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Dit verslag is het resultaat van een onderzoek naar de houding van consumenten ten aanzien 
van een nieuw afvalscheidingssysteem voor dage]jjks gebruik. Dit produkt is ontworpen 
door de opdrachtgever. die is afgestudeerd aan de Academie voor industriele Vormgeving 
te Eindhoven. Het idee achter het ontwerp is het vereenvoudigen en verbeteren van de 
afvalscheiding voor de klein behuisde consument. 

Bij deze willen wij dr.Dipl.ing. J.H. Dautzenberg en zijn medewerkers bedanken voor hun 
werktuigbouwkundige ondersteuning. Wij danken Helene Even, Jacques Schram en 
Terence Verhaegh voor hun opdrachtbegeleiding vanuit de Bedrijfskundewinkel. Verder 
danken wij aile overige personen die op enige wijze hun bijdrage hebben geleverd aan de 
totstandkoming van dit rapport. 

Tenslotte danken wij de opdrachtgever voor zijn opdracht en de door hem gelnvesteerde 
tijd. 
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In Nederland heerst de laatste jaren de tendens om als individuele consument steeds meer 
aandacht te besteden aan verbetering van het milieu. Hiertoe worden tegenwoordig vele 
mogelijkbeden geboden, zoals de groenbak, de gitbak en de glascontainer. 

Het door de opdrachtgever ontworpen produkt haakt in op deze ontwikkeling door een 
alternatief te bieden voor de verschillende afvalscheidingsfaciliteiten. Dit produkt is een 
buizenframe, waaraan verschillende atbreekbare afvalzakken gehangen kunnen worden, die 
samen met het afval weggegooid kunnen worden. Het produkt biedt de consument de 
mogelijkheid om haar afval te verzamelen op een punt en het hier milieuvriendelijk te 
scheiden bij de bron. 

De centrale probleemstelling van het onderzoek luidde: 
'De opdrachtgever weet niet hoe hi} het door hem ontworpen produkt aan de man moet 
brengen. Hi} mist hiervoor gegevens met betrekking tot de mening van de consument over 
zijn produkt. Verder weet hi} niet hoe gemeenten tegenover zi}n produkt staan, omdat deze 
de hiervoor genoemde consumentengegevens menen nodig te hebben. ' 

Na atbakening van het onderzoeksgebied hebben de onderzoekers c.q. opdrachtuitvoerders 
besloten om de houding van de consument ten aanzien van dit produkt te analyseren. 
Hiertoe is een enquete opgesteld en verstuurd naar 150 adressen in 's-Hertogenbosch. 
Tevens zijn er gesprekken gevoerd met een aantal experts op het gebied van 
produktietechnologie om een grove schatting van de kostprijs van het produkt te verkrijgen. 

De resultaten van de enquete zijn vervolgens statistisch verwerkt en geanalyseerd. Op basis 
van deze analyse en de gevoerde gesprekken zijn een aantal conclusies getrokken en 
aanbevelingen gedaan. Deze kunnen als voigt samengevat worden: 

De consument is over het algemeen redelijk enthousiast over het produkt. Men geeft echter 
aan, dat men er niet veel geld voor over heeft. Dit betekent, in combinatie met een relatief 
hoge kostprijs, dat kritisch herontwerp van het produkt noodzakelijk is. Tevens is een 
goede beschrijving van het produkt en zijn voordelen bij vervolgonderzoek van cruciaal 
belang. 
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De Bedrijfskundewinkel is een adviesbureau. dat gerund wordt voor en door studenten. 
Studenten wordt de mogelijkbeid geboden om in het kader van hun studie Technische 
Bedrijfskunde aan de Technische Universiteit Eindhoven een onderzoek uit te voeren ten 
gunste van startende ondernemers en non-profit organisaties. Een minimum eis om een 
opdracht uit te voeren is het behaald hebben van het Propaedeuse-diploma. 

In dit onderzoek wordt de houding van de consument ten aanzien van een nieuw 
afvalscheidingssysteem in de gemeente 's-Hertogenbosch onderzocht. Met de 
onderzoeksresultaten kan de opdrachtgever naar verschillende gemeenten in Nederland 
stappen om vooronderzoek te doen en zijn ontwerp aan hen voor te leggen. 

In hoofdstuk 1 zal tot een afgebakende probleemstelling en onderzoeksmethode worden 
gekomen, waarna het onderzoek in fasen zal worden onderverdeeld. In hoofdstuk 2 zullen 
de resultaten van de enquete weergegeven en geanalyseerd worden. In hoofdstuk 3 zal een 
kostprijsschatting worden gemaakt aan de hand van expertmeningen. Tenslotte zullen in 
hoofdstuk 4 conclusies worden getrokken en aanbevelingen worden gedaan. 
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1. Onderzoeksopzet 

1.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk zal in paragraaf 1.2 een globale situatieomschrijving omtrent het nieuwe 
produkt worden gegeven. Hieruit voIgt in paragraaf 1.3 een probleemomschrijving, waaruit 
vervolgens een definitieve probleemstelling wordt gedestilleerd. Aan de hand van deze 
probleemstelling zullen in paragraaf 1.4 een onderzoeksvraag en twee -deelvragen worden 
geformuleerd. Vervolgens zal een methode van aanpak van het onderzoek bepaald worden 
in paragraaf 1.5. Paragraaf 1.6 behandelt de uiteindelijke enquete. 

1.2 Situatie 

De opdrachtgever is ongeveer een jaar geleden 
afgestudeerd aan de Academie V oor Industriele 
Vormgeving en op dit moment werkeloos, maar verdient 
toch iets bij door het maken van meubels voor 
particulieren. Hij is afgestudeerd op een ontwerp voor 
een afvalscheidingssysteem dat ook rekening houdt met 
de wensen van de gebruiker. Het probleem bij de 
bestaande afvalscheidingssystemen is dat ze te onhandig 
zijn voor gebruik, met name in de stedelijke gebieden. 
De afvalbakken zijn moeilijk naar boven en beneden te 
slepen en voor veel mens en veel te groot. 

Zijn ontwerp bestaat uit een aantal standaards waaraan 
met een handig clipsysteem papieren zakken kunnen 
worden opgehangen, waarbij elk soort afval zijn eigen 
papieren zak heeft. Doordat de papieren zakken niet al te 
groot zijn, kan men ze gemakkelijk weggooien in de 
door de gemeente getroffen voorzieningen voor 
gescheiden afval. De papieren zakken zijn gemaakt van 
speciaal afbreekbaar materiaal. 

De voordelen van het produkt zijn: 

Figuur 1-1. Het produkt 

• geen stankoverlast, doordat de zakken luchtdicht af te sluiten zijn 
• makkelijk te verplaatsen 
• ruimtebesparing, doordat het verschillende bestaande afvalbakken vervangt 
• minder schoonmaakwerk, doordat de zakken samen met het afval weggegooid worden 
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De opdrachtgever wi) dat het produkt door gemeenten in gebruik wordt genomen om het 
milieu te dienen en een financieel voordeel voor zichzelf te behalen. Hij heeft hiervoor al 
met een aantal gemeenten contact opgenomen. Aile reacties waren positief, maar men wil 
eerst een proef nemen met een aantal van deze afvalscheidingssystemen in een proefwijk. 
Om deze proef te kunnen nemen heeft hij dus eerst een producent nodig die dit 
afvalscheidingssysteem in produktie wil nemen. Hij heeft bij een aantal producenten 
geinformeerd of zij iets in zijn produkt zien en of zij het in produktie willen nemen. Ook 
de producenten waren Zeer enthousiast over dit produkt maar toch ook terughoudend, 
omdat ze meer informatie over de marktpotentie van een dergelijk produkt willen hebben, 
voordat ze het gaan produceren. De opdrachtgever wil graag weten wat de marktpotentie 
van zijn produkt in de stedelijke gebieden is. 

