg belangrijk 
ja, belangrijk 
niet onbelangrijk/niet belangrijk 
nee, onbelangrijk 
nee, totaal onbelangrijk 

10 
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JO. Was het u bekend wanneer de proefneming met gescheiden inzameling 
van huisvuil van start ging te Lieshout? 

Ja 1 
Nee 2 

31. Wat is voor u de belangrijkste bron van informatie geweest met 
betrekking tot de proefneming in het algemeen met het gescheiden 
inzamelen van huisvuil? 

32. Wilt u aangeven iA hoeverre u het eens of oneens bent met de 
volgend ui tspC"aa k: 
'Indien mij gevraagd zou worden het huisvuil van mijn huis hol.den 
gescheiden aan te bieden, dan zou ik er naar streven de scheiding 
van huisvuil strikt volgens de regels uit te voeren'. 

Hele
maal 
eens 
l 2 3 4 5 6 

Hele
maal 
oneens 

7 

1---------1---------I---------l---------I-----~--I---------I 

33. Maakt u zelf de grijze vuilniscontainer schoon? 
Ja 1 

V'IO 

Nee 2 
V'l8 

34. Wilt u aangeven hoe moeilijk of hoe gemakkelijk u het vindt de 
grijze container schoon te ho\Xlen. 

heel gemak-
gemak- kelijk 
kelijk 

1 2 
griJze container 0 0 

niet 
gemak-
kelijk/ 
niet 
moei-
lijk3 

0 

moei
lijk 

0 

heel 
moei
lijk 

5 
0 

35. Kunt u aangeven in welke volgorde u, de regering, de mensen zelf, 
de industrie, de milieuverenigingen en de gemeente plaatst irrlien 
u op de le plaats diegene plaatst die het meest kan bijdragen aan 
milieu-verbetecing, en op de Se plaats diegene die het minst 
daaraan kan bijdragen. 

Milieuverenigingen op de plaats VS0-1 
Regering op de plaats VSO-l 
De mensen zelf op de plaats 
Gemeentelijke overheid VS0-3 

op de plaat!: V50-4 
De industrie op d e plaats VS0-5 

11 
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BIJLAGE 4: vervolg 

36. In hoevene denkt u dat het belangrijk is dat maa trege le n voor het 
ver:beter:en van het milieu vooral gericht zijn op: 

Industrifüe onbelang- belang-
Luchtvervuiling rijk rijk 

l 2 3 4 5 6 7 
I I I I I I I 

Huisvui lsc heid ing belang- onbelang-
r-ijk r:i jk 

l 2 3 4 5 6 7 
I I I I I I I 

Luchtvervuiling belang- onbelang-
door auto's cijk rijk 

l 2 3 4 5 6 7 
I l I I I I I 

Industcieel onbelang- belang-
afval djk rijk 

l 2 3 4 5 6 7 
I I I I I I I 

37. Wie is volgens u vooral de hoofdschuldige van de milieuproblemen? 

De ovecheid 
De industrie 
Het a ut over-keer 
De coo sumen t 

l 
2 
3 
4 

38. Het verminder-en van de hoeveelteid te storten at.val is vooral een 
zu.::ik van: 

Oe industrie 
De consument 
De ovecheid 
Mijzelf 

l 
2 
3 
4 

39 . Kunt u aangeven met "rapportcijfers" van l t/m 10 in hoeverre u 
vindt dat, d e regering, de industrie, de mil ieuvecenig ingen en de 
mensen zelf, zich ieder- op een voldoende manier richten op 
mil ieuvecbetec ing? 
Hierbi] betekent 1: doet absoluut onvol<bende, 
e n 10: doet al het mogelijke. 

Milie uvecenigingen krijgen een: 
De cegecing krijgt een 
De mensen zelf kr:ijgen een 
De industrie krijgt een 
De gemeentelijke overheid 
krijgt een 

1 2 

149 

V57_ 1 

vst_i 

VS/_3 

V51_9 

V5~ 

vsJ 

V54_1 

VSL/_ 2 
V54_3 
v54_ '( 

'154.5 



BIJLAGE 4: vervolg 

Nu volgt een aantal uitspraken. Wilt u aangeven in hoeverr:-e u het 
h:letnaal eens, eens, noch eens/noch oneens, oneens of l"Elerraal oneens 
bent met de betreffende uitspraak door middel van het aankruisen van 
het betreffende cirkeltje, echter wilt u proberen die antwoorden te 
geven waarvan u _verwacht dat ze indruk wekken dat u erg voor het 
milieu bent. 