De originele probleemomschrijving is aan de hand van bovenstaand orienterend gesprek 
omgezet in de volgende definitieve probleemstelling: 

De opdrachtgever weet niet hoe hij het door hem ontworpen produkt aan de man moet 
brengen. Hij mist hiervoor gegevens met betrekking tot de mening van de consument over 
zijn produkt. Verder weet hij niet hoe gemeenten tegenover zijn produkt staan, omdat deze 
de hiervoor genoemde consumentengegevens menen nodig te hebben. 

Als proefgemeente is 's-Hertogenbosch gekozen, vanwege de aanwezigheid van de 
verschillende woningsoorten en de gunsdge ligging voor de be ide opdrachtuitvoerders. 
Tevens is bekend dat 's-Hertogenbosch ruim aandacht besteedt aan haar afvalbeleid. Hierbij 
moet vermeld worden, dat 's-Hertogenbosch niet bij voorbaat als representatief gezien 
wordt, maar slechts als proefstad gebruikt is. 

1.4 Onderzoeksvraag en -deelvragen 

Op grond van deze probleemstelling is de volgende algemene onderzoeksvraag te 
formuleren: 

In hoeverre is er bij mensen uit 's-Hertogenbosch interesse in het nieuwe 
ajvalscheidingsprodukt en voldoet het produkt aan de eisen, die de consument daaraan 
stelt? 

Vit de onderzoeksvraag zijn twee deelvragen gedestilleerd: 

1. Wat is de mening van de consument met betrekking tot het produkt? 
2. Wat zal ongeveer de kostprijs van het produkt zijn? 
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1.5 Methode van aanpak 

V oor beantwoording van de twee deelvragen van het onderzoek zijn verschillende 
onderzoeksmethoden gehanteerd. 

Om de mening van de consument over het produkt te weten te komen, is gebruik gemaakt 
van een enquete. Dit is hier de geeigende methode, omdat hiermee in korte tijd de mening 
van een groot aantal mensen kan worden onderzocht. De doelgroep bestaat hierbij uit 150 

(zie Bijlage 1. Steekproet) mensen met een beperkte woonruimte (wonend in flats, 

binnenstad of premie-A woning), omdat de opdrachtgever het produkt ontworpen heeft 

met het oog op de klein behuisde consument. 

Door middel van een enquete is de mening van de consument over het produkt onderzocht, 
maar ook haar tevredenheid met de huidige manier van afvalscheiding. In paragraaf 1.6 
wordt een toelichting op de enquete gegeven. 

Om de kostprijs van het produkt te schatten, zijn gesprekken gevoerd met een aantal 
deskundigen van de Technische Universiteit Eindhoven. Voor deze methode is gekozen, 
omdat het voor dit onderzoek niet noodzakelijk is om een precieze kostprijs te bepalen. Dit 
zou teveel tijd kosten en buiten het kader van het onderzoek vallen. 

1.6 Enquete 

Door middel van de enquete is naar de mening van de consument gevraagd over een aantal 
deelaspecten van afvalscheiding. Deze zjjn: 

Consument 
Om de consumenten te kunnen verdelen naar woonsituatie, is hiernaar gevraagd. 

Mening over de huidige situatie 
Om de mening van de consument ten aanzien van het nieuwe produkt te kunnen relativeren, 
is onderzocht hoe de consument denkt over de reeds aanwezige afvaischeidingsfaciliteiten. 

Mening over het nieuwe produkt 
Vervolgens is onderzocht worden hoe de consument denkt over het produkt. 

De nadere specificatie van deeJaspecten is weergegeven in: Bijlage 2. Deelaspecten. Deze 
deelaspecten zijn bepaaJd door brainstorming en het bekijken van andere soortgelijke 
enquetes. 
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Tussen de genoemde deelaspecten zijn veel relaties aan te geven. Hieronder zuBen slechts 
die relaties genoemd worden, die voor het onderzoek van be lang geacht worden. Vit deze 
relaties zijn namelijk een aantal belangrijke conclusies te trekken. 

relatie 1.1.1. met 3.1.1. 
Deze relatie moet geanaJyseerd worden om een uitspraak te kunnen doen over de 
woningsoort(en) waarbij invoering van het produkt overwogen zou kunnen worden. 
Verwacht wordt dat de animo voor het produkt bij binnenstedelijke woningen en flats hoger 
zal zijn dan bij premie-A woningen omdat deze laatste groep meestal beschikt over meer 
ruimte in de vorm van een tuin. 

relatie 3.3.1. en 3.3.2. met 3.5.1. 
Er wordt een relatie verwacht tussen de hoogte van het geldbedrag dat men over heeft voor 
het produkt en de bijbehorende zakken en de vraag of men het produkt een verbetering 
voor het milieu vindt. Indien men de milieuvoordelen van het produkt ziet, zal men er 
meer geld voor over hebben. 

relatie 2.5.4. met 2.5.5. 
De relatie tussen de afstand van de woning tot de papiercontainer en de mening van de 
consument of die container dichtbij genoeg geplaatst is. Over het algemeen zal met een 
dichterbij gelegen container minder problem en hebben dan met een container die verder 
van de woning staat. De combinatie van deze relatie kan worden gerelateerd aan de 
gewenste afstand tot een centrale afvalcontainer ten behoeve van de zakken van het nieuwe 
produkt (3.4.2.). 

relatie 2.6.3. met 2.6.4. 
De relatie tussen de afstand van de woning tot de glascontainer en de mening van de 
consument of die container dichtbij genoeg geplaatst is. Over het algemeen zal met een 
dichterbij gelegen container minder problemen hebben dan met een container die verder 
van de woning staat. De combinatie van deze relatie kan worden gerelateerd aan de 
gewenste afstand tot een centrale afvalcontainer ten behoeve van de zakken van het nieuwe 
produkt (3.4.2.). 
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In dit hoofdstuk zullen de belangrijkste en meest opvaUende resultaten van de enqu8te 
besproken worden. Eerst wordt in paragraaf 2.2 uitgelegd hoe te werk is gegaan bij de 
verspreiding en de verwerking van de 150 enqu8tes. Vervolgens zullen in paragraaf 2.3 de 
directe resultaten worden doorgenomen en in paragraaf 2.4 worden de verwachte relaties 
uit paragraaf 1.6 bekeken. 

2.2 Werkwijze 

Als eerste zijn de steekproefpopulatie en -grootte bepaald (zie Bijlage 1. Steekproef). 

Vervolgens zijn op basis hiervan 150 enqu8tes verstuurd naar willekeurig gekozen 

adressen in 's-Hertogenbosch. Na ongeveer 3 weken waren hiervan 46 exemplaren terug 

ontvangen. Aan aIle adressen die niet hadden gereageerd is vervolgens een herinnnerings

brief en een nieuwe enqu8te verstuurd. De totale respons kwam hiermee na nogmaals 3 
weken uit op 76 enqu8tes. 

De hierna gepresenteerde getallen en percentages zlJn berekend aan de nand van vragen, 
die ingevuld waren. Soms zijn afzonderlijke vragen namelijk niet ingevuld door de 
respondenten. 