40. 

Indien de woonongeving 
vervuild raakt moet 
men verhuizen 

Ik zou niet deel-
nemen aan demonstraties 
tegen het kappen van 
bomen. 

Om veel te verdienen 
moeten we milieu problem
en accepteren. 

Het beschermen van 
zeldzame planten en 
dieren 11jkt luxe. 

Ik zou nooit met een in
gezonden brief op 
mil ieuvecontreiniging 
ceagecen. 

Door- de verwarming 
wat lager te zet ten 
dcaagt men bij aan het 
milieu. 

Nat uur-bescherming 
kost veel geld. 

lk zo u pro t esteren 
tegen ge vaarlijke in
dustrie bij mij in de 

hele
maal 
eens 1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

buurt. 0 

De bio-industrie draagt 
bi] aan de verzuring van 
he t milieu. 0 

eens~ 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

13 

150 

noch 
oneens/ 
noch 
eens3 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

~ 
oneens 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

. 0 

hele
maal 

5 oneens 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1/55_1 
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BIJLAGE 4: vervolg 

Nu volgt weer een aantal uitspraken. Wilt u aangeven in hoeverre u her 
rele;naal eens, eens, noch eens/noch oneens, oneens of helemaal oneens 
bent met de betr:-etfende ui tspr:-aak door middel van het aankruisen van 
het betreffende cirkeltje, echter wilt u proberen die antwoorden te 
geven waarvan u verwacht dat ze indruk ~ekken dat u erg voor het 
milieu bent. 

41. 

De mensen, die klagen 
over leefbaarheid, zijn 
de mensen die overal 
iets op aan te merken 
hebben. 

Ik ben niet bereid meer 
voor produkten te betalen 
om daardoor de industrie 
schoner te laten produ
cer-en. 

De milieuvervuiling 
is nog steeos te 
contr:-oleren. 

Ik zal zo snel als mo
gelijk is, gebruik gaan 
naken van loodvrije ben
zine. 

Tegen luchtverontrein
iging door de industrie 
hoeven geen maatregelen 
genomen te worden. 

Ik ben bereid met af-
t iches propaganda te ma-

hele
maal 
eens 1 

0 

0 

0 

0 

0 

ken voor:- milieubehoud. 0 

De aandacht die aan zure 
regen wordt geschonken, 
is overdreven. 0 

152 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

15 

noch 
oneens/ 
noch 
eens .3 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

on
eens~ 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

hele
maal 

5oneens 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 
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BIJLAGE 4: vervolg 

Nu volgt weer een aantal uitspraken. wilt u aangeven in hoeverre u het 
helemaal eens, eens, ncx:h eens/noch oneens, oneens of helemaal oneens 
bent met de betreffende ui tspr-aak door middel van het aankruisen van 
het betreffende cirkeltje, echter wilt u proberen die antwooroen te 
qeven wa.:irv.'1n u vecl..'acht dat ze indruk wekken dat u erg voor het 
mil Leu bent. 

·--------------------------------------------------------------------
42. 

noch 
hele- oneens/ hele-
maal noch on maal 
eens1 eens~ eens3 eens~ 5

oneens 

Tegen de boss tee fte 
moeten maatr-egelen 
genomen l..'Ocden. 0 0 0 0 0 

Ik zal geen Llestrij-
dingsmiddelen gebruik- 0 0 0 0 0 
en. 

Al dat gepcaat over-
mil ieupr-oblemen maakt de 
mensen meer ongerust 
dan nodig is. 0 0 0 0 0 

De natuur:- mag 
plaats maken 
voor: "-'On ingbouw. 0 0 0 0 0 

Er: wor:d t voldoende aan-
ddCilt yeschonken aan 
milieu-vecvu1ling. 0 0 0 0 0 

De ongecepte natuur 
hoeft niet kost l..'at kost 
behouden te blijven. 0 0 0 0 0 

16 
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BIJLAGE 4: vervolg 

De .hoeveelheid huisholX3elijk afval wordt mede bepaald door persoonlijke 
omstandigheden en de wocnsituatie. 
Daarom nu de volgende vragen: 

,, J . Wat is uw geslacht? man l 
vsl vrouw 2 

44. Wat is uw burgerlijke staat? 

Gehuwd en tevens samenwonend l --~ vr.65 
Geh~ (niet samenwonend) 2 ---+ vr.66 
Samenwonend met partner 3 ---+ vr.65 
Gescheiden (niet samenwC11end) 4 __ " vr: .66 
Weduwe/weduwnaar 5 ---+ vr.66 
Alleenstaand/cngehuwd 6 ---. vr. 66 V57 

115 • Heeft uw partner een betaalde werkkring ja l 
nee 2 vs8 

116 • Heeft u een betaalde werkkring? ja l 
nee 2 vsg 

l17 • Wat lS het beroep van de hoofdkostwin(st)er? 