2.3 Directe resultaten 

2.3.1 Huidige situatie 

2.3.1.1 Totale respons 

Over het algemeen is de totale respons gelijk verdeeld over de drie onderscheiden 
woningsoorten. Hierbij is de respons het grootst bij flatwoningen/appartementen. 

De categorie 'anders' staat voor enqu8tes, die zijn ontvangen van woningsoorten anders dan 
de drie hoofdcategorieen. 



JtJ!"BEDRIJFSKUNDE 
pvv ink ;& I 

onde t ne me rsad v le2«0 

binnenstad ftatlapp. premie-A anders 

2.3.1.2 Plaatsing huidige afvalscheidingsfaciliteiten 

Afva/scheiding -11-

Oit de vraag waar consumenten hun huidige afvalscheidingsfaciliteiten geplaatst hebben, 
blijkt in onderstaande matrix, dat het afval door de meeste mensen buiten de woning of in 
de garage/schuur wordt neergezet. Het afval wordt binnenshuis verzameld in de kleine 
groenbak en vuilniszakken. 

keuken 
huiskamer 
gang 
garage/schuur 
buiten, voor 
buiten, achter 
anders 
ingevuld 

2 
10 
5 

56 

2.3.1.3 Gebruiksfrequentie 

roenbak 
o 
o 
o 
4 
1 

30 
4 

39 

ifbak 
o 
o 
o 

36 
2 
7 

14 
59 

vuilniszak 
16 
o 
2 
9 
2 

30 
11 
70 

totaal 
45 
o 
2 

34 

Oit de enquete is gebleken dat er nogal een wisselend gebruik is van de verschillende 
afvalscheidingsfaciliteiten. Dit is weergegeven in onderstaande matrix. 

rote 9 ro e n ba k 
dageWks 1 4 
vaa k 2 1 1 1 4 
som s 6 1 2 6 
noo it 16 3 0 
ingevuld 56 40 70 

Het is opvallend dat de gitbak niet vaak gebruikt wordt door de consument. Dit is te 
verklaren aan de hand van de kleine fractie chemisch afval op de totale afvalhoeveelheid. 
De kleine groenbak en vuilniszakken worden door de meeste mensen dagelijks gebruikt, 
wat impliceert dat zakken voor deze afvalsoorten van een relatief groot formaat zouden 
moeten zijn. 
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Om de tevredenheid over de verschillende afvaischeidingsfaciIiteiten te kunnen bepalen is 
aan de respondenten een aantal stellingen voorgelegd, die zij met eens of oneens konden 
beantwoorden. Om de antwoorden bruikbaar te maken voor analyse zijn de antwoorden op 
deze stellingen omgezet in tevreden en ontevreden (zie Bijlage 4. Yertaalslag stellingen). 

Kleine groenbak 
Yoor de kleine groenbak zijn de volgende antwoorden gegeven: 

capaciteit 
hygiene 
stankoverlast 
gebruiksgemak 
ruimtebeslag 

Grote groenbak 

tevreden 
43 
39 
27 
43 
38 

ontevreden 
9 

10 

7 
9 

Yoor de grote groenbak zijn de volgende antwoorden gegeven: 

capaciteit 
hygiene 
stankoverlast 
ophaalfrequentie 
ruimtebeslag 

tevreden 
38 
5 

11 
20 
23 

ontevreden 
o 

17 
13 

De meningen over de grote groenbak lopen nogal uiteen. Duidelijk is in ieder geval, dat de 
grote groenbak moeilijk schoon te maken is en vooral in de zomer voor stankoverlast zorgt. 

Gifbak 
Yoor de gitbak zijn de volgende antwoorden gegeven: 

capaciteit 
hygiene 
stankoverlast 
ophaalfrequentie 
ruimtebeslag 

tevreden 
49 
50 
44 
47 
43 

ontevreden 
2 
a 
4 
7 
7 

Bijna iedereen is tevreden met de gitbak (voor zover die in bezit is). 
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Vuilniszakken 
Voor de huisvuilzakken zijn de volgende antwoorden gegeven: 

capaciteit 
gebruiksgemak 
stankoverlast 
ophaalfrequentie 
ruimtebeslag 

tevreden 
64 
57 
39 
39 
48 

ontevreden 
4 
7 

14 

Afvalscheiding -13-

Men is redeUjk tevreden met de afvalzakken. In de zomer heeft men echter, net als bij de 
grote groenbak, vaak last van stank. Tevens vindt men dat de zakken te weinig worden 
opgehaald door de gemeente. 

2.3.2 Mening over nieuw produkt 

2.3.2.1 Gebruiksgemak 

Op de vraag of men denkt dat het nieuwe produkt makkelijker is in het gebruik, heeft circa 
de helft van de mensen bevestigend geantwoord. 

53% 

47% IElja I 
II nee 

Deze voorzichtige houding is waarschijnlijk te verklaren aan de hand van het feit, dat de 
consument nog betrekkelijk weinig over het produkt wist bij beantwoording van deze 
vraag. Dit kan bij eventuele vervolgonderzoeken voorkomen worden door gebruik te 
maken van een prototype bij interviews. 
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2.3.2.2 Plaatsing 

Afva/scheiding -14-

Uit onderstaande matrix blijkt, dat de meeste mensen het nieuwe produkt in de 
garage/schuur of buiten willen zetten. Deze laatste optie werd voornamelijk genoemd door 
consumenten die voor de optie 'anders' hebben gekozen. 

keuken 
huiskamer 
gang 
gar/schuur 
anders 
totaal 

Deze uitkomst is strijdig met de bedoeling van de ontwerper om het produkt in de keuken 
te plaatsen. Ongeveer 20% van de respondenten is het met hem eens, maar zeker 65% van 
de mensen wil zijn afval uit het zicht bewaren, zoals reeds eerder is opgemerkt. 

2.3.2.3 Ruimtebesparing 

Een ander verschil tussen de visie van de ontwerper en de consument blijkt uit de 
antwoorden op de vraag of men denkt dat het nieuwe produkt ruimtebesparing oplevert. 
66% van de respondenten denkt dat dit niet het geval is. Slechts 34% ziet het voordeel weI, 
wat meestal ook tot uiting komt in de opmerkingen bij de laatste vraag van de enquete. 

ICja I 
III nee 
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2.3.2.4 Kosten 

Afvalscheiding -15-

Uit de enquete is gebleken, dat men over het algemeen slechts beperkt bereid (36%) is 
eenmalig te betalen voor het nieuwe produkt. De overige 64 % is geheel niet bereid iets 
voor het produkt te betalen. 

niets 0,00-14,99 15,00-29,99 30,00-

Ook de maandelijkse kosten met betrekking tot de aanschaf van de zakken vertonen een 
gelijkend beeld. De bedragen stemmen overeen met wat men normaal gesproken voor de 
reguliere huisvuilzakken over heeft. 

0,00-4,99 5,00-9,99 10,00-14,99 15,00-

2.3.2.5 Wegbrengen afvalzakken 

Wat betreft de bereidheid van de consument om de bij het produkt horende zakken weg te 
brengen naar speciale containers in de buurt, kan geconcludeerd worden, dat de meningen 
verdeeld zijn. Een kleine meerderheid zou wei bereid zijn om de zakken weg te brengen 
naar een container. Dit blijkt uit onderstaande grafiek. 
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43% 

2.3.2.6 Afstand container 

ICja I 
Dnee 

57% 

Afvalscheiding - 16 -

Voor de afstand naar de dichtstbijzijnde container geidt hetzeIfde ais voor de financien. 
Men is weI bereid mee te werken, ais het maar niet teveel moeite kost. De containers 
moeten vol gens de respondenten dan ook zo dicht mogeIijk bij de woning staan. 