----------------------------- vto 
48 . Wat is de laatste opleiding die U heeft gevolgd 

en afgemaakt? 

Lager onderwijs l 
L.T.S. 2 
L.H.N.O. 3 
M.A.V.O. 4 
H.A.V.O. 5 
v.w.o. 6 
w.o. 7 
M.B.O. 8 
H.B.O. 9 

vit 

17 
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BIJLAGE 4: vervolg 

11° Wilt u aangeven hoeveel personen in uw huisoolrien (tenminste dr-ie 
dagen per week aanwezig) zich in de onderstaande leeftiJdsklas~n 
bevinden. 

jonger dan 5 jaar persoon/personen 
tussen 6 en 15 jaar persoon/personen 
tussen 16 en 25 jaar persoon/personen 
tussen 26 en 35 jaar persoon/personen 
tussen 36 en 45 jaac persoon/personen 
tussen 46 en 55 jaar persoon/personen 
tussen 56 en 65 jaar persoon/personen 
65 Jaar en oooer -- persoon/personen 

vlz_ 1 

vt, 2 
vlL.3 
1162_ 4 t----1 

Yb2._§ 

vh-6 
'rb'Z.- 7 

v6z_a 
Wilr u aangeven wat uw woonsituatie is? /(Jt/V'I:.. \lb2-,9 

Bovenwoning/flat 
Huis in een cij 
'.l\./ee-onder-een-kap 
Vrijstaand huis 
Boerderij (in bedrijf) 

51. Heeft u een (onbetegelde) tuin? 

nee 
ja, voortuin 
ja, achtertuin 
ja, vooc en achter
tuin 
ja, tuin condom 

l 
2 
3 
4 
5 

l 
2 
3 

4 
5 

5;~. Wat is uw aares? Wij benadrukken nogmaals dat gegevens 
strikt vertcouwelijk worden behandelt. 

SJ. Vindt u deze vragenlijst te lang? 

ja l 
nee 2 

5l1. Vindt u deze vcagenlijst te moeilijk? 

ja 1 
nee 2 

Eventuele opmerkingen kunt u op de achterzijde van de vcagenlijst 
plaatsen. Hartelijk dank voor uw medewerking, vergeet u niet 
de ingevulde vragenl i JSt te retourneren. 

18 

155 

v6s 

v!Ó 



BIJLAGE 6: 

Uw kenmerk 

Onderwerp 

Aan Geadresseerde. 

Uw brief Ons kenmerk: Afd. A.Z. Oatum: 1 6 JUNI 1988 

Proef gescheiden 
inzameling huis
houdelijk afval. 

Geachte mevrouw, mijnheer, 

Enige tijd geleden heeft U van ons een vragenlijst 
ontvangen. Hierin werd U gevraagd Uw mening te geven over gescheiden 
inzameling van huisvuil en een aantal verwante zaken. 

Een groot aantal mensen te Lieshout heeft de vragenlijst 
ingevuld en teruggestuurd. 

Indien U de vragenlijst tot op heden nog niet heeft 
teruggestuurd vragen wij U, dit alsnog te doen. 

Het is van belang dat de mening van zoveel mogelijk 
inwoners gehoord wordt dus ook die van U. 

Wanneer U de vragenlijst inmiddels aan ons heeft terug
gestuurd dan willen wij U bij deze hartelijk danken voor Uw mede
werking. 

Hoogachtend, 

~BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN LIESHOUT, 

~=___;;;5? ,burgemeester. 

,secretaris. 
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BIJLAGE 6: vervolg 

GEMEENTE LIESHOUT 

Aan de geadresseerde. 

Uw kenmerk Uw brief van Ons kenmerk: Afd. A.Z. Datum 1 februari 1988. 

Onderwerp: Voorlichtingsavonden 
proef gescheiden af
valinzameling . 