0-499 500-999 1000-1499 1500-

2.3.2.7 Milieuaspecten 

Gezien het feit, dat 61 % van de respondenten de milieuvoordelen van het produkt inzag, 
mag gezegd worden dat deze in principe duidelijk zijn. De bereidheid van de consument 
om hiervoor moeite te doen blijft echter Iaag, gezien eerder genoemde resuitaten. Bij de 
relaties tussen de deelaspecten zal nog nader op dit aspect worden ingegaan. 

39% 

IDja I 
mnee 

61% 
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2.4 Kruisverbanden 

De volgende kruisverbanden zijn tussen de verschillende variabelen aan te geven. 

2.4.1 Verband tussen woningsoort en mening over het nieuwe produkt 

Er bestaat geen duidelijk verband tussen het soort woning, waarin men woont en de mening 
over het nieuwe produkt. Slechts mensen met premie-A woningen zijn relatief negatief over 
het produkt. Bij de overigen zijn de meningen verdeeld. 

% 

70~-----------------------------
60+-------------------
50 

40 

30 

20 

10 

o 
binnenstad f1atlapp. premie-A 

Dit komt dus overeen met de in paragraaf 1.6 genoemde verwachting, dat de animo in de 
binnenstad en in flats hoger zal zijn dan bij premie-A woningen. 

2.4.2 Verband tussen geld en milieuvoordelen 

De verwachting, dat men meer geld over heeft voor de zakken, die bij het produkt horen 
als men de milieuvoordelen van het produkt ziet, was grotendeels juist. In onderstaande 
grafiek is te zien dat mensen, die de milieuvoordelen van het produkt zien, bereid zijn meer 
te betalen. 

20~--------------------

15 

10 

5 

o 
niets 0-15 15-30 30-

Dziet 
milieuvoordelen 

Dzietgeen 
milieuvoordelen 
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Afvalscheiding - 18 -

2.4.3 Relatie afstand tot papier- en glascontainer en tevredenheid 

In onderstaande grafiek is duidelijk te zien, dat hoe verder de papiercontainer van de 
woning verwijderd is, des te ontevredener men hierover is. 

14 
12 
10 
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8 

6 

4 

2 

o 
0-499 
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999 

\. 

" 
/" 

/ 
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1000-
1499 

. 
1500-

-+-dichtbij 
genoeg 

_teverweg 

Bij de glascontainer is het verband iets minder duidelijk, doch ook zeker aanwezig. 

35 

30 

25 

20 

15 

10 

5 
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1000-
1499 
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1500-

Dit resultaat, gecombineerd met de gewenste afstand die door de respondenten is ingevuld 
voor de container ten behoeve van de bij het produkt behorende zakken, kan als richtlijn 
gebruikt worden bij het bepalen van het aantal containers, dat in een woonwijk geplaatst zal 
moeten worden. 
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3. Kostprijs 

3.1 Inleiding 

Afvalscheiding -19-

In overleg met medewerkers van de faculteit Werktuigbouwkunde van de Technische 
Universiteit Eindhoven is een schatting gemaakt van de kostprijs van het produkt. Hierin 
kunnen drie situaties onderscheiden worden, die aile drie apart zullen worden toegelicht: 
• huidig ontwerp 
• aangepast ontwerp 
• aangepast ontwerp en massafabricage 

3.2 Huidig ontwerp 

De totale kosten van het produkt kunnen onderverdeeld worden in 2 kostensoorten, te 
weten: 
- materiaalkosten 
- arbeidskosten 

De materiaalkosten kunnen weer verder worden onderverdeeld in een drietal categorieen: 

1. Kosten voor de voet 
De voet moet een gewicht van ongeveer 25 kilo hebben om ervoor te zorgen dat het 
produkt stabiel staat wanneer de afvalzakken gevuld zijn. Hiervoor is gietijzer het 
geNigende materiaal en niet kunststof zoals de ontwerper oorspronkelijk van plan was. 
Aangezien dit materiaal ongeveer fl. 3,- per kilo kost, worden de materiaalkosten voor 
de voet dus fl. 75,- (fl. 25,- * 3). 

2. Kosten voor de 3 buizen 
De buizen moeten volgens het originele ontwerp worden uitgevoerd in roestvrijstaal 
(RVS). De kosten voor een meter buis van dit materiaal bedragen fl. 10,-. Hiermee 
komen de materiaalkosten voor de buizen met een lengte van 140 em. op fl. 42,- (fl. 
14,- * 3). 

3. Kosten voor resterende materialen 
Experts schatten de kosten voor de overige (bevestigings)materialen op ongeveer fl. 25,
De kosten zuBen echter veel hoger uitvallen indien de klemmen voor de zakken niet 
standaard ingekoeht kunnen worden. 

De totale materiaalkosten bedragen dus ongeveer fl. 75,- + fl. 42,- + fl. 25,- = fl. 142,-. 
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Schatting van de arbeidskosten bij kleine series is moeilijk. Ten eerste moet een schatting 
worden gemaakt van de benodigde arbeidstijd per produkt. In het huidige ontwerp zijn een 
aantal ingewikkelde bewerkingen noodzakeJijk, zoals het passend maken van de inelkaar 
schuivende voetdelen, het bevestigen van de buizen in de voet en het schuinaflopend maken 
van de rand van de voet. Al met al is geschat dat de totale bewerkingstijd per produkt, na 
optreden van een leereffect tijdens de werkzaamheden, zal liggen rond de 12 uur. Tegen 
een gemiddeld uursalaris van fl. 40,- komen de ~rbeidskosten op fl. 480,- (fl. 40,- * 12) 
per produkt. 

De totale kosten per produkt in het huidige ontwerp zullen dus fl. 142,- + fl. 480,- = fl. 
622, - bedragen bij produktie in kleine series « 5000). 

3.3 Aangepast antwerp 

Wanneer een aantal simplificerende ontwerpaanpassingen gedaan worden, kan de kostprijs 
uit paragraaf 3.2 sterk omlaag gebracht worden. Het gaat hierbij om de volgende grote 
veranderingen: 

• De voet wordt uit 1 stuk vervaardigd in plaats van uit drie delen. 
• De sierrand om de voet wordt weggelaten. 
• De buizen worden voorzien van schroefdraad, waardoor lassen (een dure bewerking) 

overbodig wordt. 

Indien deze veranderingen worden doorgevoerd, kan bij kleine oplages een forse 
kostprijsverlaging worden gerealiseerd. Experts schatten dat de nieuwe kostprijs dan 
ongeveer fl. 175,- bedraagt. De besparing wordt hier vooral bereikt door lagere 
arbeidskosten, omdat de bewerkingen en benodigde machines aanmerkelijk eenvoudiger 
zijn. 