• 

• 

Typ: EW 
Dict: JV 

Geachte bewoner, 

Zoals wij U in onze vorige brief al gemeld hebben 
zullen er op 8 en 9 februari a.s. twee voorlichtingsavonden plaats
vinden. Deze voorlichtingsavonden hebben als doel U zoveel mogelijk 
informatie te verstrekken over de proef met gescheiden afvalinzameling 
die binnenkort in Uw wijk van start zal gaan. Uiteraard krijgt U 
tijdens deze avond de gelegenheid om vragen te stellen over deze 
proef en suggesties te geven met betrekking tot de praktijk. 

De avonden zullen plaatsvinden in zaal De Koekoek, 
aanvang beide keren om 20.00 uur tot ongeveer 21.30 uur. 
Tijdens deze avonden zal gesproken worden door woordvoerders van de 
gemeente Lieshout, Speciaal Transport Cotrans en het Waste Management 
Programma. Ook zal er tijdens deze avonden voorlichtingsmateriaal 
uitgereikt worden. Indien U verhinderd bent om êên van deze avonden 
bij te wonen maar toch nog vragen heeft dan kunt U contact opnemen 
met : - Gemeente Lieshout, de heer Verhoeven, tel. 04992 - 2929 ; 

- Speciaal Transport Cotrans, de heer Berg, tel. 04930 - 16880. 
In de hoop U op één van beide avonden te mogen be-

groeten. 

Hoogachtend, 

~URGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN LIESHOUT, 

,burgemeester. 

,secretaris. 

15] 
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Als we namelijk niet gaan proberen om de afvalstromen in te dammen 
en opnieuw te gaan gebruiken zullen de kosten voor afvalverwerking 
op de lange duur niet meer op te brengen zijn en zal Nederland straks 
vol met afvalbergen zijn. Daarom is als thema voor deze aktie ook 
" Afvalscheiding bespaart bergen " gekozen. 
Omdat wij begrijpen dat U, de bewoners van Plan West, best nog veel 
vragen hierover zult hebben worden er twee voorlichtingsavonden over 
deze proef georganiseerd. Deze zullen op 8 en 9 februari a.s. plaats 
vinden in zaal " De Koekoek ". Te zijner tijd ontvangt U hiervoor nog 
een uitnodiging. 

Wie zijn de initiatiefnemers van deze proef ? 

Dat is in de eerste plaats de huisvuilinzamelaar Speciaal 
Transport Cotrans uit Deurne. Zij hebben het plan gemaakt voor deze 
proef en zullen ook alle extra kosten hiervoor dragen. 
Daarnaast is er natuurlijk het college van burgemeester en wethouders 
van Lieshout. Wij juichen het van harte toe wanneer de gemeente 
Lieshout een steentje bijdraagt aan de oplossing van het Nederlandse 
afvalprobleem. Daarnaast zal het Waste Management Programma ( een 
samenwerkingsverband van de Technische Universiteit Eindhoven en de 
Katholieke Universiteit Brabant ) de verantwoordelijkheid dragen voor 
het sociaal wetenschappelijk onderzoek, composteringsproeven en voor
lichtingscampagnes. 

Om te beginnen zullen we het hier maar even bij laten. 
In deze brief staat al een groot gedeelte van de informatie over de 
proef. In de komende tijd zult U nog meer informatie over de proef ont-
vangen. 

Wij hopen dat we van de bewoners van Plan West veel mede
werking zullen krijgen bij deze proef want zonder Uw medewerking is deze 
proef bij voorbaat al gedoemd te mislukken. Ook zijn wij ons bewust van 
het feit dat, zeker in het begin, er een extra inspanning van U wordt 
gevraagd om het afval al bij de bron te scheiden. Maar als we Nederland 
leefbaar willen houden, zullen we een oplossing moeten vinden voor het 
afvalprobleem. U kunt da~r alvast een beetje bij helpen. Wij wensen U 
dan ook heel veel succes met deze proef. 

Hoogachtend, 

~URGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN LIESHOUT, 

~~.~---,burgemeester. 

, ecretaris. 
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' veÖ1ËMEENTE Il LIESHOUT 

Aan de geadresseerde. 

Uw kenmerk Uw brief van Ons kenmerk: Afd. A.Z. Datum 1 februari 1988. 

Onderwerp: Voorlichtingsavonden 
proef gescheiden af
valinzameling . 

• 

• 

Typ: EW 
Dict: JV 

Geachte bewoner, 

Zoals wij U in onze vorige brief al gemeld hebben 
zullen er op 8 en 9 februari a.s. twee voorlichtingsavonden plaats
vinden. Deze voorlichtingsavonden hebben als doel U zoveel mogelijk 
informatie te verstrekken over de proef met gescheiden afvalinzameling 
die binnenkort in Uw wijk van start zal gaan. Uiteraard krijgt U 
tijdens deze avond de gelegenheid om vragen te stellen over deze 
proef en suggesties te geven met betrekking tot de praktijk. 

De avonden zullen plaatsvinden in zaal De Koekoek, 
aanvang beide keren om 20.00 uur tot ongeveer 21.30 uur. 
Tijdens deze avonden zal gesproken worden door woordvoerders van de 
gemeente Lieshout, Speciaal Transport Cotrans en het Waste Management 
Programma. Ook zal er tijdens deze avonden voorlichtingsmateriaal 
uitgereikt worden. Indien U verhinderd bent om èèn van deze avonden 
bij te wonen maar toch nog vragen heeft dan kunt U contact opnemen 
met : - Gemeente Lieshout, de heer Verhoeven, tel. 04992 - 2929 ; 

- Speciaal Transport Cotrans, de heer Berg, tel. 04930 - 16880. 
In de hoop U op één van beide avonden te mogen be-

groeten. 

Hoogachtend, 

~URGEMEESTER EN WETHOUDERS VAl'J LIESHOUT, 

,burgemeester. 

,secretaris. 
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GEMEENTE Il LIESHOUT 

Onderwerp: Officiële start proef 
gescheiden huisvuil
inzameling . 

Geachte bewoner, 

Aan Bewoners/deelnemers. 

Lieshout, 8 februari 1988. 

In de afgelopen weken hebben wij U geïnformeerd over de 
proef met gescheiden afvalinzameling die in Uw wijk zal worden gehouden. 

. De officiële start van de proef zal plaatsvinden op 
woensd~g 24 februari a.s . . om 1t.30 uur op het schoolplein van de 
" Mariabasisschool " door uitreiking van de eerste containers aan de 
deelnemers. Voor de kinderen zal er een ballonnenwedstrijd worden 
gehouden waarmee leuke prijzen zijn te winnen. 

Wij stellen het zeer op prijs als U bij deze officiële start 
aanwezig zou zijn en de container persoonlijk in ontvangst zou willen 
nemen. In dat geval ligt er een aardige attentie voor U klaar. Wij ver
zoeken U dit aan te geven op het bijgevoegde antwoordformulier en 
vóór 22 februari a.s. aan ons te retourneren in de antwoordenvelop. 

Zonder tegenbericht zal de container bij U aan huis worden 
bezorgd. Ook dan hopen wij U bij de officiële start van de proef te 
kunnen begroeten: 

EW 
JV 

Hoogachtend, 

~BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN LIESHOUT, 

~~bur:emeester, 
,secretaris. 
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BIJLAGE 6: vervolg 

Onderwerp 

• 

• 

A~·IA.1." . 
flllE: VKL. 
SCHEIDING 
BESPAART 
BERGEN 

Proef gescheiden inzameling 
huishoudelijk afval. 

Geachte bewoner, 

Aan: geadresseerde. 

Lieshout, 11 maart 1988. 

Zoals U weet -heb.ben wij beloofd U op de hoogte te zullen houden 
over het verloop van de proef met gescheiden afvalinzameling in Uw wijk. 
Dat de officiële start van de proef een groot succes was weet U inmiddels; 
maar liefst 85 bewoners van Uw wijk zijn de container zelf af komen 
halen. 

Afgelopen woensdag is de proef pas echt goed op gang gekomen 
met de inzameling van de groene containers die, zoals U weet, bedoeld 
zijn voor groente-, fuit- en tuinafval. Bij de eerste inzameling is geble
ken dat U de goede container in de aangewezen week buiten zet; groen in 
de even en grijs in de oneven week. Dit blijkt dus geen problemen op te 
leveren. Dat is al een goed begin. 

In zijn algemeenheid heeft U ook de scheidingsregels al redelijk 
goed toegepast. Maar er zijn toch nog wat foutjes vastgesteld. Daarbij was 
ook niet te verwachten dat U meteen de eerste keer alle afval al perfect 
gescheiden heeft. Ook U zult aan deze nieuwe manier van afvalinzamelen moeten 
wennen. Een aantal dingen moet ons echter even van het hart. Plastic voor
werpen ( lege zakjes en verpakkingen ) mogen absoluut niet in de groene 
container, omdat dit plastic niet verteert en daardoor de compost vervuilt. 
Ook glas hoort zeker niet thuis in de groene container, omdat de compost 
dan verontreinigd zal worden met glasscherven . 