3.4 Aangepast antwerp en massafabricage 

Wanneer het produkt niet aileen wordt herontworpen, maar tevens in grote oplage wordt 
gefabriceerd (> 10000), zou de kostprijs door inkoopvoordelen op de benodigde materialen 
verder terug gebracht kunnen worden naar circa fl. 125,- per produkt. Een verdere reductie 
in kostprijs is nauwelijks mogelijk. 
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4. Conclusies en aanbevelingen 

4.1 Conclusies 

Afvalscheiding - 21 -

Na het houden van de enquete kan op de onderzoeksvraag "In hoeverre is er by mensen uit 
's-Hertogenbosch interesse in het nieuwe ajvalscheidingsprodukt en voldoet het produkt aan 
de eisen, die de consument daaraan stelt?" het volgende antwoord gegeven worden: 

Er bestaat weI degelijk interesse voor het produkt bij de consument in 's-Hertogenbosch. 
Het produkt voidoet redelijk aan de eisen van de consument. Op enige punten, die 
hieronder besproken worden, behoeft het produkt en de manier van introductie echter enige 
extra aandacht. 

4.2 Aanbevelingen 

De volgende aanbeveling kunnen op basis van het onderzoek gedaan worden: 

Enquhe 
1. Ongeveer 50% van de respondenten uit 's-Hertogenbosch staat positief tegenover 

gebruik van het nieuwe produkt. Zij beschouwen vooral de milieuvoordelen en de 
ruimtebesparing die het produkt kan opleveren als positief. Dat wil dus tevens zeggen 
dat 50% van de respondenten niet positief tegenover het produkt staat. Deze negatieve 
houding is te wijten aan het feit dat de consumenten niet over voldoende informatie 
beschikten tijdens het invullen van de enquete, waardoor zij terughoudender waren in 
hun antwoorden. Dit is op te maken uit het commentaar dat door sommigen van hen in 
de enquete is geschreven. 

2. Mensen houden hun afval het Hefst uit het zicht. Voor de dagelijkse bezigheden heeft 
men in de keuken voorzieningen. Slechts wanneer het nieuwe produkt uiteindelijk 
binnenshuis geplaatst wordt, bestaat er dus een noodzaak om het esthetisch aantrekkelijk 
te laten zijn. Veel mensen geven echter aan, het produkt buiten neer te willen zetten. 

3. Men zit niet te wachten op de ruimtebesparing met betrekking tot chemisch afval, die 
het nieuwe produkt op zou kunnen leveren. 

4. Men is over het algemeen tevreden met de kleine groenbak, hoewel in de zomer vaak 
stankoverlast bestaat en men vindt, dat de grote groenbak vaker opgehaald moet worden. 
Het nieuwe produkt is een uitkomst wat betreft stankproblemen, zolang luchtdichtheid 
van de zakken gegarandeerd kan worden. De grote groenbak kan bij woningen met een 
tuin niet vervangen worden door het nieuwe produkt omdat de capaciteit van de zakken 
te klein is voor takken en dergelijke. 

5. Ter vervanging van vuilniszakken kan het nieuwe produkt een uitkomst bieden, als de 
zakken luchtdicht kunnen worden afgesloten en voldoende groot zijn. 

6. Mensen willen best meewerken aan een beter milieu, maar het mag geen geld kosten. 
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Kostprijs 
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1. Het originele ontwerp van het produkt zal bij fabricage in kleine series leiden tot een 
zeer hoge kostprijs (ruim fl. 600,-). Wanneer de ontwerper echter bereid is tot het doen 
van een aantal concessies in zijn ontwerp, kan de kostprijs sterk worden teruggebracht 
(ongeveer fl. 125,-). De genoemde concessies uit paragraaf 3.3. doen geen afbreuk aan 
de functionaliteit van het produkt, maar zorgen weI voor meer mogelijkbeden met 
betrekking tot kleine proefprojecten in verschillende gemeenten. 

2. Een kritisch herontwerp en massafabricage zijn nodig om de kosten per produkt laag 
genoeg te maken. AIleen dan kan invoering van het produkt op grote schaal 
aantrekkelijk worden gemaakt. 

Aan de hand van de conclusies kunnen de volgende aanbevelingen gedaan worden: 

• Het is zaak om bij eventueel toekomstig onderzoek naar de interesse bij consumenten 
voor dit produkt, uitgebreide en duidelijke informatie te verschaffen. Hierbij kan gedacht 
worden aan een persoonlijke benadering om het produkt te promoten. Op die manier 
kunnen consumenten zich een beter beeld vormen van het produkt en zul1en zij de 
voordelen ervan eerder inzien. 

• Het is zaak om sterk te benadrukken, dat het nieuwe produkt de bestaande zakken en 
bakken vervangt. 

• V oor het nieuwe produkt kan worden volstaan met een klein formaat afvalzak voor 
chemisch afval. 

• Bij nadere voorlichting moet sterk de nadruk op de milieuaspecten gelegd worden om de 
bereidheid te vergroten. 

• Bij vervolgonderzoek is het belangrijk, dat de ontwerper te weten komt welk budget een 
gemeente vrij heeft voor ondersteuning van dit soort projecten, zodat er eventueel een 
deling van de kosten tussen consument en gemeente kan plaatsvinden. 

• Aan het huidige produktontwerp zullen de in paragraaf 3.3 voorgestelde veranderingen 
moeten worden aangebracht om de fabricagekosten voor het produkt laag te houden. 
Hierdoor wordt bij een proefproject een minder sterk beslag gelegd op het budget van de 
gemeente, waardoor de animo voor een dergelijk project wordt verhoogd. 

4.3 Aanbeveling voor de gemeente 's-Hertogenbosch 

Een bijkomend nut van dit onderzoek is het feit, dat de gemeente 's-Hertogenbosch de 
resultaten van dit onderzoek met betrekking tot de ervaringen van consumenten met de 
huidige afvalscheidingsfaciliteiten zal kunnen gebruiken om haar afvalbeleid te verbeteren. 
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Steekproefpopulatie 
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De doelgroep van dit onderzoek bestaat uit de kleinbehuisde consument in een grote 
provinciestad. Hiervoor is 's-Hertogenbosch gekozen als proefgemeente vanwege de 
gunstige ligging voor de onderzoekers en de actieve houding van de gemeente ten opzichte 
van het milieubeleid. Hierbij wordt niet verondersteld dat 's-Hertogenbosch representatief 
is voor gelijksoortige steden in Nederland. Dit onderzoek kan dienen als leidraad bij 
eventueel vervolgonderzoek in andere steden. 

Steekproefselectie 
Bij de steekproefselectie wordt bepaald welke respondenten in aanmerking zullen komen 
voor een enquete. In het geval van dit onderzoek is gekozen voor een gestratificeerde 
steekproef. Dit wil voor dit onderzoek zeggen dat de gehele populatie wordt onderverdeeld 
in drie klassen: 
• binnenstedelijke woningen 
• flat/appartementen 
• premie-A woningen 
Binnen deze klassen worden willekeurig evenveel adressen gekozen. 

Steekproefgrootte 
De omvang van de steekproef wordt grotendeels bepaaJd door de gewenste 
nauwkeurigheid. Het is de bedoeling om de totale onderzoeksfout te minimaliseren. Deze 
fout is opgebouwd uit vier elementen: 
• steekproeffout: Deze fout is een functie van de heterogeniteit van wat er wordt gemeten. 
• bereikfout: Deze fout is het gevolg van het feit dat bepaalde groepen niet te bereiken 

zijn. Bij dit onderzoek is deze fout in zeer beperkte mate van toepassing. 
• non-respons fout: Dit zijn de invloeden van de elementen waarvan om verschillende 

redenen geen data worden verzameld. 
• meetfout: Niet aIle data die worden verzameld geven een accuraat beeld van de 

werkelijke situatie. 

De laatste drie groepen kunnen samengenomen worden onder de naam 'niet
steekproeffout' . 

De volgende formule geeft de benodigde steekproefgrootte n: 

n 
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Voor de betrouwbaarheid van de uitspraken wordt een waarde van 90% aangehouden. 
Hierbij hoort een standaard-normale z-waarde van 1,65. Door nu p=0,50 wordt p*(1-p) zo 
groot mogelijk, waardoor n wordt gemaximaliseerd. Voor de maximale toegestane 
afwijking a wordt een waarde van 10% gekozen. 

Invullen van deze getallen geef t: n=68,1. Er wordt uitgegaan van een respons van 50%. 
Dit lijkt een optimistische schatting, maar bij non-respons wordt de betreffende 
respondenten nogmaals een enquete met begeleidende brief toegestuurd. Hierdoor wordt het 
aantal te versturen enquetes dus 68,1 *2 = 136,2. Dit getal wordt afgerond naar 150 om elke 
groep 50 enquetes te kunnen versturen. 
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Bijlage 2. Deelaspecten 

Aspect Deelaspect 
1. consument 1.1. woonsituatie 
2. huidige situatie 2.1. klein GFT-afval 

2.2. groot GFT-afval 

2.3. chemisch afval 

2.4. huisvuil 

2.5. papierafval 

Afvalscheiding - 25 -

Variabele 
1.1.1. huisvesting 
2.1.1. in bezit 
2.1.2. plaatsing 
2.1.3. gebruiksfrequentie 
2.1.4. capaciteit 
2.1.5. hygiene 
2.1.6. stankoverlast 
2.1.7. gebruiksgemak 
2.1.8. ruimtebeslag 
2.1.9. suggesties 
2.2.1. in bezit 
2.2.2. plaatsing 
2.2.3. gebruiksfrequentie 
2.2.4. capaciteit 
2.2.5. hygiene 
2.2.6. stankoverlast 
2.2.7. ophaalfrequentie 
2.2.8. ruimtebeslag 
2.2.9. suggesties 
2.3.1. in bezit 
2.3.2. plaatsing 
2.3.3. gebruiksfrequentie 
2.3.4. capaciteit 
2.3.5. hygiene. 
2.3.6. stankoverlast 
2.3.7. ophaalfrequentie 
2.3.8. ruimtebeslag 
2.3.9. suggesties 
2.4. 1. gebruik 
2.4.2. plaatsing 
2.4.3. gebruiksfrequentie 
2.4.4. kosten 
2.4.5. capaciteit 
2.4.6. gebruiksgemak 
2.4.7. stankoverlast 
2.4.8. ophaalfrequentie 
2.4.9. ruimtebeslag 
2.4.10. suggesties 
2.5.1. scheiding 
2.5.2. aan straat 
2.5.3. naar container 
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3. nieuw produkt 

2.6. glasafval 

2.7. algemeen 

3.1. gebruiksgemak 
3.2. plaatsing 

3.3. kosten 

3.4. wegbrengen afval 

3.5. milieu 
3.6. algemeen 
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2.5.4. afstand container 
2.5.5. container dichtbij 
2.5.6. ophaalfrequentie 
2.5.7. suggesties 
2.6.1. scheiding 
2.6.2. naar container 
2.6.3. afstand container 
2.6.4. container dichtbij 
2.6.5. ophalen bekend 
2.6.6. ophaalfrequentie 
2.6.7. suggesties 
2.7. 1. reden niet meedoen 
2.7.2. suggesties 
3.1.1. makkelijker 
3.2.1. plaats 
3.2.2. ruimtebesparing 
3.3.1. eenmalige kosten 
3.3.2. maandelijkse kosten 
3.4.1. bereidheid 
3.4.2. afstand container 
3.4.3. situatie 
3.5.1. verbetering 
3.6.1. mening 
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Bijlage 3. Enquete 

Invulinstructie: 
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• U wordt verzocht het getal te omcirkelen, dat voor het antwoord van uw keuze staat. 
• Sommige vragen kunt u door middel van een korte beschrijving beantwoorden. 
• Per vraag is maar een antwoord mogelijk. 
• Indien u meer antwoorden juist vindt, omcirkel dan het antwoord dat u het beste vindt. 
• Als een vraag voor u niet van toepassing is, hoeft u niets in te vullen . 
• Let op extra instructies die bij sommige vragen gegeven worden. 

Huidige woonsituatie 

Allereerst willen we graag van u weten in wat voor woning u momenteel woont. 

1. Hoe woont u? 
1. Woning in de binnenstad 
2. Flat/appartement 
3. Premie-A woning 
4. Anders, nl ........................................................................................ . 

Huidige manier van afvalscbeiding 

De volgende vragen hebben betrekking op de verschillende manieren waarop u momenteel 
uw afval kunt scheiden. Hierbij komen o.a. het groenbakje, de grote groenbak (groente-, 
fruit- en tuinafval), de gifbak (klein chemisch afval), de huisvuilzakken en de glascontainer 
aan de orde. 

2. Bent u in het bezit van een klein groenbakje voor in het huis? 
1. Ja (ga door met vraag 3) 
2. Nee (ga door met vraag 7) 

3. Waar staat het kleine groenbakje? 
1. In de keuken 
2. In de huiskamer 
3. In de gang 
4. In de garage/schuur 
5. Buiten, aan de voorkant van de woning 
6. Buiten, aan de achterkant van de woning 
7. Ergens anders, nl. .......................................................................... . 
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4. Hoe vaak maakt u gebruik van het kleine groenbakje? 
1. Dagelijks 
2. Vaak 
3. Soms 
4. Nooit 

5. Geef aan of u het eens bent met de volgende stellingen 

Er kan genoeg afval in het kleine groenbakje. 
Het kleine groenbakje is eenvoudig schoon te maken. 
Ik heb last van stank van het kleine groenbakje. 
Het kleine groenbakje is makkelijk te legen. 
Het kleine groenbakje neemt teveel ruimte in beslag 

6. Heeft u suggesties voor verbetering van het kleine groenbakje? 
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Mee eens / Niet mee eens 
Mee eens / Niet mee eens 
Mee eens / Niet mee eens 
Mee eens / Niet mee eens 
Mee eens / Niet mee eens 

7. Bent u in het bezit van een grote groenbak voor groente-, fruit- en tuinafval? 
1. Ja (ga door met vraag 8) 
2. Nee (ga door met vraag 12) 

8. Waar staat de grote groenbak? 
1. In de keuken 
2. In de huiskamer 
3. In de gang 
4. In de garage/schuur 
5. Buiten, aan de voorkant van de woning 
6. Buiten, aan de achterkant van de woning 
7. Ergens anders, n1. ............................................................................. . 

9. Hoe vaak maakt u gebruik van de grote groenbak? 
1. DageJijks 
2. Vaak 
3. Soms 
4. Nooit 
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10. Geef aan of u het eens bent met de volgende stellingen. 