, Wilt U alstublieft ook geen chemisch afval meer in de groene container 
werpen : een klein batterijtje kan al heel veel schade aanrichten. 
Speciaal voor dit chemisch afval heeft U de K.C.A.-box ontvangen, hierin 
kunt U tot 27 april a.s. al Uw lege batterijtjes en ander chemisch afval 
kwijt. Maar zoals gezegd, we komen er wel met z'n allen. U moet nog even 
wennen aan de nieuwe scheidingsregels en aan het consequent scheiden van het 
afval. En dan gaan we met z'n allen prachtige, Lieshoutse compost voor U maken . 

Wij hebben ook nog ander nieuws voor U. Voortaan kunt U elke 
woensdag Uw oude kranten naast de container zetten ( dus niet er in ) . 
Wij zorgen dan dat die ook worden opgehaald. Natuurlijk is het geen ramp 
als er in de grijze of groene container oud papier zit; in de groene kan 
het zelfs gemakkelijk zijn om er wat papier in te gooien om plakken aan 
de bodem of zijwand te voorkomen. 
Hiermee bent U voorlopig weer helemaal op de hoogte. Wij wensen U verder 
heel veel succes met de proef. 

Hoogachtend, 

EN WETHOUDERS VAN 
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' veGËMEENTE Il LIESHOUT 

Ondenierp 

Aan de bewoners van 

Plan West. 

Klein Chemisch 
afval. 

Ons kenmerk Afd. A.Z. Datum 21 april 1988. 

Geachte bewoner, 

Alweer 6 weken bent U bezig met het scheiden van Uw afval 
in een composteerbaar gedeelte, dat U in de groene container kwijt kunt, 
en in een restfractie, die in d~ grijze container kan. In deze brief 
treft U wat eerste resultaten aan en informatie over de eerste inzameling 
van het K.C.A. (klein chemisch afval ) die woensdag 27 april a.s. plaats 
zal vinden. 

Allereerst de resultaten van de proef tot nu toe. Hoewel wij 
in het begin hadden verwacht dat er zich nog wel mensen zouden vergissen 
met het buitenzetten van de juiste container is dit totaal niet gebeurd. 
Zowel met de andere dag als met de juiste kleur container heeft men geen 
moeite gehad. Ook het scheiden van het huishoudelijk afval gaat erg goed; 
er wordt alleen composteerbaar afval in de groene container gedaan en 
niet composteerbaar afval in .de grijze. Wel zitten er nog af en toe 
plastic zakken in de groene container.en zoals U weet composteert plastic -
niet. · 

Verder zijn er nogal wat bewoners voor wie de grijze con
tainer aan de kleine kant is. Hiernaast kunt U eventueel een plastic zak 
zetten. S.T.C., die de inzameling verricht, heeft toegezegd deze in dit 
aanloopstadium ook mee te zullen nemen. Op den duur zal alles echter 
toch in twee containers moeten passen. Het is voor de beladers namelijk 
heel lastig om een plastic zak in het voertuig te werpen, omdat de 
inwerp-opening heel erg hoog zit. 

De K.C.A. inzameling. 

Zoals U al op Uw afvalkalender heeft kunnen zien wordt op 
woensdag 27 april a.s. het klein chemisch afval ingezameld. Volgens 
bijgevoegd schema zal de inzamelauto dan door de wijk rijden en op vaste 
punten enige tijd blijven staan zodat U de mogelijkheid heeft om de 
binnenemmer van de K.C.A. box te laten leegmaken. De lege binnenemmer 
krijgt U dan weer mee terug tot de volgende inzameling. Mocht U overdag 
niet thuis zijn, dan heeft U na 17.00 uur nog de mogelijkheid om het 
afval naar het Wit -Gele Kruisgebouw (lokatie 10) te brengen waar de 
wagen van 17.00 uur tot 19.00 uur zal blijven staan. 

- 2 -
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Wat kunt U allemaal in deze box kwijt ? Dit staat precies 
beschreven in de kleine folder chemisch afval die U al ontvangen 
heeft. Mocht deze niet meer in Uw bezit zijn, belt U ons dan even. 
Verder willen wij U nog de volgende tips geven. Let U erop dat het 
afval goed afgesloten in de box komt, bij voorkeur in de orginele 
verpakking, maar als U die niet meer heeft kan het ook in een oud 
jampotje of lege fles. Als U hier dan ook even een sticker met de 
inhoudsvermelding op zou kunnen plakken vergemakkelijkt dit het 
inzamelen in grote mate ( waardoor dus de kosten gereduceerd kunnen 
worden). Het afsluiten van het afval in een apart potje/flesje 
voorkomt dat de verschillende chemische stoffen met elkaar zullen 
gaan reageren. 