Er kan genoeg afval in de grote groenbak. 
De grote groenbak is eenvoudig schoon te maken. 
Ik heb last van stank van de grote groenbak. 
De grote groenbak wordt vaak genoeg opgehaald 
door de gemeente. (1 maal per 2 weken) 

De grote groenbak neemt teveel ruimte in beslag 

11. Heeft u suggesties voor verbetering van de grote groenbak? 

12. Bent u in het bezit van een gitbak voor klein chemisch afval? 
1. Ja (ga door met vraag 13) 
2. Nee (ga door met vraag 17) 

13. Waar staat de gitbak? 
1. In de keuken 
2. In de huiskamer 
3. In de gang 
4. In de garage/schuur 
5. Buiten, aan de voorkant van de woning 
6. Buiten, aan de achterkant van de woning 
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Mee eens / Niet mee eens 
Mee eens / Niet mee eens 
Mee eens I Niet mee eens 

Mee eens I Niet mee eens 
Mee eens I Niet mee eens 

7. Ergens anders, nl .............................................................................. . 

14. Hoe vaak maakt u gebruik van de gitbak? 
1. Dagelijks 
2. Vaak 
3. Soms 
4. Nooit 

15. Geef aan of u het eens bent met de volgende stellingen. 

Er kan genoeg afval in de gitbak. 
De gitbak is eenvoudig schoon te maken. 
Ik heb last van stank van de gitbak. 
De gitbak wordt vaak genoeg door de gemeente 
opgehaald. (2 maal per jaar) 

De gitbak neemt tevee) ruimte in beslag 

Mee eens I Niet mee eens 
Mee eens / Niet mee eens 
Mee eens I Niet mee eens 

Mee eens / Niet mee eens 
Mee eens / Niet mee eens 
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16. Heeft u suggesties voor verbetering van de gifbak? 

17. Gebruikt u weI eens vuilniszakken voor huisvuil? 
1. Ja (ga door met vraag 18) 
2. Nee (ga door met vraag 23) 

18. Waar staan de vuilniszakken (of vuilnisbak)? 
1. In de keuken 
2. In de huiskamer 
3. In de gang 
4. In de garage/schuur 
5. Buiten, aan de voorkant van de woning 
6. Buiten, aan de achterkant van de woning 
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7. Ergens anders, n1. ............................................................................. . 

19. Hoe vaak maakt u gebruik van vuilniszakken? 
1. Dagelijks 
2. Vaak 
3. Soms 
4. Nooit 

20. Hoeveel geld geeft u per maand uit aan vuilniszakken? 
1. Tussen fl. 0,00 en fl. 2,99 
2. Tussen fl. 3,00 en fl. 5,99 
3. Tussen fl. 6,00 en fl. 8,99 
4. fl. 9,00 en meer 

21. Geef aan of u het eens bent met de volgende stellingen. 

Er kan genoeg afval in een vuilniszak. 
Vuilniszakken zijn licht en handig in het gebruik. 
Ik heb last van stank van de vuilniszakken. 
De vuilniszakken worden vaak genoeg opgehaald 
door de gemeente. (1 maal per 2 weken) 

De vuilniszakken nemen teveel ruimte in beslag 

Mee eens / Niet mee eens 
Mee eens / Niet mee eens 
Mee eens / Niet mee eens 

Mee eens / Niet mee eens 
Mee eens / Niet mee eens 

22. Heeft u suggesties voor verbetering van vuilniszakken (of de vuilnisbak)? 
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23. Houdt u oud papier gescheiden van het overige afval? 
1. Ja (ga naar vraag 24) 
2. Nee (ga naar vraag 30) 

24. Zet u het oud papier aan straat? 
1. Altijd 
2. Vaak 
3. Soms 
4. Nooit 

25. Brengt u het oud papier naar een speciale papier container? 
1. Altijd 
2. Vaak 
3. Soms 
4. Nooit 
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26. Hoe ver is de dichtstbijzijnde papiercontainer van uw woning verwijderd? 
1. Tussen 0 en 499 meter 
2. Tussen 500 en 999 meter 
3. Tussen 1000 en 1499 meter 
4. Verder weg dan 1500 meter 
5. Ik weet het niet 

27. Vindt u dat de dichtstbijzijnde papiercontainer dichtbij genoeg is? 
1. Ja 
2. Nee 

28. Vindt u dat het oud papier vaak genoeg door de gemeente wordt opgehaald? 
(1 maal per 4 weken) 
1. Ja 
2. Nee 

29. Wat zou er beter geregeld kunnen worden als het gaat om oud papier? 

30. Houdt u glas gescheiden van het overige afval? 
1. Ja (ga naar vraag 31) 
2. Nee (ga naar vraag 37) 
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31. Brengt u het glas naar de glascontainer? 
1. Altijd 
2. Vaak 
3. Soms 
4. Nooit 

32. Roever is de dichtstbijzijnde glascontainer van uw woning verwijderd? 
1. Tussen 0 en 499 meter 
2. Tussen 500 en 999 meter 
3. Tussen 1000 en 1499 meter 
4. Verder weg dan 1500 meter 
5. Ik weet het niet 

33. Vindt u dat de dichtstbijzijnde glascontainer dichtbij genoeg is? 
1. Ja 
2. Nee 

34. Wist u dat de gemeente ook glas 1 maal in de 4 weken ophaa1t? 
1. Ja 
2. Nee 

35. Vindt u dat glas vaak genoeg door de gemeente wordt opgehaald? (1 maal per 4 
weken) 
1. Ja 
2. Nee 

36. Wat zou er beter geregeld kunnen worden als het gaat om glasafval? 

37. Ais u aan een van de bovenstaande vormen van afvalscheiding niet meedoet, geeft u 
dan aan waarom u dat niet doet. 
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38. Wat zou er in het algemeen moeten veranderen op het gebied van afvalscheiding? 

In het volgende deel van deze enquete willen wij een nieuw produkt aan u voorstellen, dat 
gebruikt kan worden bij het scheiden van huishoudelijk afval. 

Het produkt bestaat uit een drager, waaraan verschillende 
zakken kunnen worden bevestigd, waarin het afval kan 
worden weggegooid (zie foto). Het produkt vervangt aIle 
bestaande vuilnisemmers, -bakken en -containers. 

De zakken zijn gemaakt van de in te zamelen afvalsoort. Zo 
gaat oud papier in een papieren zak en gaat GFT-afval in een 
atbreekbare zak. De zakken kunnen worden geopend door 
aan de zijkant tegen de beugeJ te drukken. Ze worden 
luchtdicht afgesloten door de beugel om te draaien. Op deze 
manier heeft u geen last van nare luchtjes. 

Het is de bedoeling, dat wanneer een zak vol is, men deze 
meeneemt naar een container in de buurt (bijvoorbeeld op 
weg naar het werk). Omdat de zak samen met het afval 
weggegooid wordt, hoeft u dus nooit meer de vuilnisemmer 
schoon te maken. 

39. Denkt u dat het produkt makkelijker in het gebruik is dan de bestaande voorzieningen? 
1. Ja 
2. Nee 

Dit nieuwe produkt is in principe bedoeld om binnen neer te zetten. 

40. Waar zou u het produkt neerzetten? 
1. In de keuken 
2. In de huiskamer 
3. In de gang 
4. In de garage/schuur 
5. Ergens anders, nl. ............................................................................. . 
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Wanneer de gemeente het produkt aan u verstrekt, worden aIle andere 
containers/bakken/emmers overbodig. De afmetingen van het produkt zijn: 55 cm breed, 
55 cm diep en 150 cm hoog. 

41. Denkt u dat het produkt u ruimtebesparing oplevert? 
1. Ja, want ........................................................................................ . 
2. Nee, want ...................................................................................... . 

In principe zou het produkt gratis door de gemeente aan u verstrekt moeten worden. Het 
kan echter zijn, dat de kosten zodanig zijn dat van u een bijdrage gevraagd wordt. 