Hoewel deze mini-box een kinderveilige sluiting heeft, 
adviseren wij U toch om de box ver van de kinderhandjes weg te zetten. 
Indien een kind ( of meerdere samen ) deze box toch open weet te 
krijgen, zijn de gevolgen niet te overzien. Verder hopen wij dat U 
deze box, die U in bruikleen kr~gt ya~S.T.C., met zorg zult behandelen. 
Vervanging van 'n kapotte box zal, uitera~rd kosteloos, door S.T.C. 
gebeuren, maar de waarde van een dergelijke box is wel f 45,--. 

Behalve de informatie die U steeds per post van ons krijgt 
willen wij U er nog eens op wijzen dat er geregeld mededelingen in het 
Nieuwsblad van Gemert staan. Mocht U nog vragen hebben over deze proef 
of over het K.C.A.-afval, dan kunt U altijd contact opnemen met de heer 
Verhoeven van de gemeente Lieshout, tel. 04992 - 2929 of met de heer 
Berg van S.T.C., tel. 04930 - 16880. 

Verder wensen wij U veel succes met het verdere verloop van 
deze proef. 

EW 
JV 

Hoogachtend, 

~BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN LIESHOUT, 

,burgemeester. 

secretaris. 
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vervolg 

GEMEENTE LIESHOUT 

Aan geadresseerde. 

Uw kenmerk = Uw brief van Ons kenmerk Afd. A.Z. Datum 5 juli 1988 

Geachte bewoner, 

Zoals U weet hebben wiJ beloofd U op de hoogte te houden over de 
stand van zaken met betrekking tot de proef gescheiden huisvuilinzameling in 
Uw wijk. 

Zoals U ongetwijfeld ook al van de kinderen heeft gehoord, heeft 
afgelopen woensdag de prijsuitreiking plaatsgevonden van de ballonnenwedstrijd, 
die bij de officiële start is gehouden. De eerste prijs was voor Marielle 
Swinkels waarvan de ballon in Brussel was geland. Deze prijs was een fiets, 
beschikbaar gesteld door de gemeente. Daarnaast was er nog een extra eerste 
prijs, ook een fiets en beschikbaar gesteld door Speciaal Transport Cotrans, 
omdat men het zo leuk vond dat de ballon van Ilse Michels terecht was gekomen 
op de binnenplaats van hun bedrijf in België. De feestelijke overhandiging van 
deze prijzen en een aantal kleinere prijzen werden gedaan door wethouder 
Van Zeeland. 

Net als wij zult U zeker ook geïnteresseerd ziJn in de kwaliteit 
van de compost en de groene fractie (het groente-, fruit- en tuinafval). 
Welnu dit ziet er allemaal heel erg goed uit. Er wordt zo goed gescheiden dat 
er nauwelijks sprake is van enige vervuiling van de groene fractie. De compost 
die hieruit ontstaat zal dan ook van een zeer goede kwaliteit zijn. We kunnen 
dan ook alleen maar zeggen : ga zo door. 

Een onderdeel vaQ de pro~f is het apart inzamelen van het Klein 
Chemisch Afval. De inzameling van dit K.C.A. zal weer plaats vinden op 
3 augustus a.s .. Op die dag zal de inzamelaar weer door de wijk rijden en U 
de gelegenheid bieden om de binnenemmer van Uw K.C.A.-box leeg te maken. Onge
veer een week van tevoren ontvangt U nog de exacte routebeschrijving die de 
wagen zal volgen. Hoewel wij er ons van bewust zijn dat 3 augustus misschien 
midden in Uw vakantie valt, hebben wij toch gemeend tijdens de zomermaanden 
een keer K.C.A.-afval in te moeten zamelen . Mocht U 3 augustus geen mogelijkheid 
hebben om dit K.C.A. in te leveren, dan krijgt U op 26 oktober nog een kans. 
Heeft U veel K.C.A. dat U tussentijds toch kwijt wilt dan kunt U dit altijd 
even naar de gemeentewerf brengen. 