42. Hoeveel zou u bereid zijn om eenmalig te betalen voor dit produkt? 
1. Niets 
2. Tussenf 0,00 enf 14,99 
3. Tussen f 15,00 en f 29,99 
4. f 30,00 en meer 

43. Hoeveel zou u bereid zijn om per maand te betalen om de bijbehorende zakken aan te 
schaffen? 
1. Tussen f 0,00 en f 4,99 
2. Tussen f 5,00 en f 9,99 
3. Tussen f 10,00 en f 14,99 
4. f 15,00 en meer 

44. Zou u bereid zijn om regelmatig volle zakken mee te nemen naar een, in de buurt 
gelegen, centrale container? 
1. Ja 
2. Nee 

45. Hoe dichtbij zou een eventuele centrale container van uw woning vandaan mogen zijn? 
1. Tussen ° en 499 meter 
2. Tussen 500 en 999 meter 
3. Tussen 1000 en 1499 meter 
4. Verder weg dan 1500 meter 

46. In welke situatie zou u afvalzakken meenemen? 
1. Op weg naar het werk 
2. Bij het boodschappen doen 
3. Aileen om afval weg te brengen 
4. Anders, nl. ..................................................................................... . 
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47. Denkt u dat het produkt een verbetering voor het milieu is ten opzichte van de huidige 
manier van afvalscheiding? 
1. Ja 
2. Nee 

48. Geeft u alstublieft in uw eigen woorden uw mening over dit produkt. 

Hartelijk dank voor de genomen moeite. Nogmaals, u kunt de ingevulde formulieren gratis 
aan ons terugsturen met behulp van de bijgevoegde antwoordenveloppe. Wij zuBen de 
resultaten zorgvuldig gebruiken in een aanbeveling aan de gemeente. 
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Bijlage 4. Vertaalslag stellingen 

Vraag 5 . 
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... ~~~ni~g."" .......... "" ........... , .. """" ....... , ......... ,""", ... , ........................................... " ... ,." .. M.~ .. {!,{!Il.s. ... :::: ........ N~{!J.,~~~ .. ~~ ......... .. 
Er kan genoeg afval in het kleine groenbakje. tevreden ontevreden 
Het kleine groenbakje is eenvoudig schoon te maken. tevreden ontevreden 
Ik heb last van stank van het kleine groenbakje. ontevreden tevreden 
Het kleine groenbakje is makkelijk te legen. tevreden ontevreden 

... ~,e..~ .. ~!e..i.Il:e. .. g~~e..IlQ.~j~ .. !t.~e..~.~ .. ~e..Y.~!..E~~!Il:~e. ... ~!t. .. ~~s.~.~g,: ........... g!t.~e..Y.~e..~e..Il,""".,. "'.,.,.~~Y.E~~~!t. ............ .. 

Vraag 10. 

Mee eens = Niet mee eens = §telliIlg. .... ,', .. ,",',., ....... ,.,.,.,"', .......... , ....... ,., .. ' .... , ....... ,., " , " .. , 

Er kan genoeg afval in de grote groenbak. 
De grote groenbak is eenvoudig schoon te maken. 
Ik heb last van stank van de grote groenbak. 
De grote groenbak wordt vaak genoeg opgehaald 
door de gemeente . 

tevreden 
tevreden 

ontevreden 
tevreden 

ontevreden 
ontevreden 

tevreden 
ontevreden 

.. Q~.,g!.g,!~.&!..~.Il:~.e.~".!!.~~!Il:!.~~y.~.!.!.y.},!P..!~ .. ,.!.!!.,.,~.~~.!~g.:.,.,.w., ........ " ..... p!t.!~y.~~.e.,Il: ....................... !.~Y.~~2,~!t. ... w •• , •••• 

Vraag 15. 

",~~l1.i~g, ... "" .. ""' .... " ...... "' ....... ".,. 
Er kan genoeg afval in de gifbak. 
De gifbak is eenvoudig schoon te maken. 
Ik heb last van stank van de gifbak. 
De gifbak wordt vaak genoeg door de gemeente 
opgehaald. 

Mee eens = 
, , .,., .. ,..""" . 

tevreden 
tevreden 

ontevreden 
tevreden 

Niet mee eens = 
ontevreden 
ontevreden 

tevreden 
ontevreden 

_,g~,.,.g.!.~~t.!l.~~~! .... !~y.~.~!w!}!.!.!Il:!~"",!,r.! .. ,E,~.~.!.~g.~"' .. w •••••••••.•.• "' ••••••••••••••••••••••••.•.•.•••.•. , •••• ,., •• , ••. ~!!~Y,.r.~.2,~,r.!.,., ................... ,.,."'., ........ !~y~~i~!!, ... "".,.,.",w.w .. 

Vraag 21. 

... ~~~~.F~g, ...................... " ................. " .......................................................... " ..................... M~~ .. ~e.~.~."=.".,, ... N~e..t ... ~~e. ... e.~~ ... = .. .. 
Er kan genoeg afval in een vuilniszak. tevreden ontevreden 
Vuilniszakken zijn licht en handig in het gebruik. tevreden ontevreden 
Ik heb last van stank van de vuilniszakken. ontevreden tevreden 
De vuilniszakken worden vaak genoeg opgehaald tevreden ontevreden 
door de gemeente. 
De vuiniszakken nemen teveel ruimte in ontevreden tevreden 
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Bijlage 5. Resultaten enquete 

In onderstaande tabel zijn de resultaten van de vragen uit de enquete weergegeven . 

..................... ' ... '.' ................. -.-.-.-......................................... -.-.--"' ............ -............................. -.".-..•...•.....•.•.•.•.• '.'.'.'.'.' ... ' ... '.' •.•...•.... -... -.-... -.-............• ' ... '.' ................................................................................................ , ... , . .,.,', ....... , .......... 

......... Y.f!1liK ........................................................ ~ ............... 2. ............. 3 ............. ~ .............. ~ .............. 6. ............. ? ....... 
1 21 28 23 4 
2 56 20 
3 29 0 0 10 2 10 5 
4 32 2 6 16 
5 eens 43 39 20 43 9 

oneens 9 10 27 7 38 
6 open vraag 
7 40 36 
8 0 0 0 4 30 4 
9 14 11 12 3 
10 eens 38 5 22 20 13 

oneens 0 32 11 17 23 
11 open vraag 
12 60 16 
13 0 0 0 36 2 7 14 
14 0 10 39 11 
15 eens 49 50 4 47 7 

oneens 2 0 44 7 43 
16 open vraag 
17 70 6 
18 16 0 2 9 2 30 11 
19 50 14 6 0 
20 45 22 1 0 
21 eens 64 57 22 39 14 

oneens 4 7 39 31 48 
22 open vraag 
23 68 8 
24 25 4 4 30 
25 31 5 9 23 
26 14 13 3 16 17 
27 34 22 
28 43 15 
29 open vraag 
30 75 1 
31 55 7 8 5 
32 31 23 8 9 3 
33 59 13 
34 37 36 
35 34 19 
36 open vraag 
37 open vraag 
38 open vraag 
39 32 36 
40 15 0 26 24 
41 21 40 
42 43 13 9 2 
43 43 10 1 0 
44 37 28 
45 48 9 0 2 
46 8 27 17 8 
47 36 23 

............ ~.~ ..................... ?~~.,,~£L ..................................... <0 ................................................ " ............................. 
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