Er bereiken ons de laatste tijd enkele klachten over stankhinder 
vooral wanneer de vuilinzamelaar door de wijk rijdt kan men dit goed ruiken. 
Hieraan is helaas niets te doen en deze stank komt vooral voor bij warm en 
broeierig weer. Zelf kunt U voorkomen dat de groene fractie te veel gaat ruiken 
door de groene container steeds een stukje open te laten staan. Mocht U de 
komende tijd met vakantie gaan, dan wensen wij U een prettige reis en voor de 
thuisblijvers hopen we dat het een mooie zomer zal worden. 
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Indien U nog vragen heeft met betrekking tot de proef 
kunt U contact opnemen met : 
Gemeente Lieshout, de heer Verhoeven, tel. 2929 of 
Waste Management Programma, de heer Van Roosmalen tel. 040-474554 of 
mevrouw Wagemans tel. 013-662396 of 
met Speciaal Transport Cotrans, de heer Berg, tel. 04930 - 16880. 

Hoogachtend, 

~BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN LIESHOUT, 

,burgemeester. 

,secretaris. 
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BIJLAGE 7: verdeling van de beslissingen t.a.v. ondersche iden afvalcomponenten 

Tabel 5.53 Verdeling van de beslissingen ten aanzien van 

onderscheiden afval componenten. 

• Groene Grijze Weet niet zeker An % 
Con- Con- K.C.A waarschijnlijk - Cor-

1-
______ ....::::io..,..,t..;.,,a,,;,,i=n=e~r~-,,.,;t,,,:.a:.....i_n....:.e_r..,...,...--=b"""o=x==*'-G_r_o~e_n~G:['_i .~ . ::::..s ....,:K;,::._ ?;:..;:. !'-..:.,.. --1-d_e_r_s---4-_N_--4-J.r.:..t;U.;A'~..&.....11 t 

Oud brood -~B.ty. -- -- - --- -- _. fJ.3 108 91.1 

Leeg 6 • • 
Melk'Dak 'l..'1 _9 -~ 0.g 110 97. 3 
Blikjes 98.t" O.g• 0.!J 111 99.1 
Gloe:Llamp 31.3!1 50.,9 ')...':/* 2."f 12..5 11'L 31/.0 
T.L.-lamp 2.'/.3 55.0. lf.5 1.1-. 13.5 111 57.7 
Boterkuipje 99.1" 0.9* 111., 100.0 

Aluminiumf'olie qi.s• 4.5 '1..1' 111 ~5 .5 
Plastic huis- ~ t 
houd f'olie ~6.4 ...- 1.8 1.f} 112 98.2. 
Kof'f'ief'il ter 9'1.6 f S.'f t 111 9 't. 6 
Theezakje 93.7 • 5.lt 0.9 " 111 93. 7 
Batterijen 1.8 95.lt ' 0.9 1.0' 10_9 91.2. 
Medici1nen 89.1 ' 3. 6 • 1-3 110 ~2.1 
Oogschaduw 1.IJ 33.b 5{,.'f f 3.6 3.b ~ 0.9 110 /,o.O 
Motorolie 1./) IJ7.3 • 0.9 'l.''f f 7. 3 110 90.0 

Katte bak 
vulling 

Ver:fresten 

Oudpapier 

Stukjes textiel 

Bloempot 

Mest van huis
dier 

!Frituurvet 

Kaarsen 

Wegwerpluiers 

Latex 

38.i 

11.9 
11/.0 

9.0 

13.8 

13.2 

1.8 

~ 

55.9 
3.6 

es.6 • 

9.'l 

33.6 

f}O.'J} 

16.8 

90.9 • 

1.3 
12.0 

' 7'LO 

Noot: • CoDrecte beslissing. 
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1. 9 
0.9 

* 1.8 
1.a• 

1./) 

o.g' 70.6 
).7• 0.9 15.0 

1.9 

1.l} 

1/.5 1.[} l/. 5 
o.9 2.8 

• 1. !J 1/.1 2.8 

110 9~.5 

101 69. 'J, 

111 o!J.3 

1051 88.o 
110 48.2 

(, g.1 
106 
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BIJLAGE 8: Overzicht van itemverdeling over de onderscheiden schalen in milieubesef 

Tabel 5.54 Overzicht van itemverdeling over de onderscheiden 

schalen in milieubesef. 

Schaal items 

Houding-schaal .1_,J,~,1,10,13,..!.2,17,19,20,2J,24,22 

Actiebereidheid-schaal 2,5,8,11,18,3..:!_ 

Offerbereidheid-schaal 6,2,.!3..,~,16 

Noot: ~ , na betrouwbaarheidsbepaling verwijderd. 

167 


